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I Johdanto 

1. Tutkimustehtävä 

Pro gradu -tutkielmani on kohorttitutkimus, jossa tarkastellaan vuonna 1839 Taipalsaaren 

seurakunnassa syntyneitä poikia syntymästä kuolemaan kirkonkirjojen perusteella. Tutkimus-

kysymyksenäni on se, miten tämän ikäluokan pojat ovat osallistuneet kirkon toimintaan elä-

mänsä aikana. Kirkon toimintaan tässä tutkimuksessa katsotaan kuuluvaksi kirkossa ja ehtool-

lisella käymisen lisäksi osallistuminen kirkolliseen kansanopetukseen ja siihen liittyviin kuu-

lusteluihin sekä kirkollisiin toimituksiin osallistuminen ja kirkon alaisuudessa eläminen. Pää-

kysymykseen sisältyy siten useita alakysymyksiä. Tutkimuksessa selvitetään, miten yhtenäistä 

osallistuminen kirkon toimintaan on ollut ja näkyykö joidenkin poikien seurakunta-aktiivisuus 

enemmän kuin toisten. Jo seurakunnan lastenkirjoista ja kiertokoululaisten luetteloista on 

mahdollista selvittää alkeisopintojen tasoa ja poikien välisiä eroja ennen rippikoulua sekä 

myös mahdollista eriarvoisuutta kansanopetuksen pariin pääsemisessä. Rippikouluun osallis-

tujien ikä ja suorituskertojen määrä ennen ensimmäiselle ehtoolliselle pääsemistä on yksi tut-

kimuksen kohteista. Kirkonarkistojen historiakirjojen avulla on mahdollista selvittää ainakin 

eroja lukutaito- ja kristinoppikuulusteluihin osallistumisessa ja niissä saavutetussa tasossa 

sekä ehtoollisaktiivisuudessa. Havaintoja seurakunnan toimintaan, muun muassa kristinoppi-

kuulusteluihin ja pakolliselle vuosittaiselle ehtoolliselle, osallistumisesta on mahdollista tehdä 

pitkittäin henkilötasolla, mutta myös poikittain koko ikäluokan tasolla. Näin on mahdollista 

havainnoida, tapahtuuko osallistumisessa vuosikymmenten kuluessa yleisesti ottaen muutosta. 

Muita tutkimukseni alakysymyksiä ovat kirkollisiin toimituksiin – kasteeseen, avioliittoon 

vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen – liittyvät käytännöt Taipalsaarella. Myös ikäluokan 

poikien aktiivisuutta osallistumisessa seurakunnan hallintoon esimerkiksi kylänvanhimman 

roolissa tai kirkkoneuvoston jäsenenä pyritään selvittämään. Lisäksi pyrin löytämään ikäluo-

kan poikia mahdollisesti yhdistäviä avainkokemuksia. 

Vuoden 1839 olen valinnut tutkimuksen alkuajankohdaksi useasta syystä. Lähdeaineisto 

on digitoinnin ansiosta hyvin saatavissa eikä siinä ole havaittavia aukkoja tai tulkintaa olen-

naisesti vaikeuttavia puutteita. 1800-luvun loppupuolella oli monenlaisia yhteiskunnallisia ja 

poliittisia muutoksia, ja myös ehtoollispakkokysymys herätti keskustelua. Viimeinenkin tut-

kittavista henkilöistä on kuollut 1920-luvun alussa, mutta otoksen pienentyessä yleisiä johto-

päätöksiä ei ole enää mahdollista tehdä. Pääpaino tutkimuksessa on siten 1800-luvun loppu-

puolen ja 1900-luvun alun kirkollisessa elämässä.  



2 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu lähes yksinomaan maalaistalojen pojista, joten eri sosi-

aaliryhmien välisiä eroja ei ole mahdollista laajamittaisesti tutkia, mutta pyrin kuitenkin ha-

vainnoimaan eroja lukutaidon ja kristinopin osaamisesta ja kirkollisesta aktiivisuudesta tilan-

omistajien, maata vuokranneiden torpparien, maata omistamattomien itsellisten sekä palve-

lusväen merkintöjä vertaamalla. Tutkimuksen rajaaminen käsittämään pelkästään ikäluokan 

pojat johtuu aineiston laajuudesta. Koko ikäluokan tutkiminen koko elämänkaaren ajalta olisi 

vaatinut työn laajuuden huomioon ottaen liian suuren työmäärän, vaikka olisikin antanut hy-

vän mahdollisuuden tyttöjen ja poikien elämänkulun ja sen erojen vertailuun. Samoin on jou-

duttu jättämään ikäluokan poikien omat lapset tarkastelun ulkopuolelle, koska se olisi kasvat-

tanut tutkimuksen laajuutta liikaa.  

Aineistoa käsitellessäni pyrin jatkuvasti ottamaan huomioon kyseisen ajanjakson histo-

riallisen ja kirkkohistoriallisen kontekstin, jotta pystyn selvittämään johtuvatko mahdolliset 

muutokset seurakunta-aktiivisuudessa ajankohdan yhteiskunnallisista tekijöistä. Arjen historia 

(History from Below) on paitsi kiinnostava näkökulma menneisyyteen myös kansainvälisesti 

merkittävä megatrendi. Historiaa, myös kirkkohistoriaa, on usein tutkittu ylhäältä alaspäin ja 

kirjoitettu esimerkiksi kuninkaiden, hallitsijoiden ja piispojen historiaa. On kuitenkin tärkeä 

tietää myös se, miten tavalliset ihmiset ovat eläneet ja millä tavalla he ovat olleet osa kirkon 

vaikutuspiiriä.1 Kirkonkirjoista ja muusta arkistomateriaalista tähän löytyy valtava määrä ai-

neistoa.  

2. Lähteet, aiempi tutkimus ja tutkimusmetodi 

Lähteet 

Tämän tutkimuksen pääasiallinen lähde on Taipalsaaren seurakunnan kirkonarkiston aineisto. 

Taipalsaaren seurakunnan vanhimmat asiakirjat ovat tuhoutuneet tulipalossa vuonna 1778, 

joten sitä vanhempaa kirkollista, seurakunnan papiston tuottamaa asiakirja-aineistoa ei ole 

saatavilla. Esimerkiksi ensimmäinen säilynyt pitäjänkokouksen pöytäkirja on vuodelta 1781.2  

Vanhimmat Taipalsaaren seurakunnan kirkonkirjat ovat arkistoituna Kansallisarkiston 

Mikkelin toimipisteessä. Suuri osa arkistosta on myös digitoitu. Vuotta 1856 myöhäisemmät 

asiakirjat löytyvät Taipalsaaren seurakunnan arkistosta, mutta osa niistä, etenkin rippikirjat, 

lastenkirjat, syntyneiden, kuolleiden ja muuttaneiden luettelot on digitoitu Suomen sukuhisto-

riallinen yhdistys ry:n internet-sivuille3, jotka ovat osittain julkisesti nähtävillä, osittain vain 

                                                 
1 Esim. Sharpe 1991; Broberg, Wikander & Åmark 1993. 
2 Jurvanen 1987, 82. 
3 SSHY 
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jäsenille salasanan kautta. Alle sata vuotta vanhoja kirkonkirjoja ei ole digitoituna, sillä niiden 

käyttöön sisältyy tietosuojarajoituksia, mutta niitä voidaan silti käyttää tutkimustarkoitukses-

sa. Tässä tutkimuksessa niiden käyttöön on pyydetty lupa Taipalsaaren seurakunnan kirkko-

herralta.  

Tutkimukseni pääasialliset lähteet ovat Taipalsaaren seurakunnan rippikirjat ja lasten-

kirjat sekä kastettujen, rippikoululaisten, vihittyjen, kuolleiden ja poismuuttaneiden luettelot. 

Myös kiertokoulujen nimiluetteloja ja pöytäkirjoja, kinkerivuoroluetteloja, kirkonkokousten 

ja kirkkoneuvoston pöytäkirjoja sekä rikosluetteloja on käytetty apuna tutkimuskysymysten ja 

historiallisen taustan selvittämisessä.  Satunnaisesti apuna on käytetty myös naapuriseurakun-

tien kirkonkirjoja. Vanhimmat tutkimuksessa käsiteltävän ikäluokan elämästä kertovat lähde-

aineiston merkinnät ovat vuodelta 1839 kastettujen luettelosta. Rippikoululaisten luettelot, 

joista pojat löytyvät, ovat vuosilta 1854–1858, jolloin rippikoulu oli Taipalsaarella jo vakiin-

tunut instituutio. Rippikirjat, joista pojat löytyvät, alkavat vuodesta 1848 ja päättyvät vuoteen 

1930. Ne ovat kymmenen vuoden taulukot käsittäviä niteitä. Vanhan kirjan täytyttyä tiedot 

kopioitiin uuteen kirjaan, johon ruvettiin merkitsemään kinkerikuulustelujen ja ehtoolliskäyn-

tien suorittamista.  

Aiempi tutkimus 

Kirkonkirjojen käyttö ainoana varsinaisena lähteenä yhden ikäluokan elämää tutkittaessa ei 

ole kovin yleistä. Kirkonarkistoja on historiantutkimuksessa hyödyntänyt ruotsalainen Brita 

Zacke, joka julkaisi vuonna 1995 tutkimuksen Född 1791. Pojkar i Gamla Stan och Katarina 

för 200 år sedan. Tämä on kohorttitutkimus Tukholmassa vuonna 1791 kahdessa eri seura-

kunnassa syntyneistä pojista. Luonnollisesti Tukholman kokoisessa kaupungissa kohortti on 

suurempi ja koostuu erilaisista sosiaaliryhmistä. Tutkimuksessa käsitellään myös muuta kuin 

kirkkohistoriallista aineistoa, mutta siitä huolimatta Zacken malli aineiston käsittelyssä on 

hyödyttänyt myös tätä tutkimusta. 

Suomessa Sanna Okkolan vuonna 2007 valmistunut kirkkohistorian oppiaineessa tehty 

pro gradu -tutkielma Matkalla aikuisuuteen. Porvoon teini-ikäiset pojat vapaudenajan lopulla 

käsittelee aihetta kohorttitutkimuksen keinoin. Vaikka sen aineisto koostuukin useampana 

vuonna (1744–1755) Porvoossa syntyneistä pojista ja käsittelee heitä vain teini-ikään asti, on 

tätä opinnäytetyötä ja sen kysymyksenasetteluja voinut hyödyntää metodisena mallina. Vas-

taavanlaisia kohorttitutkimuksia ei ole tiettävästi laajemmin tehty Suomessa.  

Kirkonkirjoja ja niistä saatuja tietoja sen sijaan on tutkittu, esimerkkinä tästä tutkimuk-

sesta Olli Viitaniemen artikkeli Herännyt talonpoika Antti Pyykkö kirjallistumisen airuena 
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Pielisjärvellä: rippikirjat lähteenä rahvaan kirjallistumisen ja kansanherätysten välisen suh-

teen tutkimuksessa. Kirkonkirjoihin perehtymisen apuna tulen laajasti käyttämään Gösta 

Lextin perusteellista teosta Studier i svensk kyrkobokföring 1600–1946. Se soveltuu osittain 

myös Suomen kirkonkirjojen käsittelyyn, koska karoliininen kirkkolaki (1686) oli Suomessa 

voimassa 1800-luvulla huolimatta maamme kuulumisesta Venäjään vuodesta 1809, joten tä-

hän mennessä Ruotsissa tehtyä lainsäädäntöä ja hiippakuntien ohjeistuksia kirkonkirjojen 

täyttämisessä voidaan hyödyntää tässä tutkimuksessa. Lextin kuvailemat myöhemmin 1800-

luvulla tehdyt muutokset Ruotsin kirkkolainsäädännössä ja kirkonkirjojen täyttämisessä kos-

kevat vain Ruotsia eivätkä sovellu Suomen tilanteeseen. Heikki Roiko-Jokelan ja Timo Pitkä-

sen toimittama teos Kirkonkirjat paikallisyhteisön kuvaajina käsittelee enemmän Keski-

Suomen tilannetta, mutta antaa arvokasta tietoa kirkonkirjojen käytöstä tutkimuksen apuna. 

 Esko M. Laine on tutkinut useammankin seurakunnan historiaa kirkonarkistoja hyödyn-

täen. Hän on käsitellyt muun muassa Taipalsaaren seurakunnan naapuriseurakuntia Lappeeta 

ja Joutsenoa artikkeleissaan Lappeen seurakunta sosiokulttuurisena yhteisönä Ruotsin ajalta 

vuoteen 1812 (2015) sekä Kuolema Joutsenossa 1700-luvulla (2000). Näitä artikkeleita käyte-

tään myös tämän tutkimuksen historiallista taustaa ja kirkollisia käytäntöjä tutkittaessa.  

Taipalsaaren seurakunnan tieteellinen paikallishistoriahanke on alkanut vuonna 2016 fi-

losofian tohtori Kristiina Korjonen-Kuusipuron johdolla, ja historiateoksen on määrä valmis-

tua seurakunnan 450-vuotisjuhlavuonna 2021.4 Aikaisempaa tieteellisesti kirjoitettua histo-

riateosta ei Taipalsaaren seurakunnasta toistaiseksi ole tehty. 

Tutkimusmetodi 

Sosiaalihistoriallinen käsite kohortti tarkoittaa joukkoa yksilöitä, jotka ovat samassa lähtöpis-

teessä kehityksessään eli ovat syntyneet samalla aikavälillä ja ikääntyvät samanaikaisesti. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa kohortin koko määritellään eikä se voi kasvaa tutkimuksen ede-

tessä. Sen sijaan kuolema ja poismuutto pienentävät kohorttia, kunnes kaikki kohorttiin kuu-

luneet ovat poissa. Kohortin käsite liittyy sosiologisessa tutkimuksessa läheisesti sukupolven 

käsitteeseen. Tämän käsitteen on saksalainen Anja Steinbach jakanut vielä erikseen makro- eli 

yhteiskunnalliseksi sukupolveksi (Makroebene, gesellschaftliche Generation) ja erityisesti 

perhesosiologian tutkimuksessa käytetyksi mikrokäsitteeksi (Mikroebene, familiale Generati-

on). Tutkimuksessani käytetty kohortti vastaa Steinbachin terminologian mukaan makrotasoa, 

josta hän käyttää myös ilmausta ikäkohortti (Alterskohort), sillä tarkastelen ja analysoin ko-

horttia ennen muuta koko pitäjän tasolla sen sijaan että seuraisin yhden perheen tai suvun pii-

                                                 
4 Taipalsaaren historiahanke. 
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rissä tapahtuvaa muutosta. Tästä syystä en myöskään tarkastele tutkimuksessani intersukupol-

visia suhteita. Steinbachin sukupolvitutkimukseen hahmottelema mikronäkökulma sopisi 

useiden kirkkohistoriallisesti mielekkäiden kysymysten käsittelyyn, muun muassa perheen 

traditioiden vaikutuksesta yksilöiden uskonnolliseen käyttäytymiseen, mutta ne vaatisivat 

toisenlaisen tutkimusasetelman kuin tässä työssä.5   

Kohorttitutkimuksen avulla on mahdollista selvittää yhteiskunnassa tapahtuvia muutok-

sia, sillä jokainen kohortti on oman sosiaalisen verkostonsa ja ympäristönsä tulosta. Erityisesti 

eri kohortteja vertailemalla muutoksien havainnoiminen on hedelmällistä. Yhtäkin kohorttia 

tutkimalla voi havaita eroja kohortin eri jäsenten elämänvaiheista. Vaikka tällöin ei olekaan 

mahdollista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, on kuitenkin mahdollista havaita jotain 

muutostendenssejä sekä vertailla kohortin sisäisiä eroja. Yhtä kohorttia tutkittaessa on vaara-

na myös kohortin liian suuri pieneneminen ja muuttuminen parempiosaisten joukoksi osan 

kuollessa varhain ja siirtyessä muualle. Kronologisesti etenevän tutkimuksen lisäksi on mah-

dollista tehdä poikkileikkauksia kohortista ja tutkia sen jäsenten elämää ja kohtaloita tietyissä 

merkityksellisissä elämänvaiheissa.6  

Sosiologiassa on tutkittu 1900-luvun alkupuolelta lähtien tiettyjä ikäryhmiä kollektii-

veina. Tällainen tutkimus alkaa siis jokseenkin samasta ajasta, johon tämän tutkimuksen tar-

kastelu päättyy. Jo 1920-luvun lopulla Karl Mannheim toi tutkimuskohteeksi samaan ikä-

luokkaan luokiteltavien henkilöiden sosiaalisen asiayhteyden (Generationenzusammenhang). 

Näin tutkittavaa kohorttia ei yhdistä ainoastaan sama syntymävuosi vaan myös erilaisista teki-

jöistä johtuva ”kohtalontoveruus”. Mannheim yhdistetään tavallisesti niin sanottuun avainko-

kemus-tulkintaan. Tällä käsitteellä tarkoitetaan koko sukupolvea leimaavaa ”avainkokemusta” 

jonkin historiallisen tapahtuman, esimerkiksi sodan tai pitkäaikaisen hallitsijan, seurauksena.7 

Tässä tutkimuksessa kohortin muodostavat samana vuonna, 1839, Taipalsaaren seura-

kunnassa syntyneet ja kastetut pojat. Tutkimuksen aluksi on Taipalsaaren seurakunnan kastet-

tujen luettelosta valikoitu kaikki kyseisenä vuonna syntyneet pojat. Kastettujen luettelosta 

selviää syntymäajan lisäksi kastepäivä, vanhempien nimet, kummit, kotikylä sekä tieto kas-

teen toimittajasta. Myös mahdollinen avioton syntyperä mainitaan. Tästä luettelosta kerättyjen 

tietojen perusteella on ollut mahdollista jäljittää kaikkien poikien tiedot seurakunnan lasten-

kirjoista, rippikoululaisten luettelosta sekä ripillepääsyn jälkeen rippikirjoista. Näissä kirkon-

kirjoissa olevien merkintöjen perusteella on pyritty havaitsemaan eroja tutkittavien kristinopin 

                                                 
5 Steinbach 2016, 92–95. 
6 Zacke 1995, 14. 
7 Steinbach 2016, 92–93. 
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tuntemuksen ja lukutaidon tasosta yrittäen myös selvittää syitä eroihin. Tutkimuksen alkuvai-

heessa olen koonnut kaikista lähteistä poikia koskevat merkinnät erillisiin taulukoihin, jotta 

havaintojen tekeminen ja merkintöjen vertaileminen olisi mahdollista. Esimerkiksi kiertokou-

lujen nimiluetteloiden perusteella on mahdollista saada tietoa poikien koulunkäynnistä ja sen 

vaikutuksesta lukutaidon osaamiseen. Rippikoululaisten luettelojen avulla voi selvittää, kuin-

ka monta kertaa kukin tutkittava on käynyt rippikoulua ennen ripillepääsyä ja minkä ikäisenä 

kukin on päässyt ensimmäistä kertaa ehtoolliselle. Rippikirjoista voidaan selvittää osallistu-

minen kinkerikuulusteluihin ja pakollisiin vuosittaisiin ehtoolliskäynteihin. Rippikirjojen tie-

tojen perusteella on puolestaan ollut mahdollista etsiä tietoja poikien avioitumisesta, poismuu-

tosta ja kuolemasta näitä tietoja käsittävistä luetteloista. Erilaisista poikien saamista kurinpito-

toimenpiteistä on mahdollista saada selville myös rippikirjan loppuun kirjoitetusta luettelosta 

ja erillisistä rikosluetteloista. Seurakunnasta poismuuttaneet on jätetty pois tutkimusaineistos-

ta muuton jälkeen, vaikka he olisivatkin palanneet myöhemmin takaisin seurakuntaan. Tämän 

selvittäminen olisi vaatinut huomattavan työmäärän. Muuttaneiden luettelosta löytyy pappien 

kirjoittamien muuttotodistusten tietoja. Myös rippikirjoissa on merkittynä poismuuttaminen 

sekä seurakunnan sisäiset muutot. Vaikka kyseessä on kokonaista ikäryhmää käsittelevä ko-

horttitutkimus, on tutkimuksessa pyritty nostamaan esille myös joitakin yksilökohtaisia ha-

vaintoja. Taustoituksen saamiseksi tutkimuksessa on pyritty tarkastelemaan laajemmin esi-

merkiksi syntyneiden ja kuolleiden lukumääriä sekä rippikoulukäytäntöjen kehittymistä. Sel-

keyden vuoksi tällaiset laajemmat otannat on yleensä esitetty taulukkojen tai diagrammien 

muodossa. 

Kirkon historiakirjojen lisäksi olisi ollut mahdollista selvittää tutkittavien osallistumista 

seurakunnan toimintaan myös kirkonkokousten ja kirkkoneuvoston pöytäkirjoista. Koska näi-

hin kirjoihin on merkitty henkilöistä yleensä vain etu- ja sukunimi ilman isännimeä tai mai-

nintaa kotikylästä, on kohorttiin kuuluvien poikien tunnistaminen ollut mahdotonta. Tämän 

vuoksi tässä tutkimuksessa keskitytään vain tietoihin, jotka varmasti on pystytty yksilöimään.   

Kirkonkirjojen käyttöön liittyy erilaisia lähdekriittisiä ongelmia. Rippikirjojen ja erilais-

ten luettelojen käyttö poikkeaa monista muista lähteistä siten, että ne ovat taulukkomuotoisia, 

ja niiden merkinnät ovat usein pelkkiä nimiä, rasteja, päivämääriä tai huomautuksia. Eri hen-

kilöillä on saattanut olla erilaiset tavat merkitä tietoja, ja esimerkiksi lukutaitovaatimukset 

ovat saattaneet kiristyä vuosikymmenten kuluessa, joten suoritusmerkinnät eivät yleensä ole 

vertailukelpoisia. Kaikki 1800-luvun asiakirjat on kirjoitettu käsin, joten välillä kirjoitus on 

horjuvaa ja monitulkintaista, toisinaan taas tutkimuksen kannalta tärkeään paikkaan on tullut 

mustetahra tai digitointivaiheessa kuva on muuttunut epätarkaksi. Tietoja kopioitiin kirjasta 
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toiseen, jolloin on helposti syntynyt kirjoitusvirheitä. Tämän tutkimuksen aineistossa esimer-

kiksi syntymäajoissa, nimien kirjoitusasussa ja jopa sukunimissä saattaa olla vaihtelua eri 

kirjoissa. Yleisesti ottaen Taipalsaarella nimet ja kirkonkirjojen merkinnät muuttuvat ruotsin-

kielisistä suomenkielisiksi 1880-luvulla. Myös henkilöiden nimet on kirjoitettu rippikirjoihin 

ja muihin historiakirjoihin ruotsinkielisessä muodossa 1880-luvulle saakka. Tässä työssä ni-

met on muutettu suomenkieliseen muotoon ruotsinkielisiä sitaatteja lukuun ottamatta, koska 

tutkittavien henkilöiden äidinkieli on ollut suomi. On myös pidettävä mielessä, että kirkonkir-

jat eivät kerro koko totuutta seurakuntalaisten aktiivisuudesta. Kirjoihin on merkitty kirkko-

lain mukaiset merkinnät, mutta esimerkiksi mahdollisesta herätysliiketaustasta ja sen piirissä 

toimimisesta kirkonkirjat eivät kerro.  

Rippilasten luettelon tulkintaa vaikeuttaa se, että sarakkeiden selitykset löytyvät käsin-

kirjoitettuna vain ensimmäiseltä, vuonna 1840 aloitetulta sivulta. Sarakkeiden lukumäärä ei 

enää 1850-luvulla näytä vastaavan ensimmäisen sivun selityksiä, joten tätä luetteloa tulkitta-

essa on täytynyt tehdä oletuksia ja päätellä, että lukutaitovaatimukset on merkitty kahteen 

ensimmäiseen sarakkeeseen.  

Osassa kirkonkirjoja, esimerkiksi kastettujen luettelossa, on merkittynä kirjoittajan nimi 

tai nimikirjaimet. Rippikirjoihin niitä ei ole merkitty, mutta käsialoissa on havaittavissa eroja 

eri aikoina. Rippikirjoihin on tehty pitkän ajan kuluessa merkintöjä, joten sen selvittäminen, 

missä vaiheessa jokin rasti sinne on lisätty, on mahdotonta. Koska sama kirja on ollut kym-

menen vuotta käytössä, on siihen lisätty nimiä esimerkiksi ripillepääsyn, muuttojen ja avioliit-

tojen seurauksena.  

Historiallisessa tutkimuksessa on muistettava, että tutkijan on käsiteltävä tutkittavia 

koskevia tietoja huolellisesti ja kirjoitettava tutkimuksen kohteistaan kunnioittavasti. Myös 

vaikeiden ja arkaluontoisten aiheiden käsittely on sallittua ja voi tuoda uutta tietoa, mutta täl-

löin tutkittavien ihmisarvoa on suojeltava ja vältettävä tunnistettavuutta, vaikka salassapito-

säännökset eivät enää olisikaan estämässä aineistojen käyttöä. Kaiken kaikkiaan historiantut-

kimuksessa ei saa korostaa hätkähdyttäviä asioita, vaan sen on pyrittävä ymmärtämään ja se-

littämään tutkittavien henkilöiden elämää.8 Uusien historiantutkimuksen lähestymistapojen, 

kuten arjen historian, perhehistorian ja marginaalihistorian, myötä tutkimus on tuonut esille 

myös henkilöitä, jotka eivät ole eläessään olleet julkisuudessa ja tuskin halunneet kuoltuaan-

kaan joutua nimeltä mainittuna tutkimuksen kohteiksi. Tällöin tutkittavien nimeämistä ja kir-

joitustapaa on mietittävä tutkimuseettisestä näkökulmasta. Henkilöiden tunnistettavuus tutki-

                                                 
8 Vainio-Korhonen 2017, 29–31. 
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muksessa saattaa antaa tietoja myös kolmansista henkilöistä ja tutkittavien lähipiiristä. Esi-

merkiksi pienellä paikkakunnalla henkilöiden tunnistaminen saattaa olla helppoa.9   

Voimassa oleva henkilötietolaki määrittää arkaluonteisiksi muun muassa henkilön ter-

veydentilaan, rikoksiin, uskonnollisuuteen, seksuaalisuuteen ja poliittisiin näkemyksiin liitty-

vät asiat. Arkistojen kokoelmissa, kuten myös kirkonkirjoissa, saattaa olla näihin liittyviä 

merkintöjä. Yleensä henkilötietojen arkaluontoisuus kestää enintään 130 vuotta. Vastuu ai-

neistojen eettisestä käytöstä on lähinnä tutkijan vastuulla. Yleensä tutkimuksessa täytyy tehdä 

tapauskohtaista harkintaa kulloisenkin tutkimusaiheen ja aineiston mukaan. Historian tutki-

muksen piirissä alan sisäinen eettinen keskustelu menneisyyden ihmisten oikeusturvasta on 

lisääntynyt ja sen seurauksena eettinen koodi on saanut historian esittämisessä entistä koroste-

tumman merkityksen.10 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu pääasiassa yli 100 vuotta vanhasta arkistoaineis-

tosta. Enimmäkseen arkistolähteet ovat olleet internetissä julkaistuja ja kaikkien nähtävissä, ja 

ainoastaan Taipalsaaren seurakunnan arkistossa olevia lähteitä on tutkittu paikan päällä. Tä-

hän on pyydetty lupa Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherralta. Alle sata vuotta vanhaa aineis-

toa on käytetty tilastoissa ja historiallisen kontekstin kuvailussa, jolloin henkilöiden anonymi-

teetti säilyy. Arkaluontoista aineistoa, kuten aviotonta syntyperää, rikoksia ja terveystietoja, 

koskevissa luvuissa henkilöiden nimiä ei mainita. 1800-luvun uskonnollisuuden luonteen ja 

kirkon keskeisen aseman vuoksi kirkon toimintaan osallistumiseen liittyvissä luvuissa henki-

löitä mainitaan myös nimeltä. Näissäkin tapauksissa henkilöitä kohdellaan kunnioittavasti ja 

heistä kirjoitetaan objektiivisesti. 

3. Kirkonkirjat seurakuntalaisten elämänvaiheiden lähteinä 

Kirkonkirjojen avulla on mahdollista tutkia seurakunnan elämää monesta eri näkökulmasta. 

Paikallishistoriaa kirjoitettaessa seurakunnan arkistojen tuntemus on välttämätöntä, koska 

kirkko ja maallinen hallinto ovat olleet tiiviissä yhteydessä 1800-luvun lopulle saakka. Seura-

kuntien arkistot ovat Suomen vanhimpia arkistoja. Osa aineistosta on peräisin jo keskiajalta, 

mikä kuitenkin on harvinaista. Yhtenäisemmin kirkonarkistojen asiakirjoja on laadittu 1600-

luvun puolivälistä. Ensimmäiset määräykset kirkonkirjoista ja niiden arkistoimisesta löytyvät 

vuoden 1686 kirkkolaista. Seurakunnan omaisuuden, tulojen ja menojen kirjaamisen lisäksi 

seurakuntalaisista piti kerätä väestörekisteritietoja. Seurakuntien arkistot voidaan jakaa nel-

                                                 
9 Kokko 2017, 72–73; Vainio-Korhonen 2017, 32–33. 
10 Kokko 2017, 72–73; Vainio-Korhonen 2017, 29–31, 37–42, 46–47. 
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jään osaan asiakirjojen luonteen perusteella: väestörekisteriarkisto, hallintoarkisto, talousar-

kisto sekä kirkollisten toimikuntien arkisto.11  

 Väestörekisteriarkistoon kuuluvat historiakirjat, rippi- eli pääkirjat, väestöluettelot sekä 

väestörekisteri-ilmoitukset. Kirkon tehtävänä oli vastata väestörekisterin pitämisestä 1600-

luvulta aina vuoteen 1999 saakka. Järjestelmällisesti väestötietoja alettiin Ruotsissa kerätä 

vuonna 1749 taulustolaitoksen perustamisen myötä. Pappien tehtävänä oli kerätä tiedot ja 

taulukoida ne vuosittain väestönmuutos- ja väkilukutaulukoiksi. Tässä käytettiin apuna rippi-

kirjoja ja historiakirjoja. Autonomian aikana vuodesta 1809 väestötietoja kerättiin edelleen 

Ruotsin mallin mukaan, myös vuonna 1812 Suomen suuriruhtinaskunnan yhteyteen liitetyissä 

Vanhan Suomen seurakunnissa. Seurakuntien väestörekisterit ovat alun perin kuitenkin pal-

velleet enemmän seurakunnan toimintaa, joten varsinaisina väestörekistereinä niissä on ollut 

paljon puutteita 1800-luvulle saakka. Esimerkiksi syntyneiden ja kastettujen luetteloon ei ole 

välttämättä merkitty kuin elävänä syntyneet ja kastetut eli seurakunnan jäseniksi tulevat lap-

set. Kuolleiden luetteloon ei puolestaan ole aina merkitty kuolleena syntyneitä ja imeväisikäi-

senä kuolleita lapsia tai muualla kuolleita seurakunnan jäseniä. Näin saattoi käydä sellaisissa 

tapauksissa, joissa lapsia kuoli samanaikaisesti useita, esimerkiksi 1800-luvulla yleisien epi-

demioiden seurauksena. Käytännöt kirkonkirjoihin merkitsemisessä saattoivat vaihdella seu-

rakuntien välillä. Rippikirjat toimivat alun perin vain kirkollisen valvonnan välineinä, joiden 

avulla seurattiin kansan luku- ja kristinopintaitoa. Papit joutuivat osittain vastoin tahtoaan 

käyttämään rippikirjoja myös kruunun päämäärien edistämiseen.12  

Väestörekisteriarkiston historiakirjoihin kuuluvat kastettujen, vihittyjen sekä haudattu-

jen luettelot. Rippi- eli pääkirjoihin kerättiin tietoja seurakuntalaisten osallistumisesta luku-

kinkereihin ja ehtoolliselle kylittäin ja ruokakunnittain. Osallistumismerkintöjen lisäksi näihin 

kerättiin tietoja kristinopin ja lukutaidon osaamisen tasosta. Muita väestöluetteloja ovat muun 

muassa muuttaneiden luettelot sekä kuulutus- ja vihkimisasiakirjat, rikosrekisterit, perukirjat 

ja rokotusluettelot.13 

Hallintoarkiston asiakirjat kuvaavat kirkkopitäjän ja 1860-luvulla toteutuneen kunnalli-

sen itsehallinnon myötä seurakunnan tehtävien hoitoa, kuten kansanopetusta ja kirkkoherran-

viraston toimintaa. Aineisto koostuu siten erilaisista rekistereistä, luetteloista ja päiväkirjoista. 

Tällaisia ovat muun muassa pitäjänkokouksen ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat, piispan- ja ro-

                                                 
11 Viikki 1994, 169–170; Roiko-Jokela 1996, 30–34. 
12 Viikki 1994, 170–171; Tala 2008, 1, 17–20; Happonen 2009, 24. 
13 Viikki 1994, 173–176; Roiko-Jokela 1996, 34–35. 
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vastintarkastusten pöytäkirjat, kirkollisten ilmoitusten diaarit, kiertokoulujen päiväkirjat, vaa-

liluettelot, vaivaisruotuluettelot ja kirkollisten kuulutusten luettelot.14 

Talousarkiston asiakirjat ovat pääasiassa tilikirjoja, joihin on saatettu merkitä kirkolli-

sista toimituksista maksettuja maksuja sekä esimerkiksi aviottomien lasten synnyttämisestä 

saatuja sakkoja niin tarkasti, että näitäkin asiakirjoja voi käyttää yhteisön elämästä kertovina 

lähteinä. Talousarkisto käsittää myös kirkon omaisuutta koskevat asiakirjat.15 

Rippikirjoja on perinteisesti käytetty lukutaidon tutkimuksen apuna. Pohjoismaiset rip-

pikirjat ovat kattavuutensa vuoksi ainutlaatuisia, joten kansan lukutaidosta ei muissa maissa 

ole saatavilla yhtä kattavaa lähdeaineistoa. Rippikirjoihin tehdyt lukutaitomerkinnät eivät ole 

vertailukelpoisia eri seurakuntien välillä, koska papeilla oli erilaisia vaatimuksia ja merkitse-

mistapoja. Myös seurakunnan yleinen taso saattoi vaikuttaa lukutaitomerkintöihin. Jos luku-

taidon taso oli seurakunnassa korkea, oli yleisesti vaikeampaa saada hyvä merkintä. Saman 

seurakunnan sisälläkin saattoi olla erilaiset vaatimukset tytöillä ja pojilla, koska tyttöjen oli 

tärkeää päästä naimisiin nuorempina, ja avioliiton solmimiseen vaadittiin lukutaitoa. Saman 

seurakunnan sisällä on mahdollista vertailla eri henkilöiden taitoja seurakunnan yleiseen ta-

soon. Viime aikoina lukutaitoa on alettu tutkia rippikirjojen avulla myös eri näkökulmista ja 

esimerkiksi vertailtu eri katekismusten käytön vaikutusta lukutaitoon.16   

4. Taipalsaaren yhteiskunnallinen ja kirkollinen tilanne 1800-luvulla 

Etelä-Karjalassa sijaitseva Taipalsaari kuului aluksi suureen Lappeen seurakuntaan, mutta 

vuonna 1571 se erotettiin itsenäiseksi Taipaleen seurakunnaksi, joka oli alueeltaan erittäin 

laaja ja topografialtaan hajanainen. Vuoteen 1806 mennessä seurakunnasta oli erotettu Jout-

seno, Savitaipale, Suomenniemi ja Lemi itsenäisiksi seurakunniksi. Laajimmillaan seurakun-

taan kuului myös osia Valkealasta ja Mäntyharjusta.17  

Taipalsaari siirtyi jo Uudenkaupungin rauhassa 1721 Venäjän alaisuuteen siirtyneen 

Vanhan Suomen osaksi Turun rauhan myötä vuonna 1743. Ruotsissa voimassa ollut vuoden 

1686 kirkkolaki jäi voimaan Vanhan Suomen alueella. Taipalsaari kuului yhdessä naapuriseu-

rakuntien kanssa Lappeenrannan rovastikuntaan, joka puolestaan kuului vuonna 1744 perus-

tettuun Haminan konsistoripiiriin. Vuonna 1812 Vanha Suomi liitettiin autonomiseen Suomen 

suuriruhtinaskuntaan, jolloin siihen kuuluneet seurakunnat tulivat osaksi Porvoon hiippakun-

                                                 
14 Viikki 1994, 176–179; Roiko-Jokela 1996, 36–37. 
15 Viikki 1994, 179. 
16 Laine 2013, 69–70; Viitaniemi 2014. 
17 Murto 1946, 6, 10–12; Jurvanen 1987, 77–78, 80. 
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taa. Vuodesta 1897 Taipalsaari kuului muun Viipurin läänin mukana tuolloin perustettuun 

Savonlinnan hiippakuntaan.18 

Kirkot olivat seurakuntaelämän keskipisteessä 1800-luvulla. Vaikka esimerkiksi kirk-

kokurissa tapahtui vähitellen lievennyksiä 1800-luvun puoliväliin tultaessa, kirkko säilytti silti 

tiukan otteen seurakuntalaisista, niin hengellisesti kuin maallisesti. Vuonna 1865 annetun 

kunnallisasetuksen jälkeen kirkollinen ja maallinen hallinto erotettiin toisistaan. Tuolloin 

muun muassa köyhäinhoito siirtyi kirkolta kunnan vastuulle. Tähän asti pitäjänkokouksissa 

oli hoidettu seurakunnan ja pitäjän asiat yhdessä kirkkoherran toimiessa puheenjohtajana. 

Taipalsaaren ensimmäinen kuntakokous pidettiin tammikuussa 1866 Liukkolan kylässä. En-

simmäisen kokouksen ensimmäisenä käsiteltävänä asiana oli kuitenkin kappalaisen kartanon 

korjaaminen, joten pitäjän ja seurakunnan asioita käsiteltiin edelleen yhdessä. Kokouksista 

tuli yhä kuuluttaa kirkossa ja pöytäkirjoihin merkittiin läsnä olleiden seurakuntalaisten luku-

määrä. Äänivalta kuntakokouksissa oli ainoastaan maanomistajilla manttaaliluvun mukaan 

jaettuna. 19 

Seurakunta oli Taipalsaarella vastuussa myös kansanopetuksesta vuoteen 1866 saakka, 

jolloin opetustoimi siirrettiin vasta perustetun kunnan hoitoon. Seurakunta järjesti alkeisope-

tuksena kiertokoulua kuitenkin aina 1930-luvulle asti. Lukutaidon edistäminen oli ollut seura-

kunnan erityishaasteena 1800-luvun alkupuolella sen jälkeen, kun tuomiorovastin tarkastuk-

sessa oli ilmennyt suuria puutteita. Esimerkiksi vuonna 1815 lukkarin pitämää pitäjänkoulua 

oli pidetty kaksi kertaa vuodessa, viikko kerrallaan. 20  

Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherrat vaihtuivat usein 1800-luvun alussa. Seurakun-

nassa ehti toimia viisi kirkkoherraa vuoteen 1833 mennessä. Sen sijaan vuodesta 1835 vuosi-

sadan loppuun kirkkoherran virassa oli vain kaksi pitkäaikaista kirkkoherraa: Anders Johan 

Wenell (s. 1800, alkuperäinen sukunimi Wäänänen, virassa 1835–1868) sekä Nils Gabriel 

Arppe (s. 1823, virassa 1869–1896). Molemmat kirkkoherrat tunnetaan merkittävistä saavu-

tuksistaan ja pyrkimyksistään kansan sivistämiseksi. Wenellin kerrotaan olleen ankara luku-

taitovaatimuksissaan ja myös rippikoululaisten opettamisessa. Hänen aikanaan pitäjään pal-

kattiin ensimmäistä kertaa pätevä koulumestari pitäjänkoulua pitämään vuonna 1843 sekä 

perustettiin pitäjän kirjasto vuonna 1862. Kirkkoherra Arppe puolestaan esitti kuntakokouk-

selle kansakoulun perustamista jo vuonna 1874, ja sitä puolsi piispakin piispantarkastukses-

                                                 
18 Talka & Puntanen 2005, 202–203. 
19 Jurvanen 1987, 93–94; Matikainen 2014, 103, 106–107. 
20 Jurvanen 1987, 82–86.  
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sa21 vuonna 1889. Kansakouluhanke toteutui lopulta vasta vuonna 1892. Arppen seuraaja 

Gustaf Edvin Fabritius (s. 1857) valittiin vuonna 1898, mutta hän astui virkaansa vasta vuon-

na 1900. Kirkkoherran virkaa hän ehti hoitaa vain neljä vuotta ennen kuolemaansa.22 

Taipalsaaren nykyinen kirkko on jo kolmas seurakunnan kirkko, ja se valmistui vuonna 

1754. Nykyisen ulkoasunsa kirkko sai vuosina 1846–1847. Ennen tätä väkiluvun kasvun 

myötä kirkko oli etenkin rippipyhinä ollut ”sietämättömän ahdas”. Koska kirkon seinät olivat 

hyvässä kunnossa, sitä ei purettu, vaan päätettiin suurentaa kääntämällä sisäänpäin olevat 

nurkat ulospäin. Näin kirkkoon tuli neljännes lisää tilaa.23   

Taipalsaaren väkiluku on vaihdellut kautta 1800-luvun 3100–3500 asukkaan välillä.24 

Esimerkiksi tutkimuksen poikien syntymävuotta seuranneessa vuoden 1840 henkikirjassa 

Taipalsaaren väkiluvuksi on laskettu 3306 henkilöä.25 Saaristopitäjä Taipalsaari sijaitsee Sai-

maan rannalla monien keskeisien vesireittien varrella. Kesäisin Saimaa on toiminut vesitienä 

ja talvella jäätien pohjana. Talvitietä pitkin päästiin Lappeenrannasta Pien-Saimaan kautta 

Taipalsaarelle ja sieltä Mikkeliin tai Suur-Saimaan kautta Puumalaan, Savonlinnaan ja Kuo-

pioon. Vielä 1800-luvulla maantieverkosto oli harvaa ja talvella kulkukelvotonta. Siten talvi-

tiet olivat tärkeä kulkureitti talvella. Niitä pitkin pääsi liikkumaan hevosella, jalan tai hiihtä-

mällä. Kesäaikaan liikuttiin yleensä vesitse. Maanviljely ja karjanhoito ovat olleet keskeiset 

elinkeinot, mutta Suomen liityttyä Venäjään sahatavaran kuljettaminen vesistöjä pitkin Venä-

jälle lisääntyi huomattavasti. Myös maataloustuotteita vietiin Pietariin saakka. Tämän kau-

pankäynnin myötä pitäjäläiset saivat lisätuloja maanviljelyksen lisäksi. Kesäisin lisätuloja 

saatiin myös menemällä Saimaalla liikennöivien laivojen miehistöön.26  

                                                 
21 Päivän Uutiset 56, 7.3.1889. 
22 Jurvanen 1987, 88; Akiander & Voipio 2008, 321. 
23 Murto 1946, 6, 10–12; Jurvanen 1987, 77–78, 80. 
24 Syrjö 1987, 575. 
25 KA Vi:44 Viipurin läänin henkikirjat 1840. 
26 Talka & Puntanen 2005, 95; Talka & Luoto 2007, 17–19. 
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II Lapsuus ja nuoruus 

1. Kasteen kautta seurakunnan jäseneksi 

1.1 Kastetta koskevat määräykset 1800-luvulla 

Evankelis-luterilaisen kirkon mukaan kaste on pelastustapahtuma, jossa lapsi liitetään osaksi 

seurakuntaa ja Jumalan perhettä.27 Kastetta koskevat määräykset ja käytännöt määriteltiin 

kirkkolaissa. Taipalsaarella kuten muuallakin Suomessa oli vielä 1830-luvulla voimassa 

vuonna 1686 säädetty kirkkolaki. Se piti sisällään kokonaisen luvun kasteesta, toisen hätäkas-

teesta ja kolmannen luvun synnyttäneiden naisten kirkkoon ottamisesta, ”kirkottamisesta”.28  

Alkukirkon aikojen toive lasten mahdollisimman varhaisesta kasteesta oli voimissaan 

vielä 1800-luvulla. Jo Karthagon synodi vuonna 258 päätti, että syntyneet lapset tulisi kastaa 

kahdeksan päivän kuluessa syntymästä. Keskiajalta lähtien oli kirkon mukaan toivottavaa, että 

lapset kastettaisiin alle viikon vanhoina. Vuoden 1686 kirkkolaki määräsi, että ”caicki täydel-

lisesti Mailmaan syndynet / ja eläwät Lapset pitä Wanhimmildans / wähimmäxikin cahdexan-

nen päiwän sisäll / pyhään Casteseen toimitettaman.” Kasteen laiminlyöneille vanhemmille 

kirkkolaki määräsi kirkkorangaistuksen. Suomessa oli edelleen 1800-luvulla yleistä, että suu-

rin osa lapsista kastettiin vajaan viikon ikäisinä. Aina nopeaa kastetta ei kuitenkaan ollut 

mahdollista toimittaa esimerkiksi pitkien välimatkojen takia. Lasten kasteelle kuljettamisen 

pelättiin myös lisäävän lapsikuolleisuutta. Vuoden 1869 kirkkolaissa kasteen ajankohtaa kos-

keva lauseke muutettiinkin epämääräisempään muotoon, jonka mukaan ”evankelis-

luterilaiseen kirkkoon kuuluvien vanhempain lapset ovat ilman tarpeetonta viivytystä pyhään 

kasteeseen saatettavat.” Jos lapsi oli vielä kuuden viikon jälkeen syntymästä kastamatta, tuli 

kirkkoherran muistuttaa tästä vanhempia.29 

Kastettuja alettiin merkitä kirkon kirjoihin 1600-luvun lopulta lähtien Ruotsin mallin 

mukaisesti. Kastettujen luettelo oli yksi kirkon historiakirjoista, joihin merkittiin vihityt, kas-

tetut ja kuolleet. Ensimmäisen ohjeen protocollum-luettelon laatimisesta antoi piispa Gezelius 

vuonna 1665 piispantarkastusohjeissaan. Kastetuista protocollum-luetteloon tuli merkitä tie-

dot ainakin syntymä- ja kastepäivästä sekä vanhempien ja kummien nimistä. Myös vuoden 

1686 kirkkolaki edellyttää samat tiedot. Syntymäpäivän merkitseminen ei alun perin ollut 

kuitenkaan yhtä tärkeää kuin kastepäivän. Vielä 1700-luvulla sen puuttumisesta kirkonkirjois-

ta annettiin Ruotsissa huomautuksia. Eri seurakunnilla oli vaihtelevia käytäntöjä sen kirjaami-

                                                 
27 Lempiäinen 2004, 20. 
28 KL 1686 (1986) III-V, 18–25; Murtorinne 1992, 11. 
29 KL 1686 (1986) III:II, 19; KL 1869 (2015), V: §34, 19; Lempiäinen 2004, 29–30. 
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sen suhteen. Jos lapsi syntyi avioliiton ulkopuolella, tuli sekin käydä luettelosta ilmi. 1700-

luvun lopulla myös maistraattien ja kruununvoutien piti alkaa pitää kirjaa luterilaiseen kirk-

koon kuulumattomista henkilöistä, jolloin väestörekisteri kattoi jo koko Suomen.30  Kuitenkin 

vielä 1800-luvun alkupuolella osa syntyneistä lapsista saattoi jäädä merkitsemättä luetteloihin. 

Kuolleena syntyneet ja ennen kastetta kuolleet lapset jäivät usein merkitsemättä kirjoihin, 

koska he eivät olleet vielä seurakunnan jäseniä.31 

1.2 Taipalsaarelaispojat kastettujen kirjassa 

Taipalsaaren seurakunnassa vuonna 1839 kastettujen tiedot löytyvät kirjasta, jonka kannessa 

lukee Historie Bok öfver Födde och dopte Från år 1837. Sama kirja on ollut käytössä vuoteen 

1879. Kirja on koostunut tyhjistä sivuista, joihin on piirretty valmiiksi pystysarakkeet. Sarak-

keiden otsikot löytyvät vain kirjan alusta. Kirjaan on merkitty seuraavat tiedot: vuoden alusta 

aloitettu juokseva numero (Nummer), syntymäpäivä (Födelsedagen), kastepäivä (Dopdagen), 

lapsen nimi (Barnets namn), vanhempien nimet (Föräldrarnes namn), äidin ikä (Barnafö-

derskans ålder), kummien nimet (Faddrarnes namn) ja kylä (By). Luettelo etenee yleensä 

kastepäivän mukaisessa järjestyksessä muutamaa sellaista poikkeusta lukuun ottamatta, joiden 

tiedot on selvästi lisätty jälkeenpäin. Kuukauden lopussa syntyneen lapsen nimi löytyy syn-

tymäkuukauden kohdalta, vaikka kaste olisi toimitettu seuraavan kuukauden puolella, ellei 

seuraavan kuukauden puolella syntyneitä ole jo ehditty kastaa ja merkitä luetteloon. Lisäksi 

vuoden 1839 luettelon loppuun on lisätty kaksi lokakuussa syntynyttä lasta, joista toinen on 

kastettu jo samassa kuussa, mutta kasteen toimittaja on eri pappi kuin tavallisesti, joten hän 

lienee toimittanut tiedon kasteesta vasta jälkeenpäin. Toisen jälkeenpäin lisätyn hätäkaste on 

vahvistettu vasta seuraavassa helmikuussa. Vanhempien nimistä luettelossa mainitaan ruot-

sinkielisessä muodossa isän oma etunimi ja patronyymi (esim Michel Henriksson), äidiltä 

mainitaan etunimen ja patronyymin lisäksi oma sukunimi (esim. Anna Davidsdotter Illukka). 

Kirkonkirjoihin naiset merkittiin omilla sukunimillään avioitumisen jälkeenkin. Vuoden 1734 

lain mukaan naisen olisi pitänyt ottaa miehen sukunimi, mutta tapa tuli yleiseen käyttöön vas-

ta 1800-luvulla, Itä-Suomessa myöhemmin kuin Länsi-Suomessa.32 Taipalsaaren seurakunnan 

kastettujen luettelon tulkintaa vaikeuttaa se, että lapsen ja isän sukunimi selviää useimmiten 

vasta kylä-sarakkeesta, jolloin kylän nimen yhteydessä mainitaan myös talon nimi. Sekään ei 

välttämättä ole sama kuin sukunimi, jolloin tieto tästä saattaa löytyä vasta rippikirjasta. Kas-

teen toimittaja löytyy aina kylä-sarakkeesta, esimerkiksi ”Haikanlax Sutari af D. Eklund”. 

                                                 
30 KL 1686 (1986) III:XII, 22; Laasonen 1977, 178; Lext 1985, 143–145; Niemelä 1991, 35–36. 
31 Viikki 1994, 171; Happonen 2004, 37. 
32 Happonen 2004, 42. 
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Kastepaikkaa ei luettelossa mainita. Kummeista kerrotaan yleensä pelkästään etunimi ja su-

kunimi, toisinaan myös patronyymi (kuva 1).33  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Vuonna 1839 Taipalsaarella kastettiin 81 lasta. Näistä poikia oli 38 ja tyttöjä 43. Yhdet 

kaksoset, tyttö ja poika, on merkitty saman järjestysnumeron kohdalle ja heillä on samat 

kummit. Eniten poikia on syntynyt helmi- ja syyskuussa, kuusi poikaa kummassakin. Vähiten 

poikia on syntynyt maalis- ja heinäkuussa, yksi kummassakin, eikä huhtikuussa ole syntynyt 

yhtään poikaa. Kahden pojan kohdalla on merkintä aviottomasta syntyperästä ja pelkästään 

äidin nimi. Viiden pojan kohdalla on merkintä hätäkasteesta. Yleisin kastettujen luetteloon 

merkitty pojan nimi on Anders, jonka kasteessa on saanut 12 poikaa. Suomenkielisellä alueel-

la kyse on kuitenkin papin muodostamasta ruotsinkielisestä variantista nimelle Antti. Kuusi 

poikaa on saanut nimen Taavetti (David) ja viisi poikaa nimen Mikkeli tai Mikko (Michel). 

Yhteensä kasteessa annettuja pojannimiä on tuona vuonna ollut kymmenen: edellä mainittujen 

                                                 
33 KA TSA I C Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1837–1879. 

Kuva 1. Taipalsaaren seurakunnan kastettujen luettelo, syys–marraskuu 1839.    
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lisäksi Juhani / Juhana (Johan), Tuomas (Thomas), Aatami (Adam), Elias, Joonas (Jonas), 

Pietari (Petter) ja Esaias.34   

Kuolleiden luettelosta käy lisäksi ilmi, että vuonna 1839 on Taipalsaarella haudattu 

kaksi kuolleena syntynyttä poikaa. Kesäkuun 23. päivä haudattiin viisi päivää aiemmin Sam-

maljärvellä kuolleena syntynyt poika ja 15. elokuuta Jauhialassa edellisenä päivänä syntynyt 

poikavauva. Heitä ei ole merkitty syntyneiden ja kastettujen luetteloon ilmeisesti siitä syystä 

ettei heitä ehditty kastaa.35  

Vuonna 1839 normaalisti kastetuista 33 pojasta 28 on kastettu sunnuntaina tai pyhäpäi-

vänä (kuten helatorstai tai uudenvuodenpäivä). Ensimmäisenä tämän vuoden pojista syntynyt 

on kastettu loppiaisena, joka tuona vuona osui sunnuntaille. Kolme poikaa on kastettu keski-

viikkona, kaksi muuta tiistaina ja torstaina.36 Sunnuntai on siten ollut ehdottomasti yleisin 

kastepäivä. Kastepaikkatiedon puuttuessa on mahdotonta selvittää, onko kaste toimitettu kir-

kossa, pappilassa vai lapsen kotona. 1600-luvun alussa kasteet toimitettiin yleensä sunnuntai-

aamuisin ennen jumalanpalveluksen alkua. Samalla lapsen kummit ja muut tämän mukana 

olevat saattoivat käydä ehtoollisella. Lapsen äiti ei luonnollisesti ollut mukana, koska kaste 

pyrittiin toimittamaan jo syntymää seuraavana sunnuntaina. Viikkosaarnojen yleistyessä 

myöhemmin 1600-luvulla kasteita alettiin toimittaa myös arkipäivisin. Kirkkolain mukaan 

ainoastaan hätätilanteissa kaste saatettiin toimittaa muualla kuin kirkossa. Kotikasteiden aja-

teltiin olevan muun muassa Jumalan sanan halveksuntaa, mutta silti ne yleistyivät 1700- ja 

1800-luvuille tultaessa niin, että ne vähitellen syrjäyttivät kirkkokasteet lähes kokonaan.37  

Taipalsaaren pitäjä on laaja ja runsasvesistöinen useasta saaresta koostuva alue. Kastet-

tujen lasten kotikyliä tarkastelemalla näyttää siltä, että sama pappi ei olisi voinut käydä kas-

tamassa kaikkia samana päivänä kastettuja lapsia kotona. On toki mahdollista, että pappi on 

kastanut samassa paikassa useamman lapsen. Esimerkiksi sunnuntaina 17. helmikuuta David 

Eklund on kastanut neljä lasta, joista kaksi on ollut Merenlahdelta ja yksi Illukansaaresta. 

Näissä paikoissa olisi ollut mahdollista käydä samana päivänä järven jäätä pitkin, mutta neljäs 

kaste Märkälän kylässä tuntuu epätodennäköiseltä, koska kylä on eri suunnassa. Todennäköi-

sempää siten on, että kasteet on toimitettu kirkolla tai pappilassa. Tosin päivän vanhan lapsen 

kuljettaminen talvella kauas kotoa on ollut varsin vaarallista lapsen terveydelle.    

 Sunnuntaina syyskuun ensimmäisenä päivänä syntyneet kaksoset, Antti ja Maria, on 

kirkkoherra Wenell kastanut jo samana päivänä, eikä kastettujen luettelossa ole mainintaa 

                                                 
34 KA TSA I C Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1837–1879. 
35 KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1804–1878. 
36 1800-luvun almanakat. 
37 Lempiäinen 2004, 35, 38. 
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hätäkasteesta. Kastetta ei ilmeisestikään ole haluttu lykätä seuraavalle sunnuntaille. Esimer-

kiksi Lappeen seurakunnassa vuonna 1758 on kastettu kaksoset jo samana päivänä. Todennä-

köisesti kaksosten syntymän on katsottu olevan riski sekä äidille että lapsille.38 Jo päivän van-

hana kastettuja poikia on Taipalsaarella vuonna 1839 yhteensä viisi. Kaikki näin nopeasti kas-

tetut lapset on kastettu sunnuntaina, joten vanhemmat ovat selvästikin halunneet hoitaa kas-

teen sunnuntaina ja säädetyssä ajassa alle viikon iässä. Pisin väli syntymän ja kasteen välillä 

on 21 vuorokautta, ja tuolloinkin kaste on toimitettu keskiviikkona. Sunnuntaina kastetuilla 

pisin väliaika on 18 vuorokautta, mutta näin pitkä väli on vain yhdellä pojalla. Kaikilla muilla 

pisin väli syntymän ja kasteen välillä on kymmenen päivää.39 Pitkä väli selittynee hankalilla 

kulkuyhteyksillä, kelirikolla tai lapsen heikosta terveydestä, minkä vuoksi kastetta on jouduttu 

lykkäämään. Yleisesti tämän ikäluokan perusteella voi todeta, että jos lapsi on ollut juuri syn-

tynyt tai vasta pari päivää vanha, kaste on toimitettu vasta seuraavana sunnuntaina. Keskimää-

räinen aika sunnuntaina kastetuilla syntymän ja kasteen välillä on 4,7 vuorokautta, joten pyr-

kimys kastaa lapsi mahdollisimman pian sunnuntaina on ilmeinen.  

 Vuoden 1686 kirkkolaki määräsi kasteen toimittajaksi kirkkoherran tai kappalaisen.  

  
§. IV. Caste pitä Jumalan Sanalla / ja puhtalla / secoittamattomalla Wedellä toimitettaman  / omilda Seu-

racunnan Sarnamiehildä / sijnä cuin Lapset syndynet owat / erinomaisest itze Kirckoherralda / jos hän 

saapuilla ja ilman estetä on. Ei cuitengan pidä Seuracunnan Jäsenildä kielty oleman cutzumast tähän asi-

aan Cappalaista / jos he nijn tahtowat.40 

 

  

Yleisenä käytäntönä on kuitenkin ollut, että myös apulaiset ovat lapsia kastaneet. Eri seura-

kunnissa on nähtävissä erilaisia tapoja.41 1830-luvulla Taipalsaarella papille maksettiin lapsen 

kastamisesta 5 hopeakopeekkaa.42 Taipalsaarella vuonna 1839 kastetuista pojista on 28 kasta-

nut tai kasteen vahvistanut David Eklund, joka oli Taipalsaaren seurakunnan ylimääräinen 

pappi vuosina 1832–1841. Tuona aikana hän toimi kirkkoherran apulaisena sekä vuonna 1838 

edesmenneen kappalaisen Abraham Josef Vahlbergin sijaisena ja viranhoitajana.43 Itse kirk-

koherra Anders Johan Wenell on kastanut viisi lasta, joista yksi oli aiemmin hätäkastettu. 

Wenellin kastamista lapsista vain kaksi on kastettu sunnuntaina. Molemmat aviottomat lapset 

ovat Wenellin kastamia. Syyskuussa kastettujen luettelosta löytyy lisäksi kolmen muun kuin 

Taipalsaaren vakituisten pappien nimet.  

                                                 
38 Laine 2015, 260. 
39 KA TSA I C Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1837–1879. 
40 KL 1686 (1986) III:IV, 19–20. 
41 Lempiäinen 2004, 40. 
42 Murto 1946, 15–16. 
43 Colliander 1910, 691. 
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 Myös kastetun lapsen kummien nimet on merkitty kastettujen kirjaan. Vuoden 1686 

kirkkolain mukaan kummit todistivat lapsen seurakunnan jäseneksi ottamisesta. Heidän roo-

linsa velvoitti heidät myös huolehtimaan lapsen kristillisestä siveellisyydestä ja siitä, että mi-

käli lapsen vanhemmat menehtyivät, olisi kummien otettava lapsi elätettäväkseen. Kummeilla 

oli suuri merkitys jo sen vuoksi, että lapsi oli lain mukaan kastettava nopeasti syntymän jäl-

keen. Lapsen äiti ei siten yleensä pystynyt itse huolehtimaan kasteesta. Tavallisesti lapsilla oli 

useampi kummi, joiden joukossa oli usein sekä lähisukulaisia että naapureita. Kummien lu-

kumäärää ei säädetty kirkkolaissa, mutta 6–8 kummia on ollut ylemmissä yhteiskuntaluokissa 

yleinen lukumäärä. Itäisessä hiippakunnassa piispa Petrus Bång suositteli kuitenkin kahta tai 

kolmea kummia, mikä näyttää olleen yleinen käytäntö. Oli myös tavallista, että porvariperheet 

pyrkivät saamaan lapsilleen korkea-arvoisia kummeja, jotta heidän oma sosiaalinen asemansa 

kohoaisi. Myös pappeja sekä pappisperheen jäseniä pyydettiin mielellään lapsen kummeiksi 

enemmänkin hienojen lahjojen kuin hengellisten elämäneväiden vuoksi. Kuitenkin myös 

maaseudulla oli yleistä pyytää korkea-arvoisia kummeja lapsen tulevaisuuden turvaamiseksi 

vanhempien kuollessa.44 

 Taipalsaarella vuonna 1839 kastetuilla pojilla suurin kummien lukumäärä on viisi, vain 

kahdella pojalla. Kahdellakymmenellä pojalla eli yli puolella on neljä kummia. Kuudella po-

jalla on kolme, kun kymmenellä pojalla on vain kaksi kummia. Kaikilla hätäkastetuilla ja avi-

ottomilla lapsilla on yleensä vain kaksi kummia, mutta yhdellä hätäkasteen saaneella on kol-

me kummia. Samana päivänä syntyneille ja kastetuille kaksosille on merkitty yhteiset neljä 

kummia, joista yksi on lapsen kastanut kirkkoherra Wenell. Kirkkoherra on myös erään toisen 

kastamansa pojan kummina. Samalla tavalla pääasiassa kasteet Taipalsaarella toimittanut Da-

vid Eklund on merkitty yhden kastamansa pojan kummiksi. Molemmissa tapauksissa kum-

mien lukumäärä on neljä, joten papin ottaminen kummiksi ei olisi ollut välttämätöntä. Samana 

vuonna syntyneillä tytöillä papit ovat vielä useammin kummina, kirkkoherra Wenell neljällä 

tytöllä, hänen vaimonsa yhdellä sekä David Eklund neljällä tytöllä.45   

1.3 Hätäkaste ja aviottomat lapset – epätavallisempia merkintöjä kastet-
tujen kirjassa 

Taipalsaarelaispoikien ikäluokan kastettujen kirjassa on joitakin tavallisuudesta poikkeavia 

merkintöjä, joita ovat muun muassa hätäkaste ja maininta avioliiton ulkopuolella syntyneistä 

lapsista. Jo alkukirkon ajoista asti on ollut tapana, että kuolemanvaarassa olevat kastetaan 

välittämättä kasteajoista. Tavallisimmin hätäkaste on tapahtunut heti lapsen syntymän jälkeen. 

                                                 
44 Waris 1999, 123–124; Lempiäinen 2004, 45–47; Laine 2015, 261. 
45 KA TSA I C Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1837–1879. 
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Papin piti vielä vahvistaa hätäkaste, mikä ei tarkoittanut uutta kastetta. Jos lasta ei tiedetty 

kastetun vedellä ja kolmiyhteisen Jumalan nimeen, ei hätäkastetta pidetty pätevänä, jolloin 

pappi kastoi lapsen. Vuonna 1694 määrättiin, että hätäkaste piti vahvistaa aina kirkossa.46 

 

§. II. Cosca Lapsi on aiwan heicko / nijn ettei sitä taitta Kirckoon wietä / eikä Papin tulemusta odotetta / 

nijn pitä Jumalisille Ihmisille / jotca owat oikiaan Ikään tullet / ymmärtäwäisestä / ja Catechismuxen opis 

hywin harjoitetusta Mieswäestä / waan jos ei ketän nijstä saapuilla ole / jollaculle Waimowäestä / lupa 

annettu oleman Lasta casta / ainoastans että se tapahtu oikein / Wedellä / Isän Jumalan / Pojan ja Pyhän 

Hengen Nimeen; andaden ne läsnäolewaiset Lapsen Jumalan halduun / Isä meidän Rucouxella ja Siunau-

xella.  

§. III. Cosca sencaltainen Hätätilasa castettu Lapsi tule woimaans / nijn se pitä wietämän Kirckoon / ja 

Papin sen perän kysymän / jos se on oikein castettu / sijtte luke hän sen ylitze ne Rucouxet / cuin Käsikir-

jas seisowat / ja sijhen asetetut owat / nijn myös anda Lapselle Nimen / jos ei se jo Castesa annettu ole.47 

 

 Taipalsaarella on kastettujen luettelon mukaan hätäkastettu viisi poikaa vuonna 1839. 

Kaikissa tapauksissa luetteloon on merkitty hätäkasteen toimittaja (esim. ”Anders nöddöpt af 

Thomas Hovi”). Kirkkolaki määräsi hätäkasteen toimittajaksi jonkun ”Catechismuxen opis 

hywin harjoitetusta Mieswäestä”. Kolmessa tapauksessa hätäkasteen on toimittanut mies, kun 

taas kahdessa tapauksessa kastajana on ollut nainen, mahdollisesti synnytyksessä avustanut 

kätilö. Kaksi hätäkasteen toimittaneista miehistä (Tuomas Hovi ja Taavetti Suutari) ovat to-

dennäköisesti olleet kylänvanhimpia, kinkereillä valittuja miehiä, jotka ovat huolehtineet 

muun muassa kylän siveellisestä tasosta sekä osanneet esimerkiksi kasteen kaavan.48 Kolmes-

sa tapauksessa hätäkasteen toimittaja on sukunimestä päätellen ollut samaa sukua, kahdessa 

tapauksessa ainakaan kastettujen luettelon perusteella ei ole nähtävissä yhteyttä sukuun. Kas-

tettujen luettelossa hätäkastetuilla kastepäiväksi on merkitty ilmeisesti kasteen vahvistuksen 

päivämäärä, koska kahdella päivämäärä on sunnuntai yli viikko syntymän jälkeen. Yksi hätä-

kastetuista on kuolleiden luettelon mukaan kuollut samana päivänä (10.2.), mutta kastettujen 

luetteloon kastepäiväksi on kuitenkin merkitty 11.2., mikä lienee kirjaan merkitsemisen päivä. 

Tosin kuolleiden luettelossa vainajan iäksi on merkitty ”2 dagar”, mikä voisi tarkoittaa sitä, 

että kuolinpäivä olisi kuitenkin 11.2. Tämän pojan kohdalla todetaan, että hänet on vain hätä-

kastettu (endast nöddöpt af Adam Kilki).  Papin toimittamasta hätäkasteen vahvistamisesta on 

maininta kahden pojan kohdalla (”confirm. af D. Eklund”), mutta on oletettavaa, että kaikilla 

paitsi heti syntymän jälkeen kuolleella kaste olisi vahvistettu määräysten mukaisesti. Loka-

kuussa syntyneen pojan hätäkaste on kirjattu kastettujen luetteloon vasta seuraavan vuoden 

puolella maanantaina 10. helmikuuta itsensä kirkkoherra Wenellin toimesta. Hätäkastetuilla 

syntymän ja kastettujen luetteloon merkitsemisen väli vaihtelee siten yhdestä päivästä neljään 

                                                 
46 Lempiäinen 2004, 86–87.  
47 KL 1686 (1986) IV:II–III, 23–24. 
48 KA TSA I Aa:8 Rippikirja 1837–1847; Murtorinne 1992, 79. 



20 

 

kuukauteen. Ne kaksi poikaa, joilla syntymän ja kasteluetteloon merkitsemisen väli on alle 

kymmenen päivää, on ilmeisesti käytetty kirkolla kasteen vahvistuksessa, koska merkitsemis-

päivä on sunnuntai. Muilla päivämäärä on arkipäivä.49       

Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset merkittiin kirkonkirjoihin usein esimerkiksi sa-

nalla ”äpärä” tai ”oäkta”, kuten Taipalsaarella on tehty.50 Tuomiokirjojen avulla on selvitetty, 

että salavuoteudesta syytetyt tai avioliiton ulkopuolella lapsen saaneet äidit ovat saaneet ran-

gaistuksen teoistaan. Rangaistusasteikko on ulottunut ruumiillisesta kurituksesta, kuten piis-

kauksesta, sakkoihin, joka oli lievin rangaistus. Myös yhteisöt tavallisesti pilkkasivat tällaisia 

äitejä ja he saattoivat joutua kokemaan voimakasta häpeää. Jos salavuoteuden takia syntyneen 

lapsen isästä oli tieto, hänet haastettiin käräjille. Äitien kunnia puolestaan pystyttiin palautta-

maan, mikäli lapsen vanhemmat solmivat avioliiton keskenään joko vapaaehtoisesti tai papin 

kehotuksesta. Myös käräjät saattoivat julistaa salavuoteudesta tuomitun parin avioliittoon. 

Mikäli salasuhteena alkanut rakkaus johti avioliittoon, syytteistä tavallisesti luovuttiin.51 

Vuoden 1686 kirkkolaki suhtautui avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten äitejä kohtaan 

ankarasti, mutta pappeja kehotettiin silti kastamaan lapset:  

 

”Cosca jocu Äpärä Lapsi pitä castettaman / nijn pitä Papin kyllä kysymän sen wanhinbitten  perän; Mutta 

jos ei hän taida sijtä yhtän tieto saada / nijn ei hänen pidä millän muoto sen tähden kieldämän Lapselda 

Castetta; waan mailmalliselle Esiwallalle tiettäwäxi tekemän /  että äpärä Lapsi on syndynyt / ja castetuxi 

tullut / jonga sijtte tule soweliasti tutkiskella Lapsen wanhimmista.”
52 

 

Taipalsaarella kaksi vuonna 1839 syntynyttä poikaa on merkitty kirkonkirjoihin aviot-

tomiksi lapsiksi (oäkta). Yhden pojan kohdalla asiasta oli maininta jo kastettujen luettelossa 

ja vain hänen äitinsä nimi oli mainittu vanhempien kohdalle. Lapsen äitikin on avioton lapsi, 

koska hänen toiseksi nimekseen on merkitty matronyymi (Walborgsdotter). Hänen tietoihinsa 

rippikirjaan oli lisätty maininta aviottoman lapsen syntymästä 1. elokuuta 1839 sekä siihen 

liittyvästä synninpäästöstä 22. joulukuuta 1839.53 Lappeen tuomiokunnan tuomiokirjoista käy 

ilmi, että lapsen ja äidin huoltajuus on syyskuussa 1839 määrätty miehelle, joka sukunimestä 

päätellen lienee jotain sukua lapsen äidille.54 Lisäksi äiti on saanut tuomion käräjillä ja sakko-

                                                 
49 KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1804–1878; KA TSA I C Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1837–1879; 1800-luvun almanakat. 
50 Laasonen 1977, 178. 
51 Waris 1999, 155–156, 158–159. 
52 KL 1686 (1986) III:XI, 22. 
53 KA TSA I C Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1837–1879; KA TSA I Aa:8 Rippikirja 1837–1847. 
54 KA Lappeen tuomiokunta, KO b:2 Ilmoitusasioiden pöytäkirjat.  
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ja salavuoteudesta (lägersmål). Myös miehen nimi on mainittu tässä yhteydessä.55 Varsinai-

sesta kirkkorangaistuksesta ei ole tietoa.    

Toinen aviottomista pojista oli syntynyt jo 6. lokakuuta, saanut hätäkasteen, ja lisätty 

vasta maanantaina 10. helmikuuta 1840 vuoden 1839 kastettujen luettelon jatkoksi. Lisäyksen 

on selvästi tehnyt eri henkilö, joka ei ole tiennyt sarakkeiden merkitystä, koska ne on täytetty 

eri tavoin. Kirjoittaja on sijoittanut vanhempien nimet yläriville, jolloin isän nimen kohdalla 

on viiva, ja kummit alariville. Äidin tiedoista rippikirjasta löytyy maininta aviottoman lapsen 

syntymästä sekä synninpäästöstä jo 14.11.1839, jolloin hän on käynyt myös ehtoollisella.56 

Rikosrekisteri-ilmoituksista ei löydy mainintaa käräjillä annetusta rangaistuksesta eikä kirk-

kokurista.  Tämä johtunee siitä, että äiti on mennyt seuraavana vuonna naimisiin, joten asiaa 

ei ole sen vuoksi tarvinnut viedä käräjille 

Synnyttäneiden naisten kirkkoonotto eli kirkottaminen perustuu Mooseksen lakiin (3. 

Moos 12:1–5), jonka mukaan synnyttänyt äiti on saastainen 7–14 päivän ajan synnytyksestä 

riippuen siitä, synnyttikö nainen pojan vai tytön. Synnytettyään naisen oli oltava kotona 33 tai 

66 puhdistuspäivää. Jo muinaiset kreikkalaiset, arabialaiset ja intiaaniheimot ovat ajatelleet 

synnyttäjiä saastaisiksi. Juutalaisen lain käsitykset jäivät myös kristilliseen perinteeseen. Jo 

Maria oli Jeesuksen syntymän jälkeen toiminut Mooseksen lain sääntöjen mukaan (Luuk. 

2:2–24). Kirkottaminen yleistyi sekä itäisessä että läntisessä kristikunnassa, ja myös Ruotsi-

Suomen kirkoissa se tuli tavaksi jo keskiajalla 40 päivää synnyttämisen jälkeen.57  

Piispa Johannes Gezelius vuonna 1673 kirjoitti kirkkojärjestyksessään, että synnyttänei-

den äitien kirkottaminen oli vapaaehtoista ja sillä ei ollut raamatullisia perusteita, mutta sitä 

suositeltiin perinteiden kunnioittamisen tähden. Kuitenkin vuoden 1686 kirkkolaissa siitä tuli 

pakollinen. 1800-luvun puolivälin tienoilla Suomessa alettiin vastustaa pakollista kirkkoonot-

toa. Silti toimitus oli pakollinen vielä vuoden 1869 kirkkolain mukaan, mutta kirkon sijasta 

toimitus voitiin suorittaa kirkon lisäksi myös kotona tai pappilassa, joten se alkoi menettää 

julkista luonnettaan. Vielä 1800-luvun lopussa kirkottamisesta keskusteltiin paljon, ja valtio-

päivillä huomattiin, ettei asiasta ollut yhtä yleistä mielipidettä.58 

Kansan käsitysten mukaan kirkotukseen liittyi paljon kirjoittamattomia lakeja: synnyt-

tänyt äiti ei saanut ulkoilla, kyläillä, olla sukupuoliyhteydessä tai osallistua ruuan laittoon 

saati sitten syödä samassa pöydässä muiden kanssa ennen kirkottamista. Kirkottamista onkin 

pidetty kansanperinteen mukaan synnyttämisen saastuttamien äitien puhdistamisena. Karja-

                                                 
55 KA TSA Rikosrekisteri-ilmoitukset ja -luettelot 1823-1867, 58. 
56 KA TSA I C Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1837–1879; KA TSA I Aa:8 Rippikirja 1837–1847. 
57 Lempiäinen 1969, 9–14; 2004, 95. 
58 KL 1686 (1986) V,I, 24–25; KL 1869 (2015), X: §78, 32; Lempiäinen 1969, 14–18; 2004, 96.  
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lassa oli tapana, ettei äiti saanut poistua saunasta ennen kirkotustaan. Siellä vietiin myös ”ro-

tinoita” eli tuotiin ruokaa synnyttäneen kotiin tai tässä tapauksessa saunaan. Vaikka synnyttä-

nyt nainen joutui kärsimään useiden säännösten olemassaolosta, pyrittiin niillä myös suojele-

maan äitiä ja lasta bakteereilta ja rasitukselta. Silti usko synnyttäjän saastaisuuteen ennen kir-

kottamista oli kansan keskuudessa vahva. Kirkkoonottoa pidettiinkin puhdistusseremoniana.59 

Taipalsaarella kirkottamista ei ole merkitty rippikirjoihin, ainakaan vuoden 1839 ikäluokan 

poikien äitien kohdalla. Sen sijaan tiedetään, että synnyttäneiden äitien kirkkoon ottamisesta 

papille maksettiin 12 hopeakopeekkaa.60 Maksu on maksettu suoraan papille, joten sitä ei ole 

merkitty seurakunnan tilikirjoihin.  

Aviottomien lasten määrä kirkonkirjoissa on suhteellisen pieni sen tähden, että salavuo-

teudesta kiinni jääneet yritettiin saada keskenään naimisiin. Mahdollisesti syntyvä lapsi kat-

sottiin aviolapseksi, vaikka se olisi syntynytkin ennen vihkimistä. Usein salavuoteuteen syyl-

listyneet naiset eli aviottomien lasten äidit joutuivat kärsimään häpeärangaistuksen, vaikka 

siitä ei ennen vuoden 1686 kirkkolakia ollut virallista sääntöä. Vuoden 1686 kirkkolaki vel-

voitti papit kirkottamaan salavuoteuteen syyllistyneet naiset ja antamaan heille häpeärangais-

tuksen. 1700-luvulla häpeärangaistus usein poistettiin ensikertalaisilta, mutta useamman ker-

ran salavuoteuteen syyllistyneet saivat rangaistuksen. Häpeärangaistus oli usein ripitys saka-

ristossa ja julkinen synnintunnustus kirkotuksen yhteydessä. Ketään ei kuitenkaan ripitetty 

salavuoteudesta, ellei heitä ollut tuomittu oikeudessa syyllisiksi.61 

2 Lukutaitoa ja kristinoppia opettelemassa 

2.1 Alkeisopetus ja sen kontrollointi 1800-luvulla 

Suomalaislasten lukutaidonopetuksen tärkeydestä huolehti 1600-luvulta alkaen piispa Ge-

zelius vanhempi, joka laati aiheesta kiertokirjeen vuonna 1666. Alun perin kansaa alettiin 

kouluttaa paitsi siksi, että he oppisivat kristinoppia, myös siksi, että lukutaito varjeli kansaa 

katolisuudelta ja myöhemmin pietismiltä. Myös talonpojille hyvä lukutaito oli eduksi, sillä se 

oli heille keino saada oma äänensä kuuluville. Lukutaidon edistäminen oli 1600-luvulta aina 

1800-luvulle saakka yksi luterilaisen papin tärkeimmistä tehtävistä. Vastuu lasten lukutaidon-

opetuksesta oli pitkään lasten vanhempien harteilla, mutta papisto piti huolta sen osaamisesta 

esimerkiksi kinkerikuulustelujen avulla. Suuri merkitys niin lasten kuin aikuisten opettami-

sessa oli katekismuksella, joka sisälsi uskon perusasiat yksinkertaisessa muodossa.62  

                                                 
59 Lempiäinen 1969, 148–150. 
60 Murto 1946, 15–16. 
61 KL 1686 (1986), V,II, 25; Lempiäinen 1969, 106–114. 
62 Laasonen 1977, 262; Laine & Laine 2010, 258–260, 277–280; Laine 2012, 73–74. 
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Rippikoulua käymättömien lasten tiedot merkittiin yleensä lastenkirjoihin, jotka muis-

tuttivat muodoltaan rippikirjoja. Ne tulivat käyttöön myöhemmin kuin rippikirjat, yleensä 

1740–1750-luvuilla, vaikka vanhin lastenkirja tunnetaankin jo vuodelta 1696 Kemiöstä. Las-

tenkirjojen pitäminen oli yleisempää Porvoon hiippakunnassa kuin Turun hiippakunnassa. 

Kirjojen yleistyminen 1700-luvun lopulla kertoo lukutaidon opetuksen painopisteen siirtymi-

sestä lasten opettamiseen.63 Taipalsaaren seurakunnassa lastenkirjoja on täytetty ainakin 

vuodesta 1807 alkaen. Niihin on merkitty lasten lukutaidon ja katekismuksen hallintaa saman-

laisin merkein kuin rippikirjoissakin. Lastenkirjat on järjestetty kylittäin ja perhekunnittain, 

niin että vanhempien nimien alle on listattu perheen lapset ilmeisesti syntymää seuraavien 

lukukinkerien perusteella. Esimerkiksi vuonna 1839 kuolleiden poikien nimiä ei ole ehditty 

lisätä lastenkirjaan, mutta toukokuussa 1840 kuollut poika (syntynyt 6.12.1839) löytyi lasten-

kirjasta. Kuolleiden, ripille päässeiden ja pois muuttaneiden lasten nimet on lastenkirjoissa 

viivattu yli, ja viimeiselle sarakkeelle on kirjattu poistamisen syy.64  

 Taipalsaarella kansan alkuopetus oli 1800-luvulla muun Suomen tavoin pitkälti kotien 

sekä seurakuntien vastuulla. Lapset kävivät tavallisesti läpi kirkon alkukoulujärjestelmän eli 

1800-luvun alkupuolella käytännössä ainoastaan kiertokoulun, josta he saivat riittävät taidot 

rippikoulua varten.65 Kiertokoulu suunniteltiin alun perin sellaisia lapsia varten, jotka eivät 

saaneet oppiaan kotona. ”Koulujen puuttuessa lapset eivät ole nyt pakanoita parempia” päivit-

teli Viipurin konsistori kiertokirjeessään 1700-luvulla. Toisaalta monet papiston edustajat 

ovat kertoneet, että kierto- ja pitäjänkoulut palvelivat vain alempien kansanluokkien lapsia, 

sillä parempiosaisia opetettiin kotona.66 Kiertokoulujen hätävaraluonteen vuoksi niitä myös 

kritisoitiin muun muassa opettajien ja opetuksen seurakuntakohtaisesti kovastikin toisistaan 

poikkeavan tason takia.67 

Lukukinkerit olivat tärkeä vuosittainen tilaisuus, jossa kontrolloitiin lukutaitoa ja kate-

kismuksen osaamista sekä kylän siveellistä elämää ja hartaudenharjoitusta. Lukukinkerit pe-

rustuivat keskiaikaisiin ripitysmatkoihin, joita muun muassa Paavali Juusten määräsi vuonna 

1573 pappien suoritettavaksi paastonaikana. Kinkereitä yritettiin 1600-luvulla kieltää ja siirtää 

kirkoissa pidettäviksi, esimerkiksi liiallisen kestityksen ja papiston kohtuuttomana pidety ta-

loudellisen hyödyn estämiseksi, mutta vuonna 1726 annetussa konventikkeliplakaatissa papis-

to taas velvoitettiin kiertämään seurakunnan kodeissa ja tarvittaessa useampien perheiden 

                                                 
63 Viikki 1994, 175; Laine 2017, 39. 
64 KA TSA I Ab:3 Lastenkirja 1837–1847.  
65 Kilpi 1987, 307. 
66 Tiimonen 2001, 144, 153. 
67 Hyyrö 2011, 338–339. 
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yhteisissä tilaisuuksissa. Vuonna 1735 annetussa kuninkaan kirjeessä määrättiin sakkoran-

gaistukset ja pahimmillaan jalkapuurangaistus kinkerit laiminlyöneille seurakuntalaisille. 

1700-luvun lopussa kinkereistä annettiin useita määräyksiä sen seurauksena, että lukutaitoa ja 

alkuopetusta pyrittiin tehostamaan valtakunnassa.68   

1800-luvulla käytössä olleen Christian Wåhlinin kirkko-oikeuden käsikirjan69 mukaan 

kinkereiden ajankohta, paikka ja kinkeripiirijako kuulutettiin saarnan yhteydessä. Samalla tuli 

lukea määräykset poisjääneiden rangaistuksista. Ohjeiden mukaan kinkerit tuli pitää joka vuo-

si koko seurakunnassa, eikä isoja kinkeripiirejä saanut yhdistää häiriöiden estämiseksi. Kinke-

reiden yhteydessä otettiin vastaan seurakuntaan muuttaneiden todistukset ja merkittiin luette-

loon kinkereiltä poisjääneet. Huonosti osaavat lapset tuli merkitä omaan luetteloon, jotta seu-

raavana vuonna voitaisiin tarkistaa heidän edistymisensä.70 Niissä seurakunnissa, joissa las-

tenkirjoja käytettiin, lasten edistymistä on oletettavasti seurattu niiden avulla.  

Porvoon hiippakunnassa lukukinkereihin alettiin kiinnittää enemmän huomiota vasta 

1800-luvun alussa. Vuonna 1813 tuomiokapituli lähetti hiippakunnan seurakuntiin kinkereitä 

koskevan tiedustelun, jossa kysyttiin esimerkiksi kinkerien sisällöstä, kinkeripiirien koosta 

sekä nuorten ja vanhojen kuulustelukäytännöistä. Tiedustelu liittyy mahdollisesti seurakun-

nissa ilmenneisiin erimielisyyksiin tai kenraalikuvernöörin huolestumiseen suuriruhtinaskun-

nan asukkaiden huonoista elämäntavoista. Taipalsaaren seurakunta on yksi 16 seurakunnasta, 

josta vastausta ei lähetetty. Tuomiokapituliin tulleista 65 vastauksesta ilmenee, että hiippa-

kunnassa kinkerit pidettiin 1810-luvullla yleensä tammi-huhtikuussa, tosin suuremmissa seu-

rakunnissa ne aloitettiin jo ennen joulua. Joissakin seurakunnissa kinkerit pidettiin syksyllä. 

Muutamassa seurakunnassa lapsille järjestettiin oma kinkeritilaisuus ennen joulua. Kinkeripii-

reihin kuului yleensä 6–42 taloa, minkä seurauksena myös osallistujamäärät vaihtelivat. muu-

tamasta kymmenestä pariin sataan. Tavoitteena näyttää olleen, että kaikki kuusi vuotta täyttä-

neet ja vanhemmat lapset olisivat olleet mukana kinkereillä. Yksi työikäinen sai luvalla jäädä 

kotimieheksi kinkeripäivänä. Kinkereitä johti kirkkoherra, mutta hänen mukanaan oli yleensä 

kappalainen, mahdollinen apulaispappi, lukkari ja kirkonpalvelija. Kinkerit aloitettiin aamulla 

klo 6–9 välisenä aikana. Kinkereillä pidetyn nimenhuudon avulla kirkonkirjojen tiedot saatet-

tiin ajan tasalle. Usein tiedot kuolleista siirrettiin vasta kinkereillä rippikirjoihin. Samoin ta-

losta muuttaneet ja tilalle tulleet henkilöt merkittiin rippikirjoihin ja lastenkirjoihin. Varsinai-

                                                 
68 Koskenvesa 1979, 74–76; Lext 1985, 174–175. 
69 Handbok uti svenska kyrkolagfarenheten, innefattande sammandrag af äldre och nyare kongeliga författning-

ar samt andre stadgar om prediko embetets förvaltning till vägledning för unge prästmän. Kirjan ensimmäinen 

painos oli ilmestynyt Lundissa vuonna 1799, toinen vuonna 1807. Koskenvesa 1979, 76. 
70 Koskenvesa 1979, 76–78. 
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sessa kinkerikuulustelussa lapset kuulusteltiin yleensä ensin ja vasta sen jälkeen jo ehtoollisel-

le päässeet. Kuulustelun yhteydessä annettiin myös opetusta kristillisestä uskosta ja sen sovel-

tamisesta elämään.71 Taipalsaarella vuonna 1854 pidetyssä piispantarkastuksessa todettiin, 

että kinkereillä oli aina mukana kaksi tai jopa kolme pappia. Kuulustelut pidettiin yhdessä 

kinkeripiirissä kerrallaan, mutta pienempien kinkeripiirien yhteydessä saatettiin pitää kaksi 

kuulustelua samana päivänä.72      

2.2 Pisteestä kokonaiseksi rastiksi – pojat lukukinkereillä lastenkirjojen 
valossa 

Lukukinkereillä kontrolloitiin seurakuntalaisten lukutaitoa ja seurattiin sen kehittymistä vuo-

sittain.73 Vuosien 1837–1847 lastenkirjasta löytyy kaikkien vuonna 1839 syntyneiden poikien 

nimet lukuun ottamatta alle kuukauden kuluttua syntymästään kuolleita poikia. Kirjaa on il-

meisesti täytetty lukukinkereillä, jolloin myös rippikirjojen tiedot on tarkistettu ja muutettu 

ajan tasalle läsnäolijoiden ilmoituksen perusteella. Esimerkiksi toukokuussa 1840 kuollut poi-

ka on lastenkirjaan jo lisätty, tosin kuolema on jossain vaiheessa merkitty huomautusriville. 

Myös kolme muuta poikaa on kuollut ennen kuin on ehtinyt saada merkintöjä kirjaan. Yksi 

pojista on muuttanut Valkeasaaren seurakuntaan vuonna 1842, joten häneltäkin merkinnät 

puuttuvat. Siten vuoteen 1847 mennessä lastenkirjaan on ehtinyt saada merkintöjä 31 ikäluo-

kan poikaa.74 Sitä, minkä ikäisinä pojat ovat saaneet ensimmäiset merkintänsä, on mahdotonta 

selvittää lastenkirjan perusteella, koska samaa kirjaa on käytetty ja täydennetty kymmenen 

vuoden ajan. Saman ikäluokan poikien osaamisen eroja pystyy kuitenkin arvioimaan lasten-

kirjan avulla. Merkinnät ovat sikälikin vertailukelpoisia, että seurakunnassa ei ole kyseisinä 

vuosina tapahtunut henkilömuutoksia, joten oletettavasti kirkkoherra Wenell (virassa 1835–

1868) ja kappalainen Anders Huchtman (virassa 1841–1855) ovat täyttäneet kirjoja samalla 

logiikalla.75 On kuitenkin mahdollista, että kuulusteluissa vertailukohtana on käytetty kinkeri-

piirin yleistä tasoa, jolloin koko seurakunnan tasolla tapahtuva vertailu ei ole mahdollista. 

 Valmiiksi painetusta lastenkirjasta (kuva 2) löytyy kylän ja talon, vanhempien ja lasten 

nimien lisäksi sarakkeet syntymäajalle, sisälukutaidolle (Innanläs.), ABC-kirjan osaamiselle 

(A.B.C.) sekä Lutherin Vähän katekismuksen kuudelle opinkappaleelle, joille on oma sarak-

                                                 
71 Koskenvesa 1979, 79–84. 
72 Syrjö 1985, 732. 
73 Laasonen 1977, 272. 
74 KA TSA I Ab:3 Lastenkirja 1837–1847; Lext 1985, 178. 
75 Colliander 1910, 690–691; Akiander & Voipio 2008, 321. 
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keensa (D. Luth. Cat. med Förkl.). Viimeisenä on huomautussarake, johon on merkitty yleen-

sä ripillepääsy ja kuolema (Anmärkningar när de blifvit Admit. m.m.).76  

 Lukutaidon oppiminen ja osaamisen kontrollointi on siten perustunut kahteen kirjaan, 

aapiseen ja katekismukseen. Lukutaidon alkeita on opeteltu aapisen avulla, joka 1700-luvun 

lopulle perustui aakkostaulun ja numeroiden ohella pelkästään kristinopin pääkappaleisiin. 

Aapinen sisälsi käskyt, uskontunnustuksen, Isä meidän -rukouksen, ja sakramenttien asetus-

sanat. Maallisia tekstejä aapisiin alkaa tulla vasta 1700-luvun lopussa.77 ABC-kirjan osaami-

nen on näin verrattavissa ulkoa osattavaan katekismukseen. Mahdollista on, että ABC-

merkintä tarkoittaa tavaamista ja katekismukseen liittyvät merkinnät sen ulkoa osaamista.78 

Lukutaidosta lastenkirjoissa kertoo pelkästään sisälukutaitoa osoittava sarake.  

 Taipalsaarella käytössä olleista katekismuksista ei ole tarkkaa tietoa. Turun hiippakun-

nan alueella oli yleisesti käytössä sekä Svebiliuksen että Möllerin katekismusta, joten voi 

olettaa, että ne olivat käytössä myös toisella puolella Suomea Taipalsaarella.79 Aiemmin 

1700-luvulla lapset joutuivat lukemaan aikuisille suunnattuja, vaikeaselkoisia katekismuksia, 

mutta 1830-luvun pojilla oli luultavasti mahdollisuus lukea helpompiakin kristinopin teoksia. 

Lapsille oli omia erillisiä katekismuksia, joista varhaisimpia ei nimitetty katekismuksiksi vaan 

kristinopin alkeisoppikirjoiksi. Tällaisia juuri puhumaan oppineille lapsille suunnattuja kirjoja 

alettiin levittää 1700-luvun lopulta lähtien.80 Keisari Aleksanteri I:n aloitteesta Vanhan Suo-

men seurakuntiin tehtiin piispantarkastuksia vuonna 1811, ja niistä säilyneiden asiakirjojen 

mukaan alueella oli käytössä tavallisimmin Gezeliuksen Lasten paras tavara.81     

 Selityksiä lastenkirjan sarakkeiden merkinnöille ei löydy, mutta ennen kokonaisen ras-

tin saamista on ainakin seitsemän alempaa astetta. Ensimmäinen merkintä on pelkkä piste 

ruudun keskellä. Kahden tai kolmen pisteen kautta se kasvaa kokonaiseksi poikkiviivaksi. 

Seuraava aste on poikkiviiva, jonka vieressä on yksi tai kaksi pistettä. Vielä ennen kokonaista 

rastia tulee poikkiviivan toiselle puolelle yksi sakara pisteen säilyessä toisella puolella. Täl-

löin merkistä tulee Y-kirjaimen mallinen. Edistyneemmille tulee kokonaisen rastin (X) vie-

reen toinen samojen vaiheiden kautta rakentuva merkki (esim. X/, XY tai XX).82                    

 

 

                                                 
76 KA TSA I Ab:3 Lastenkirja 1837–1847. 
77 Laine 2017, 65–67.  
78 Alamäki 1996, 84. Viitaniemi (2014) tulkitsee ABC-kirjan tarkoittavan aapisen tavaamista. 
79 Kilpi 1987, 171. 
80 Laine & Laine 2010, 293–294. 
81 Tiimonen 2001, 147. 
82 KA TSA I Ab:3 Lastenkirja 1837–1847. 
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Kuva 2. Taipalsaaren seurakunnan lastenkirja 1837–1847  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niistä 31 pojasta, jotka ovat lastenkirjassa mukana, vain yhdeltä merkinnät puuttuvat 

täysin. Kyseessä on kastettujen luettelon loppuun lisätty 6.10.1839 syntynyt avioton poika, 

jonka tietoja löytyy lastenkirjasta kolmesta eri kohdasta. Pojan äiti on mennyt naimisiin tilat-

toman miehen kanssa, joka ilmeisesti on pojan isä. Poika on ainakin nimetty hänen mukaansa. 

Perhe on viettänyt liikkuvaa elämää, jolloin kinkereihin osallistuminenkin on saattanut jäädä 

väliin. Kiertokoulua poika on käynyt syksyllä 1848, jolloin hän on merkintöjen mukaan aina-

kin tuntenut kirjaimet, osannut tavata ja ollut jonkin verran sisälukutaitoinen. Ulkoa hän on 

osannut ABC-kirjaa vinoviivan verran. Myöhemmästä vuosien 1848–1857 lastenkirjastakaan 

tämän pojan kohdalta ei löydy merkintöjä, mutta sen sijaan maininta siitä, että hän olisi muut-

tanut kasvattilapseksi Luumäelle.83    

                                                 
83 KA TSA I Ab:3 Lastenkirja 1837–1847; KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877; TSA TK 936 

Lastenkirja 1848–1866. Vuosien 1848–1856 ja 1857–1866 lastenkirjat löytyvät samasta niteestä. Vuonna 1857 

uusi lastenkirja on aloitettu seuraavalta aukeamalta vanhan perästä.    
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Vuoteen 1848 mennessä lähes kaikilla 30 pojalla, joista merkintöjä löytyy, on jonkinlai-

nen merkintä sisälukutaidosta ja ABC-kirjasta. Vuoden loppuun mennessä viimeinenkin po-

jista on täyttänyt 9 vuotta. Tämä kertoo siitä, että Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin 

määräys vuodelta 1813 on otettu vakavasti. Sen mukaan sisälukutaitoa piti alkaa harjoitella 

viimeistään 7-vuotiaana. Katekismuksen välttävää ulkoa osaamista vaadittiin 12–14 vuoden 

iässä.84 Kuitenkaan yksikään poika ei ole vielä 8-vuotiaana saavuttanut täyttä rastia sisäluku-

taidossa. Neljällä pojalla on lähes kokonainen rasti, joista puuttuu vain yksi sakara. Kaikilla 

neljällä on kokonainen rasti ABC-sarakkeessa, joten näiden osaamisella on selvä yhteys. 13 

pojalla sisälukutaitoa ja ABC-kirjaa kuvaavassa sarakkeessa on täsmälleen samanlainen mer-

kintä, 12 pojalla ABC-kirjan osaaminen on sisälukutaito-osaamista parempi merkintöjen pe-

rusteella.  Yhdellä pojalla on merkintä ABC-kirjasta (/), mutta ei merkkiä sisälukutaidosta. 

Vähiten osaavalla on pelkkä yksi piste sekä sisälukutaito- että ABC-sarakkeessa. Kymmenellä 

pojalla on merkintöjä myös katekismus-sarakkeissa, useimmilla vain ensimmäisessä pääkap-

paleessa. Kuudella pojalla nämä merkit koostuvat vain yhdestä, kahdesta tai kolmesta piste-

merkistä. Parhaiten katekismuksen ovat hallinneet Taavetti Pietarinpoika Halinen Halilan 

kylästä (kuva 2) ja Taavetti Mikonpoika Autio Kurhilasta, joilla on merkintöjä kolmanteen 

opinkappaleeseen asti. Edellä mainitulla ei kuitenkaan ole täyttä rastia edes sisälukutaidosta, 

jälkimmäisen lukutaito on arvioitu lähes täyden rastin veroiseksi. Syyskuun 1. päivänä synty-

neet kaksoset ovat edelleenkin samalla rivillä kuten kastettujen luettelossa, siten että heillä on 

yhteiset osaamismerkinnät, sekä sisälukutaidosta että ABC-kirjasta vierekkäin olevat kaksi 

pistettä. Seuraavassa lastenkirjassa he ovat saaneet jo omat rivit ja merkinnät.85 

Kahdeksan poikaa on ehtinyt käydä yhden jakson kiertokoulua maaliskuuhun 1847 

mennessä. Ilmeisesti viimeiset tiedot tähän lastenkirjaan on täytetty kevään 1847 lukukinke-

reillä, jolloin kevään kiertokoulutulokset eivät ole ehtineet mukaan. Ainakin kevään 1847 

kiertokoulua käyneillä on paremmat merkinnät koulusta kuin lastenkirjassa. Sen sijaan vuosi-

na 1845–1846 kiertokoulua käyneet viisi poikaa ovat saaneet vastaavanlaiset arvostelut kier-

tokoulussa ja kinkereillä. Vertailua vaikeuttavat erilaiset sarakkeet, sillä kiertokoulussa kir-

jaimet, tavaaminen ja sisälukutaito on merkitty erikseen.86 Tässä vaiheessa kiertokoulun käy-

misellä ei vielä näytä olevan suurta vaikutusta osaamiseen, sillä näiden viiden pojan joukossa 

on niin hyviä kuin heikompiakin lukijoita. Laajemmalla otannalla voisi olla mahdollista sel-

vittää, mikä vaikuttaa lukutaidon oppimiseen. Opitaanko jossain kylässä aikaisemmin luke-

                                                 
84 Viitaniemi 2014. 
85 KA TSA I Ab:3 Lastenkirja 1837–1847 
86 KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877. 
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maan esimerkiksi jonkun taitavan kyläläisen vaikutuksesta? Myös vanhempien ja isompien 

sisarusten merkintöjä vertailemalla voisi tutkia näiden esikuvallista vaikutusta lukutaidon op-

pimisessa. 

Vuosien 1848–1856 lastenkirjasta löytyvät samat 31 poikaa kuin edellisestäkin. Uusi 

lastenkirja on sarakkeiltaan hieman erilainen kuin edellinen (kuva 3). Ensimmäisenä sarak-

keena on rokotus (Vaccination), jota ei kuitenkaan ole käytetty vielä tässä vaiheessa. Sisälu-

kutaitoa, ABC-kirjaa ja Lutherin katekismusta koskevat sarakkeet ovat samanlaiset. Näiden 

jäljessä on vielä neljä kapeaa saraketta: kaksi ensimmäistä näistä raamatun lauseet87 (Skriftens 

Språk) ja kristinopin ymmärtäminen (Förstår Christendomen) eivät ole olleet käytössä. Sen 

sijaan kinkerikuulusteluihin tai lukusiin osallistuminen (Bevistat Katechismiförhören) sekä 

ripillepääsy (Blifvit Admitterad) on yleensä merkitty. Huomautussarakkeeseen on otsikon mu-

kaan merkitty syntymäpaikka, mikäli se on ollut muualla kuin seurakunnassa, seurakunnasta 

poismuuttaminen ja sinne muuttaminen, maine, tunnetut vammat, kuolema ym.  (Födelse-ort 

utom Församlingen, Af- och Tillflyttning, Frägd, Veterligt lyte, Död, o.a.m.) Huomautussa-

rakkeeseen on useimmiten merkitty kuolinpäivä tai siirrot toiselle lastenkirjan sivulle muuton 

yhteydessä.  

Koska tätäkin kirjaa on täydennetty vähitellen, on mahdotonta selvittää, missä vaiheessa 

lukutaito on kehittynyt. Ainoastaan kesken kirjan täyttämisen kuolleista ja muuttaneista pys-

tyy näkemään osaamisen tason tiettynä ajankohtana. Parhailla lukijoilla on sisälukutaitosarak-

keessa kaksi rastia. Tällaisia poikia on kahdeksan. Rastin ja viivan on saavuttanut yhdeksän 

poikaa. Heikoimmilla lukijoilla on vain yksi viiva tai vaillinainen rasti lukutaitomerkintänä. 

Kahdeksallatoista pojalla on samanlainen merkintä sisälukutaidosta ja ABC-kirjasta, mikä 

kertonee siitä, että sisälukutaito on ollut niin hyvä, että aapisen lukeminen ja opettelu on suju-

nut helposti. Seitsemällä pojalla ABC-merkintä on hieman heikompi.88  

Helmikuussa 1851 Pietariin muuttanut Esaias Esaiaanpoika Saikko on jo 11 vuoden 

ikäisenä saanut kaksi rastia sisälukutaidosta ja saanut kaikkiin katekismuksen osaamisesta 

kertoviin sarakkeisiin jonkinlaisen merkinnän. Sen sijaan 13 vuoden ikäisenä huhtikuussa 

1853 kuollut poika on ehtinyt saada vain viivan sisälukutaidosta sekä viivan ja kaksi pistettä 

ABC-kirjasta. 14-vuotiaana tammikuussa 1854 kuollut poika on niin ikään saanut vain viivan 

ja pisteen sisälukutaidosta, mutta katekismuksen osaamisesta hänellä on merkintöjä neljässä 

ensimmäisessä sarakkeessa, ensimmäisessä ja toisessa kokonaiset rastit. 16-vuotiaana Pieta-

rissa vuonna 1856 kuolleella pojalla on kuudetta katekismusrastia lukuun ottamatta kaikki 

                                                 
87 Happonen 2004, 248. 
88 TSA TK 936 Lastenkirja 1848–1866.  
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merkinnät lastenkirjassa. Lastenkirjojen perusteella voi päätellä, että katekismuksen ulkoa 

opettelu on alkanut jo alle 10 vuoden iässä, ja tavoitteena on ollut oppia se rippikouluikään 

tultaessa. Tämän lastenkirjan päättyessä vuonna 1856 edelleen Taipalsaarella asuneet pojat 

ovat olleet 17-vuotiaita ja kahta lukuun ottamatta ripille päässeitä. 19 pojalla 26:sta on ollut 

merkintä kaikissa kuudessa katekismuksen osaamista osoittavassa kohdassa. Parhaalla heistä 

on kaksi rastia kaikissa ruuduissa viimeistä kohtaa lukuun ottamatta. Kolmella pojalla on ka-

tekismusmerkintöjä vain kolmanteen tai neljänteen opinkappaleeseen saakka, vaikka heidät 

on merkitty ripille päässeeksi. Tähän voi olla selityksenä se, että lastenkirjan täydentäminen 

on lopetettu ripille pääsyn jälkeen, jolloin tiedot ovat jääneet vajaiksi. Kaikki 31 poikaa, joi-

den nimet löytyvät vuosien 1848–1856 lastenkirjasta ovat käyneet kiertokoulua yhdestä kol-

meen jaksoa vuosien 1845–1858 välillä.     

On mahdotonta tämän tutkimuksen puitteissa saada selville, miten ikäluokan poikien 

lukutaito korreloi muiden seurakuntien lasten lukutaidon kanssa. Taipalsaarelaispoikien saa-

mat lukumerkinnät kertovat kuitenkin siitä, että pojilla kyllä oli lukutaito, mutta ei esimerkiksi 

pohjanmaalaisissa lastenkirjoissa nähtävää suoranaista lukuintoa. Vanhan Suomen alueella 

Etelä-Karjalassa lukutaitoa luonnehditaankin usein kohtuulliseksi Lappeenrannan ja Käkisal-

men korkeudella, heikommaksi niiden pohjoispuolelle jäävällä alueella ja hiukan paremmaksi 

etelämpänä.89   

2.3 Pitäjänkoulu ja kiertokoulu Taipalsaarella 1800-luvulla 

Taipalsaaren kansanopetuksesta on saatavilla tietoja vasta vuodesta 1781, jolloin ensimmäi-

nen säilynyt pitäjänkokouksen pöytäkirja on päivätty. Aiemmat arkistolähteet ovat tuhoutu-

neet pappilan tulipalossa vuonna 1778. Tiettävästi pitäjänkoulua on pidetty Taipalsaarella 

kuitenkin jo vuodesta 1741 lähtien. Vielä 1700-luvun lopussa kirkon lukkari oli myös koulu-

mestari, haudankaivaja ja kellonsoittaja. Hänen kuolemansa jälkeen päätettiin monien vaihei-

den kautta palkata köyhille lapsille koulumestari, vaikka henkilön pätevyyttä arvosteltiin 

muun muassa korkean iän ja suomen kielen osaamattomuuden vuoksi.90     

Pöytäkirjoissa usein mainittu pitäjänkoulu tai lukkarinkoulu on siten käytännössä tar-

koittanut vain heikkolukuisille pidettyjä lyhyitä kursseja.91 Tähän viittaa myös kiertokoulu-

laisten nimiluettelo, joka kattaa vuodet 1825–1832 sekä 1843–1877.  Kirjan kannessa on teks-

ti Sokne Schole Barn Bok, Upprättat år 1825. Kuitenkin vuoteen 1832 saakka nimiluettelot on 

otsikoitu joko sanoilla ”Wid Läsförhören” tai laajemmin ”Wid Läsförhören 1825 bestämde til 

                                                 
89 Laine 2017, 154. 
90 Syrjö 1985, 438–439; 744–747; Jurvanen 1987, 82; Tiimonen 2001, 157. 
91 Jurvanen 1987, 82. 
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Scholan. Scholan utlyst och med dem börjas den 20 Mars 1825”. Vuoden 1825 koulussa oppi-

laiden syntymävuodet vaihtelevat vuosien 1806–1810 välillä. Kirjaan on nimen lisäksi mer-

kitty kolme saraketta: ”Innanläsningen vid ankomsten”, ”Innanläsningen vid dimission” sekä 

”Anmärkningar”. Sarakkeissa seurataan siten vain lukutaidon kehittymistä koulun aikana, 

jolloin rastien lukumäärä pysyy samana tai lisääntyy. Huomautus-sarakkeessa saatetaan huo-

mauttaa esimerkiksi vapautuksesta sairauden vuoksi tai vanhemmille annetusta kehotuksesta 

hoitaa opetustehtävä. Opettajan nimeä ei luettelossa mainita, mutta vuonna 1825 koulumesta-

rin tehtävää vielä hoiti ilmeisesti entinen nimismies Salmén.92 Vuoteen 1832 saakka Taipal-

saaren pitäjänkoulu on siten selvästi ollut rippikouluun valmentava koulu heikoimmin lukevil-

le, jotka on kinkereiltä lähetetty kouluun. Tästä kertoo ikäjakauma sekä se, että oppilaita on 

saapunut kouluun eri puolilta Taipalsaarta. Johtuuko nimiluetteloiden puute vuosilta 1833–

1842 siitä, että nimilistoja ei olisi täytetty tai ne olisivat kadonneet, koulua ei olisi pidetty, 

opettajan vaihtumisesta vai kirkkoherran lukuisista sijaisista, olisi selvittämisen arvoinen asia.   

 Taipalsaaren kouluolot olivat herättäneet keskustelua ja pohdintaa useiden vuosikym-

menien ajan. Lopulta vuonna 1842 kirkkoherra Wenell esitti pitäjänkokoukselle suunnitelman 

koululaitoksen järjestämiseksi Taipalsaarella, ilmeisesti vuonna 1840 pidetyn piispantarkas-

tuksen innoittamana.93 Tuomiokapituli määräsi Wenellin aloitteesta, että jokaisen ruokakun-

nan maksama ns. teiniraha kaupunkien koulujen ja köyhien opiskelijoiden tukemiseksi 

(suurudeltaan 15 kopeekkaa) käytettäisiin pitäjänkoulun opettajan palkkaamiseen. Opettajan 

palkkaaminen ei siten tuottanut pitäjäläisille lisäkustannuksia. Opettajan palkka tulisi olemaan 

”51 ruplaa, sekä 7 tynnyriä 6 kappaa ruista”. Vuonna 1843 koulumestariksi saatiin lopulta 

palkattua pätevä henkilö, ”lukkarikanditaatti Clemes Ferdinas Järnström”.94     

Uuden mallinen koulujärjestelmä näyttää alkavan heti keväällä 1843, jolloin kiertokou-

lulaisten luettelo on otsikoitu ”Förteckning öfver de Barn, hvilka - - skulle infinna sig uti sko-

lan vårterminen år 1843”. Ensimmäisessä uudentyyppisessä koulussa ovat olleet Kurhilan, 

Solkein ja Pönniälän kylien lapset, eli koulujako näyttää menneen kinkeripiirijaon mukaan. 

Vanha koulutalo ei ilmeisesti tässä vaiheessa ole enää käytössä, sillä tästä lähtien koulu on 

todellakin kiertävä koulu, jonka ensimmäinen lukukausi pidettiin Solkein kylässä Paavo Hu-

jasen talossa.95 Näyttää todennäköiseltä, että nimet on täytetty listaan jo ennen koulun alka-

                                                 
92 KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877. 
93 Syrjö 1985, 747. 
94 Jurvanen 1987, 85. 
95 KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877; KA TSA Kinkerivuoroluettelot 1827–1867; KA TSA Pitä-

jänkoulun pöytäkirjat 1843–1888. 
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mista kirkonkirjojen perusteella, sillä osa nimistä on vedetty yli tai huomautus-sarakkeeseen 

on kirjoitettu lapsen olleen poissa.  

Vuoden 1843 jälkeen pitäjänkoulua pidettiin kaksi kertaa vuodessa syksyllä loka-

joulukuussa sekä keväällä helmi-huhtikuussa.96 Syksyn aloitusajankohtaan on vaikuttanut 

kiireisten maatöiden loppuunsaattaminen. Yleensä kirkkoherra avasi koulun lukukauden, mis-

tä hän on kirjoittanut merkinnän koulun pöytäkirjaan. Kirkkoherra toimi myös koulun tarkas-

tajana ja hänen tiedetään vierailleen koulussa niin usein kuin muilta kiireiltään ehti. Kierto-

koulun pöytäkirjoihin on merkitty myös koulun päättyminen, johon on kuulunut kirkkoherran 

pitämä tutkinto. Parhaiten ahkeruudessa ja hyvissä tavoissa kunnostautuneet lapset saivat kou-

lun päätteeksi palkintoja. Kirjojen ostamiseen ja köyhien lasten koulunkäynnin rahoittamiseen 

käytettiin viljavaroja köyhäinkassasta sekä kahden vuosittaisen kolehdin tuottoja.97 Kirjojen, 

etenkin Raamatun ja Uuden testamentin jakaminen palkinnoksi kiertokoulun, kinkereiden tai 

ehtoolliskuulustelujen yhteydessä oli yleinen tapa 1800-luvulla. Tällä innostettiin kansaa lu-

kemaan ja myös varmistettiin se, että kirjat pääsivät lukutaitoisten käsiin. Raamatuista oli 

alettu ottaa suuria painoksia 1800-luvun alkupuolella Pipliaseuran perustamisen jälkeen 

vuonna 1812. Tämän tavoitteena oli saada Raamattu tai ainakin Uusi testamentti jokaiseen 

kotiin.98 Vuonna 1847 Taipalsaarella pidetyn rovastintarkastuksen yhteydessä todettiin, että 

kirkkoherra Wenellin uudistusten myötä koulunkäynti oli muuttunut parempaan suuntaan 

Taipalsaarella. Etenkin tavaamisessa lasten mainitaan edistyneen hyvin, mistä voi päätellä sen 

olleen pitäjänkoulun tärkein oppiaine.99  

2.4 ”Vanhempia ja lapsia muistutettiin opiskelun tärkeydestä” – pojat 
kiertokoulussa 

Kiertokoululaisten luetteloon on vuodesta 1843 lähtien piirretty valmiiksi pystysarakkeet, 

joiden otsikot löytyvät vain tältä ensimmäiseltä sivulta: kylä (by), talon numero (Nr), lapsen 

nimi (Barnens Namn), syntymäaika (Ålder, dat. / år). Seuraavat kolme saraketta on erotettu 

edellisistä paksummalla viivalla: kirjaimet (Bokst.), tavaaminen (Stafn.) ja sisälukutaito (Inn. 

läsn.). Näiden jälkeen on taas paksumpi viiva, sekä otsikon ulkoa lukeminen (Utan läsning) 

alla seitsemän saraketta: ABC-kirja (ABC b.) sekä Lutherin katekismuksen kuusi pääkohtaa 

(Luthers Cath. 1-6). Lopussa on vielä kaksi saraketta: käsitys (Begrep) ja huomautuksia (An-

                                                 
96 KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877; KA TSA Pitäjänkoulun pöytäkirjat 1843–1888. Syrjön 

(1985, 747) mukaan pitäjänkoulua olisi käyty vain syksyllä, ”kaksi kertaa kolmen viikon kurssi”. Kiertokoulujen 

nimiluettelot ja pöytäkirjat osoittavat selvästi, että koulua on pidetty kaksi kertaa vuodessa. 
97 Syrjö 1985, 747.  
98 Laine & Laine 2010, 290. 
99 Syrjö 1985, 747. 
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märkn.). Lasten nimet on kirjoitettu luetteloon kylän ja talonnumeron mukaisessa järjestyk-

sessä. Sarakkeiden selitykset löytyvät vain ensimmäiseltä sivulta. Vuoden 1846 jälkeen kol-

men ensimmäisen sarakkeen jälkeen on ollut vain kuusi saraketta rasteja varten, mutta on 

mahdotonta selvittää, mikä kontrolloitavista asioista on jäänyt pois. Sarakkeiden merkitsemi-

sessä on häilyvyyttä enemmänkin, esimerkiksi paksumpi viiva kolmen ensimmäisen sarak-

keen jälkeen jää vähitellen pois, mikä vaikeuttaa merkintöjen tulkitsemista. 

Tavaamisen merkitys omana sarakkeenaan perustuu siihen, että kirjainten nimeämiseen 

ja tavaamiseen perustuva opetusmenetelmä, ns. kirjaintavausmetodi oli antiikin ajasta lähtien 

aina 1800-luvulle saakka yleisin tapa opetella lukutaitoa. Piispa Johannes Gezelius vanhempi 

korosti sen merkitystä ja arvosteli Suomessa yleisesti käytössä ollutta tapaa, jossa kirjaimien 

opettelun jälkeen siirryttiin suoraan lukemiseen. Suomessa ja Ruotsissa alettiin vasta 1800-

luvun jälkipuoliskolla ymmärtää kirjaimen funktion ja ääntämisen vastaavuus lukutaidon 

opettamisessa.100        

Kiertokoulun nimiluettelosta löytyy 31 tämän tutkimuksen aineiston pojan nimet eli sii-

hen on merkitty kaikki edelleen seurakunnassa asuvat. Kuusi poikaa on kuollut ennen kierto-

kouluun pääsyä ja yksi poika on muuttanut Valkeasaaren seurakuntaan Karjalan kannakselle 

vuonna 1842.101 Kirkkoherra Wenellin koulu-uudistus näyttää tuottaneen tulosta ja kattavan 

koko pitäjän lapset, ainakin tämän ikäluokan osalta.  

Ensimmäiset kiertokoulumerkinnät ovat keväältä 1845, jolloin koulua käyneet pojat 

ovat olleet vielä alle 6-vuotiaita. Pojista, jotka ovat asuneet Taipalsaarella ja olleet elossa rip-

pikouluun asti, kuusi on käynyt kiertokoulua vain 1840-luvun puolella eli alle 10-vuotiaana. 

Yksi pojista on käynyt Merenlahdella järjestettyä kiertokoulua vielä keväällä 1858 lähes 19-

vuotiaana. Tähän lienee syynä se, että edellisen kerran Merenlahdella järjestettiin kiertokoulu 

keväällä 1849, jolloin taidot eivät ole vielä kohonneet riittävälle tasolle. Merenlahden kylän 

lapset ovat käyneet vain siellä järjestettyä kiertokoulua, eivätkä ole lähteneet hankalien kul-

kuyhteyksien päähän muualle kouluun. Samoin Kyläniemi on pitkän matkan päässä muusta 

pitäjästä, jolloin sen kylän lapset ovat käyneet yksinomaan heille järjestettyä koulua. Muissa 

kouluissa on usein myös muiden kuin oman alueen oppilaita, joiden nimet ja kotikylät on li-

sätty luettelon loppuun.  

  Kiertokoulu on nimensä mukaisesti ollut kiertävä koulu, joka on liikkunut kinkeripii-

reittäin. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta koulu on tämän tutkimuksen poikien lapsuu-

                                                 
100 Kotkaheimo 2002, 38–42. 
101 KA TSA I Ba:2 Seurakuntaan muuttaneiden luettelo 1826-1843. Luettelossa on arkiston otsikosta huolimatta 

sekä annetut että vastaanotetut muuttotodistukset. 
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dessa ollut samalla kylällä 7,5–9 vuoden väliajoin. Tämän seurauksena pojat ovat päässeet 

kouluun eri-ikäisinä, ja osa on ehtinyt käydä koulua kaksi kertaa. Yksi pojista on käynyt kier-

tokoulun kolme kertaa, koska yhdellä kertaa hän on käynyt eri kinkeripiirin koulussa (ks. 

Taulukko 1). Poikkeuksellinen tilanne on ollut Solkein ja Kurhilan kylissä, joissa kiertokoulu 

on järjestetty kahtena peräkkäisenä lukukautena, syksyllä 1850 ja keväällä 1851. Syksyllä 

koulussa oli viisi vuoden 1839 ikäluokan poikaa, ja keväällä samat pojat yhtä lukuun ottamat-

ta olivat kiertokoulussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Poikien osallistuminen kiertokouluun 1., 2. tai 3. kerran. 

 

 Kiertokoulun alkaessa pöytäkirjaan merkittiin se, missä koulua pidettiin, minä päivänä 

se aloitettiin ja minkä kylän lapset kouluun osallistuivat. Pöytäkirjateksteistä ilmenee, että 

lapset on aluksi kuulusteltu ilmeisesti lähtötason arvioimiseksi. Lisäksi koulun säännöt on 

kerrattu ja kehotettu lapsia opiskelemaan ahkerasti. Esimerkkinä kevään 1850 kiertokoulu:102 

 

Protocoll hållet vid Sockne-Skolans inrättande, vårtermin år 1850, med Haikkanlaks, Heikkola, Kuren-

laks och Liukkola byabarn, hos Johan Johans. Rikkoin, den 18 Februarii. 

  

 §1 

Sedan bön blifvit hållen och barnen från ofvanbeskrifne byar blifvit förhörde infunno sig jemväl fr Jauhi-

ala, Karhunpää, Telkkälä, Kyrkoby och Reinikkala åtskillige barn hvilka jemväl förhördes – derefter upp-

lästes åtskilligt från skole-instruktionen och firmades slutligen barnen att flitigt begagna nu skolan m.m. 

Med upplysning att skolan nu var börjad e.c –  

 

Tid och ort förutskrifne.  

A. J. Wenell 

 

Koulun päättyessä pöytäkirjan on allekirjoittanut kirkkoherran sijainen Bernhard Stenbäck. 

Tämä selittyy sillä, että kirkkoherra Wenell on ollut sairaslomalla. Hänen poissaolonsa ylitti 

uutiskynnyksen, sillä esimerkiksi Maamiehen ystävä -lehti kirjoitti Wenellin olevan ”kiwul-

                                                 
102 KA TSA Pitäjänkoulun pöytäkirjat 1843–1888. 
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loisuuden suhteen” poissa, ja Borgå Tidning tiesi kertoa Wenellin poissaolon olevan neljän 

kuukauden mittainen huhtikuusta elokuuhun 1850.103 Pöytäkirjaan merkittiin huomautus 

koululaisten edistymisestä ja ahkeruudesta koulunkäynnissä sekä koulumestarin velvollisuuk-

sien hoitamisesta. Lisäksi lueteltiin ahkeruudesta jaetut kirjapalkinnot. Lopuksi vanhempia ja 

lapsia on muistutettu opiskelun tärkeydestä.104    

  

Protocoll fördt vid Sockne Skolans slutande Wår-Termin 1850 med Haikkanlaks, Heikkola, Kurenlaks 

och Liukkola byabarn hos Johan Johansson Rikkoin den 20 April. 

Sedan kungörelse om skolans slutande blifvit afkunnad, infann sig undertecknad jemte församlingens 

klockare å ofvannämnde ställe och fann efter anstäldt förhör med barnen, att de öfverhufvud mycket för-

kofrat sig i stafvering och innanläsning. Äfven intygades att Skolmästaren med flit och noggrannhet upp-

fyllt sina åligganden, samt att barnen flitigt besökt skolan. Derpå utdelades proemier i böcker åt följande: 

Eva Alexandersdotter Pysing en skrift, Maria Johansdotter Witikain en Cateches, -- David Michelsson 

Suutari en skrift, David Henriksson Suutari en skrift, -- Anders Esaiasson Saira en abc bok -- hvarefter 

jemte varning och föreställning till föräldrar och barn skolan förklarades slutad. Tid och ort förutskrifne.  

 Bernhard Stenbäck. Past. adjunkt.  

 

 

 

                                                 
103 Maamiehen ystävä 20, 18.5.1850; Borgå Tidning 37, 11.4.1850.  
104 KA TSA Pitäjänkoulun pöytäkirjat 1843–1888. 
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Keväällä 1850 Haikkaanlahden, Heikkolan, Kurenlahden ja Liukkolan kylien lapsille 

18.2.–20.4. järjestetyssä koulussa oli yhteensä 54 koululaista, joista 30 oli tyttöä ja 24 poikaa. 

Kuten koulun aloitusmerkinnästä ilmenee, oli kouluun tullut oppilaita myös muista kuin kin-

keripiirin kylistä. Nämä Jauhialasta, Karhunpäästä, Telkkälästä, Kirkonkylästä ja Reinikkalas-

ta tulleet 12 lasta on lisätty nimiluettelon loppuun ilman syntymäaikoja (kuva 4). Tämä viittaa 

siihen, että nimilista on kirjoitettu valmiiksi ennen koulun alkua. Vanhin tämän koulun nimi-

luettelosta löytyvä on syntynyt vuonna 1833 eli 17-vuotias, mutta hänen todetaan olleen pois-

sa. Nuorin oli puolestaan syntynyt helmikuussa vuonna 1844, eli juuri kuusi vuotta täyttänyt. 

Eniten joukossa on vuonna 1839 syntyneitä (7 lasta), 1843 syntyneitä (6 lasta, joista yksi 

mykkä), sekä 1838 ja 1840 syntyneitä (5 lasta kummastakin ikäluokasta).105    

Tähän kouluun osallistuneiden joukossa on ollut kolme tutkimuksen poikaa, joista kaksi 

on saanut koulun päätteeksi palkinnon ahkeruudesta. Taavetti Mikonpoika Suutari Haikkaan-

lahdelta sai palkinnoksi Uuden testamentin ja Antti Esaiaanpoika Saira Jauhialasta ABC-

kirjan. Tuolloin 11-vuotiaat pojat ovat saavuttaneet kolme lukutaitomerkintää (kirjaimet, ta-

vaaminen ja sisälukutaito) sekä yhden vajaan rastin ABC-kirjan ulkoluvusta. Palkintoja on 

selvästi annettu nimenomaan ahkeruuden perusteella tai ikäkauteen nähden hyvän tuloksen 

saavuttamisesta. Annetut palkinnot on merkitty myös kiertokoululaisten luettelon huomautus-

sarakkeeseen, jossa on myös maininta mahdollisesta poissaolosta (borta) tai muista opiske-

luun vaikuttaneista asioista (esimerkiksi sokeus tai sairaudet). Vaikka palkinnon saajan nimi 

on mainittu pöytäkirjassa, on kiertokoululaisten luettelossa usein vedetty saman perheen lap-

set yhtäläisyysmerkillä yhteen ja sen jälkeen kirjoitettu palkinnon nimi.106 Sen on ilmeisesti 

siten katsottu hyödyttävän koko perhettä.  

Kiertokoulujen nimiluettelon ja sen suoritusmerkintöjen perusteella pystyy tekemään 

havaintoja muun muassa iän vaikutuksesta menestykseen. Suurimmalla osalla 1840-luvun 

puolella koulua käyneillä rastien määrä on varsin vähäinen, lähinnä kirjaimien tuntemisesta ja 

tavaamisesta. Kaksi poikaa on kuitenkin edistynyt lukutaidon ja kristinopin tuntemuksessa 

muita nopeammin. Keväällä 1848 Kattelussaaren, Kilpiänsaaren, Kuikkalan ja Paarmalan 

lapsille järjestetyssä koulussa oppilaana ollut Elias Aataminpoika Kilpiä on saanut kahteen 

ensimmäiseen sarakkeeseen kaksi rastia ja kolmanteen yhden. Näiden lisäksi hänellä on yksi 

rasti ja neljä vinoviivaa seuraavissa sarakkeissa. Palkinnoksi hän on saanut ABC-kirjan. Ke-

väällä 1849 Merenlahdella järjestetyssä kiertokoulussa ollut Juhana Paavonpoika Nikkinen on 

puoletaan saanut kahteen ensimmäiseen sarakkeeseen kaksi rastia, kolmanteen rastin ja vino-

                                                 
105 KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877. 
106 KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877; KA TSA Pitäjänkoulun pöytäkirjat 1843–1888. 
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viivan, sekä lisäksi kolme kokonaista rastia ja yhden vaillinaisen rastin ABC-kirjan ja kate-

kismuksen tuntemisesta. 1850-luvun puolella koulua käyneillä on yleisesti ottaen enemmän 

rasteja, vaikka esimerkiksi syksyllä 1854 koulua käynyt Olkkolan kylästä kotoisin ollut poika 

on saanut yhteensä vain viisi rastia, joista viimeinen on vaillinainen.107  

3 Rippikoulu – portti aikuisuuteen 

3.1 Rippikoulun historiallista taustaa 

Jo katolisella ajalla rippikuulustelujen läpäiseminen oli vaatinut osaamista tietyissä uskon 

kannalta merkityksellisimmissä opinkohdissa, vaikka varsinaisesta rippikoulusta ei tuolloin 

vielä puhuttu. Turun piispan Johannes Terseruksen ajoista 1600-luvulta lähtien oli alettu pa-

nostaa lasten lukutaidon oppimiseen ja siihen, että ennen lasten ensirippiä heillä olisi jo jon-

kinlainen lukutaito. Tuolloin luotu pohja auttoi piispa Gezelius vanhempaa rakentamaan uutta 

traditiota. Piispaa kutsutaan Suomen kansanopetuksen isäksi, sillä hänen käynnistämänsä ka-

tekismusopetus ja arvostuksensa kansanopetusta kohtaan aikaansai ensimmäiset suomalaiset 

opetusohjelmat (Catechismi appendix) ja katekismuksen opetuksen tärkeyttä korostavat kier-

tokirjeet (Methodus Informandi). Gezeliuksen ohjelman mukaan kaikkien lasten tuli opetella 

kristinopin pääkappaleita (käskyjä, uskontunnustusta, Isä meidän -rukousta, sakramentteja, 

kysymyksiä ja huoneentaulua) ulkolukuna sekä myös sisälukua. Gezelius myös laati metodi-

set ohjeet, jonka vaiheita seuraamalla papiston ja opettajien oli helpompi saada lapset oppi-

maan. Jo Gezeliuksen piispuuskauden loppupuolella pyrittiin selkeästi sekä lisäämään lukutai-

toa että kristinopin ymmärtämistä kansan keskuudessa. Gezelius kehitti myös rippikirjajärjes-

telmän, jonka avulla lasten oppimista pystyttiin tarkkailemaan vaiheittain. Kun paras mahdol-

linen taso katekismuksen, pääkappaleiden ja luetun ymmärtämisen osaamisessa oli saavutettu, 

pääsivät rippilapset ensimmäiselle ehtoolliselleen. Rippikirjojen ja niiden merkintöjen sään-

nöllinen tarkastelu muuttui eräänlaiseksi kasvatussuunnitelmaksi, joka olikin Gezeliuksen 

tavoitteena.108  

 

Ei vain kaikissa kaupungeissa vaan myös kaikissa maalaisseurakunnissa on oltava pedagogiot, missä lap-

set voivat oppia lukemaan ja siis vaivatta että paremmin ymmärtäen myös kristinopinkappaleensa--109  

 

Konfirmaatiota edeltävät kuulustelut saattoi 1600-luvulla Västeråsin piispan Olavus 

Laureliuksen ehdotuksen mukaisesti suorittaa jo 8–10-vuotiaana, vaikkakaan silloin ei vielä 

päässyt ehtoolliselle. Kuulusteluja sai jatkaa aina 20 ikävuoteen saakka. Vuoden 1686 kirkko-

                                                 
107 KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877. 
108 Laasonen 1977, 260–265, 267, 270. 
109 Gezelius, Methodus Informandi 1:1. 
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lain mukaan kirkkoherra saattoi kuulustella jo 13–14-vuotiaita lapsia, mutta heidän oli ym-

märrettävä kristinopin pääkappaleiden lisäksi ehtoollisen sekä synninpäästön merkitys ja olta-

va sopivan hartaita.110  

Pietismin tulon myötä 1700-luvulla pappien tuli keskittyä yhä enemmän katekismuksen 

oppien opettamiseen ja lasten henkilökohtaisen uskonelämän merkitys kasvoi. Varsinaisen 

rippikoulun sekä siihen liittyvät kuulustelut kehitti arkkipiispa Henric Benzelius 1740-luvulla 

osana väitöskirjaansa.111  

Ensimmäiset rippikoulut on Suomessa järjestetty jo 1730-luvulla, mutta nämä ovat ol-

leet yksittäistapauksia. Rippikoulunkin päätarkoituksena on ollut sen varmistaminen, ettei 

pietismi pääse leviämään nuorison keskuuteen. Muuten rippikoulukäytäntö vakiintui Suomes-

sa vasta 1800-luvun puolella. Se tehosti kirkollista kansanopetusta ja paransi nuorison val-

miuksia kuulusteluihin.112 Vuonna 1813 Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli määräsi, että 

seitsemänvuotiaiden piti ruveta harjoittelemaan sisälukutaitoa ja 12–14-vuotiaiden osattava 

katekismus välttävästi ulkoa. Rippikoulu tuli käydä 15–16-vuotiaana. Porvoon hiippakunnas-

sa ensimmäiset rippikoulut oli pidetty 1760-luvulla.113  

Rippikoulun käymisen jälkeinen konfirmaatio syntyi pietististen vaikutusten pohjalta. 

Ensikertaa ehtoollisella käyneiden konfirmaatiosta alettiin puhua Turun hiippakunnassa 1700-

luvun puolivälin paikkeilla, ja käytäntö vahvistettiin valtiopäivillä vuosina 1763 ja 1764 anne-

tuissa ohjeissa, joiden mukaan pappien piti muistuttaa rippilapsia kasteessa saadun liiton tär-

keydestä. Porvoon hiippakunnan alueella konfirmaation vakiintuminen oli hitaampaa, ja siitä 

määrättiin lopullisesti vasta vuoden 1842 synodaalikokouksessa, jossa piispa Ottelin kehotti, 

että kaikissa hiippakunnan seurakunnissa otettaisiin käyttöön pelkän kuulustelun sijasta julki-

nen ja juhlallinen konfirmaatioakti. Tällöin se vaikuttaisi hänen mukaansa syvemmin ripille 

pääsevien nuorten sydämiin ja toisi paremmin esille velvollisuudet, jotka he seurakunnan täy-

sivaltaisina jäseninä konfirmaation myötä saivat. Vielä vuoden 1842 jälkeenkin eri paikka-

kunnilla oli omia tapoja sen suhteen, kävivätkö nuoret konfirmaation jälkeen ehtoollisella 

yhdessä vai vanhempiensa kanssa. Porvoon hiippakunnassa konfirmaatiokaavana käytettiin 

tavallisesti ruotsalaisten kaavojen perusteella tehtyä ”Ruotsin käsikirjaa”, josta ilmestyi myös 

suomenkielinen versio Käsi-Kirja, jossa säätään, kuinga Jumalan-Palvelus Ruotsin Seura-

                                                 
110 Kansanaho 1956, 98–100. 
111 Brohed 1977, 33; Taipale 1980, 174–175, 178; Laine 2017, 122–123.  
112 Laine & Laine 2010, 280–282. 
113 Viitaniemi 2014; Laine 2017, 124.  
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kunnisa toimitettaman pitää. Konfirmaatiokaavan keskeisenä sisältönä olivat kuulustelu, tun-

nustus, lupaukset sekä seurakunnan esirukous.114  

Rippikoulu oli 1800-luvulle tultaessa tärkeä vaihe kansalaisten elämässä. Se oli ikään 

kuin siirtymäriitti ja ehtoollisella käynti tärkeä vedenjakaja nuoren elämässä. Voidaan sanoa, 

että lukutaito ja sen myötä ehtoollisella käyminen olivat myös avioliiton solmimisen ehto-

na.115 

3.2 Rippikoulu hakee muotoaan Taipalsaarella 1800-luvun alussa 

Taipalsaarella ensimmäiset rippikoululaisten luettelot löytyvät arkistosta vuodelta 1810, jol-

loin rippikoulua on pidetty huhtikuussa ja lokakuussa. Rippikoululaisten luettelossa pojat on 

lueteltu ensin ja tytöt heidän perässään, joten voi olettaa, että rippikoulu oli molemmille yh-

teinen. Luettelon ensimmäisessä rippikoulussa vuonna 1810 on ollut 23 poikaa ja 22 tyttöä, 

joiden syntymävuodet vaihtelevat vuosien 1789 ja 1794 välillä eli rippikoululaisten ikä on 

vaihdellut 16–21 vuoden välillä. Tuolloin rippikoulussa opiskeltuja ja kuulusteltuja asioita 

ovat olleet Lutherin katekismuksen pääkappaleet, mm. kymmenen käskyä (Dec.), uskontun-

nustus (Symb.), Herran rukous (Or. D.) sekä kasteen (Bapt.), ripin (Abs.), synnintunnustuksen 

(Conf.) ja ehtoollisen (Cœn. D.) selitys. Rippikoululaisten luettelon otsikot olivat tuolloin sa-

manlaiset kuin vielä vuosien 1811–1823 rippikirjassa, eli ne on kirjoitettu latinankielisin ly-

hentein. Otsikoiden alla on yleensä merkinnät simpl(iciter) ilmaisemaan ulkolukua ja ex-

plic(iter) ilmaisemaan sisälukua.116 Ripille pääsy on merkitty lyhenteellä adm. (latinan verbis-

tä admittere tai siitä johdetusta ruotsin verbistä admittera).  Kuitenkin vuodesta 1814 lähtien 

taulukkoon on merkitty hylättyjen kohdalle impr., hyväksyttyjen kohdalle adm.  tai adm. cum 

adm(onitione) eli kehotuksen kanssa hyväksytty. Vuodesta 1815 eteenpäin lyhenteen adm. 

sijasta käytetään latinankielistä lyhennettä appr(obatur). Vuoden 1817 jälkeen hyväksytyn tai 

hylätyn sijasta saattaa olla myös huomautus ”till sockneskolan” tai ”till skolmästaren” tai 

muita huomautuksia.117 Vuodesta 1819 lähtien merkinnät ovat jälleen yksinkertaisempia: 

adm. tai impr. Huomionarvoista on, että vuonna 1822 muutaman 15-vuotiaan rippikoululaisen 

tietoihin on kirjoitettu ”improbatur, för ung” huolimatta saavutetuista taidoista.118 

Rippikoulukäytännöt Taipalsaarella hakevat selvästi muotoaan 1810–20-luvuilla, sillä 

muutoksia luettelon täyttämiseen ja rippikoulun käymiseen näyttää tulevan muutaman vuoden 

välein. Esimerkiksi keväällä 1823 on pidetty aluksi 4. huhtikuuta alkaen rippikoulua ensiker-

                                                 
114 Ruuth 1913, 28; Kansanaho 1956, 140–142; Koskenvesa 1984, 177; Lempiäinen 2004, 119–122. 
115 Laine & Laine 2010, 281; Leino-Kaukiainen 2014, 300. 
116 Laine & Laine 2010, 268. 
117 ks. luku 2.3: pitäjänkoulu oli aiemmin vain heikommin osaaville tarkoitettu rippikouluun valmentava koulu. 
118 KA TSA I D:1 Rippilasten luettelot 1810–1840. 
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talaisille, ja sen jälkeen 14. huhtikuuta alkaen erillinen rippikoulu sellaisille, jotka ovat sitä jo 

aiemmin käyneet. Ensikertalaisista kukaan ei ole saanut adm.-merkintää. Jälkimmäisessä rip-

pikoulussa on ollut kuitenkin ensimmäisestä rippikoulusta jatkaneita, jotka ovat saattaneet 

päästä koulun päätteeksi ripille. Esimerkiksi 22-vuotias tyttö, joka on molemmilla kerroilla 

saanut vain kaksi vajaata rastia, on kuitenkin saanut adm.-merkinnän jälkimmäisestä rippikou-

lusta. Yhteen rippikouluun syksyisin ja keväisin on siirrytty kuitenkin uudestaan jo syksyllä 

1824. Vuonna 1828 rippikoulun pitopaikaksi on mainittu pappila (i prästgården). Yleensä 

rippikoulun pitopaikkaa ei mainita luettelossa. Rippikoulua lapsille on pitänyt tavallisesti 

kirkkoherra, mutta 1820-luvulla rippikoululaisten luettelon on allekirjoittanut myös kappalai-

nen tai ylimääräinen pappi. Tämä johtunee kirkkoherrojen lyhyistä kausista tuolloin. Kesä-

kuusta 1836 lähtien rippikoululaisten luettelon on allekirjoittanut kirkkoherranvirassa 15. tou-

kokuuta 1835 aloittanut Anders Johan Wenell.119 Tästä lähtien rippikoulumerkinnät alkavat 

vakiintua. Käsialasta ja merkintöjen yhtenäisyydestä päätellen rippikoulu on tästä eteenpäin 

kirkkoherra Wenellin vastuulla.  

Seuraava merkittävä muutos tapahtuu vuonna 1845, jolloin tyttöjen ja poikien yhteiset 

rippikoulut päättyvät. Tämän jälkeen tytöt käyvät rippikoulua huhti-toukokuussa, pojat loka-

marraskuussa.120 Syynä jakoon saattaa olla suureksi kasvaneet rippikouluryhmät. Esimerkiksi 

kevään 1840 rippikoulussa on ollut yhteensä 115 nuorta. Tätä ajatusta tukee piispa Molande-

rin 1800-luvun alkupuolella antama ohje siitä, että Porvoon hiippakunnassa oli järjestettävä 

erilliset rippikoulut tytöille ja pojille, mikäli nuoria oli liian paljon yhtä rippikoulua kohden.121 

3.3 Vuonna 1839 syntyneiden poikien rippikoulu            

Rippilasten luettelonide, josta tiedot vuonna 1839 syntyneiden taipalsaarelaispoikien rippi-

koulun käymisestä löytyvät, on aloitettu huhtikuussa 1840. Sen kansilehdellä on kaunokirjoi-

tuksella kirjoitettu teksti Skrift Skolae Bok Upprättad år 1840 af Andr. Joh. Wenell. Kirja ko-

konaisuudessaan on käsin kaunokirjoituksella kirjoitettua tekstiä. Koska sarakkeiden muoto ja 

koko vaihtelevat, on todennäköistä, että kirjan täyttäjä on itse tehnyt sarakkeet tyhjälle sivulle. 

Tiedot eri sarakkeiden merkityksestä on kirjoitettu ainoastaan kahden ensimmäisen rippikou-

luryhmän alkuun vuonna 1840: kylä (By), talon numero (Nummer), lastenkirjan sivunumero, 

josta rippilapsen aiemmat tiedot löytyvät (Barnabokens pag.), rippilapsen nimi (Skrift-Barns 

namn), syntymäaika (Ålder, dag / år), tavaaminen (Stafn.), sisälukutaito (Innanläsn.), kuusi 

saraketta käsittävä osio Lutherin Vähän katekismuksen kuudesta pääkappaleesta (Doct. Luth. 

                                                 
119 Colliander 1910, 690–691; Voipio 2008, 321. 
120 KA TSA I D:1 Rippilasten luettelot 1810–1840; KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
121 Ruuth 1913, 279. 
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Cath. med förkl.), ABC-kirja (ABC.b.), sarake, johon on merkitty, kuinka monta kertaa nuori 

on käynyt rippikoulua aiemmin (bevist. skriftskolan), tieto ripillepääsystä (adm.), sekä rippi-

kirjan sivunumero, johon ripille päässeen tiedot siirretään (infört i Com b. till pag.). Viimei-

senä on sarake mahdollisia huomautuksia varten (tillfälliga anmärkn.).122   

 Vuonna 1839 Taipalsaarella syntyneistä 38 pojasta rippikoulua kävi 25 poikaa. Yhdek-

sän poikaa oli kuollut ja neljä muuttanut pois Taipalsaarelta. Tietoja poikien rippikoulusta 

löytyy rippikoululaisten luettelosta vuosilta 1854–1858 (taulukko 2).  

 

 

Taulukko 2. Vuoden 1839 ikäluokan poikien rippikoulunkäymis- ja ripillepääsyvuodet.  

 

 Syksyn 1854 rippikoulussa (2.–14. lokakuuta) on käynyt yhteensä 54 vuosina 1833–

1840 syntynyttä poikaa. Näistä 14 oli vuoden 1839 ikäluokan poikia, jotka kaikki olivat rippi-

koulun alkamishetkellä 15 vuotta täyttäneitä. Vain kaksi näistä pojista on päässyt ripille en-

simmäisellä kerralla. Yhteensä tästä rippikoulusta on päässyt ripille 32 poikaa (59,3 % osallis-

tujista).123  

 Kummallakin ensimmäisellä kerralla ripille päässeellä ikäluokan pojalla on kahdessa 

ensimmäisessä sarakkeessa (tavaaminen ja sisälukutaito) kaksi rastia ja lisäksi useimmissa 

katekismuksen osaamisesta kertovista kuudesta sarakkeesta vähintään yksi kokonainen rasti ja 

vinoviiva. On mahdotonta tietää, ovatko sarakkeet samanlaisessa käytössä kuin vuoden 1840 

otsikot kertovat, mutta voisi olettaa niiden pysyneen samanlaisina. Viimeiseen huomautussa-

rakkeeseen on vuoden 1854 rippikoululaisten kohdalla piirretty kaksi merkkiä, joita ei ole 

selitetty. Luultavasti merkit kertovat rippikoulun loppukuulustelusta, sillä ripille päässeillä on 

                                                 
122 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
123 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
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enemmän ja kokonaisempia rasteja kuin niillä, jotka eivät ole saaneet adm-merkintää. Vastaa-

vanlaiset merkit ovat käytössä myös syksyn 1855 rippikoulussa, mutta sen jälkeen ne siirtyvät 

viimeiseen osaamisesta kertovaan sarakkeeseen.124 Tämä lisää merkintöjen tulkitsemisen 

haastetta, sillä samankin henkilön tekemissä merkinnöissä on vaihtelua eri vuosina.  

 Vuoden 1854 rippikoulussa oli mukana myös kaksi keväällä 1840 syntynyttä 14-

vuotiasta poikaa, jotka eivät kuitenkaan ole päässeet vielä ripille. Huomionarvoista on, että 

alkuvuonna 1839 syntyneistä tytöistä 12 oli jo kevään 1853 rippikoulussa ja näistä seitsemän 

on päässyt ripille 14-vuotiaana.125 On tunnettu tosiasia, että tytöillä ja pojilla saattoi olla eri-

laiset vaatimukset rippikoulussa ja lukutaitokuulusteluissa, koska lukutaito oli avioliiton ehto, 

ja tyttöjen avioitumista pidettiin erityisen tärkeänä.126 Toisaalta taas vuoden 1686 kirkkolain 

mukaan rippikoulun saattoi suorittaa 14-vuotiaana, mikäli konfirmaation tunnustusluonne ja 

ehtoollisen arvo ymmärrettiin.127 Silti ainakin tästä ikäluokasta voi päätellä sen, että Taipal-

saarella tytöt ovat aloittaneet rippikoulun vuotta nuorempina. Taipalsaarelaispoikien rippikou-

lunkäymisiät korreloivat varsin hyvin Porvoon hiippakuntaan kuuluneen Nurmijärven seura-

kunnan rippikoululaisten kanssa. Siellä vuosien 1850–1855 välillä rippikoulua käyneistä suu-

rin osa oli 15–16-vuotiaita, mutta myös 14-, 17-, 18- ja 19-vuotiaita rippikoululaisia oli.128 

 Vuonna 1855 syksyn rippikoulua (15.–27. lokakuuta) kävi 17 tämän tutkimuksen poi-

kaa (taulukko 3). Lisäksi joukossa on yksi samana vuonna syntynyt, vuonna 1844 Savitaipa-

leelta Taipalsaarelle muuttanut poika, joka ei kuulu tutkimuksen kohorttiin.129 Pojista 11 osal-

listui myös edellisen vuoden rippikouluun. Yhteensä syksyn 1855 rippikoulussa on 38 vuosi-

na 1836–1840 syntynyttä poikaa, joista 25 (65,8 %) on päässyt ripille.130 

 

                                                 
124 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
125 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
126 Laine 2013, 69–70. Vrt. luku III.2.2: taipalsaarelaispoikien ja näiden morsiamien avioitumisiät tukevat tätä 

huomiota.  
127 Lempiäinen 2004, 124. 
128 Kuparinen 2012, 49. 
129 KA TSA TK:938 Annettujen todistusten diaarit 1841–1891.  
130 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
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Taulukko 3. Syksyn 1855 rippikoululaisten ikäjakauma.  

 

 Vuoden 1839 ikäluokan pojista on syksyllä 1855 päässyt ripille 11 poikaa, joista 2 en-

simmäisellä kerralla. Osalla toisella rippikoulukerralla ripille päässeistä lukutaitoa ja kristin-

opin osaamista kuvaavien rastien lukumäärä lisääntyy selvästi edellisestä vuodesta, mutta 

muutamalla pojalla muutos ei ole merkittävä. Kaikilla ripille päässeillä on kahdessa ensim-

mäisessä sarakkeessa (tavaaminen ja sisälukutaito) kaksi rastia. Katekismuksen osaamisesta 

näyttää riittävän pienempikin rastien määrä. Ripille pääsyn kannalta ratkaisevia ovat olleet 

loppukuulustelusta saadut merkinnät huomautussarakkeessa. Kaikilla tällä kerralla ripille 

päässeillä ikäluokan pojilla on siinä kaksi lähes kokonaista rastia. Kaksi poikaa, jotka ovat 

käyneet rippikoulua sekä syksyllä 1854 että 1855, eivät saa vielä tässä vaiheessa adm.-

merkintää.131   

 Lokakuussa 1856 (13.–26.10.) rippikoulua kävi Taipalsaarella yhteensä 44 vuosina 

1838–1841 syntynyttä poikaa, joista yhdeksän kuului vuoden 1839 ikäluokkaan. Näistä neljä 

oli käynyt rippikoulua myös edellisenä vuonna ja kaksi poikaa kahtena edellisenä vuonna. 

Yhteensä tästä rippikoulusta on päässyt ripille 26 poikaa (59,1 %). Yhdeksästä ikäluokan po-

jasta ripille on päässyt kuusi poikaa, joista kolme ensimmäisellä kerralla, kaksi toisella ja yksi 

kolmannella kerralla. Rippikoululaisten luettelossa ei enää ole huomautussarakkeessa loppu-

kuulustelusta kertovia rasteja, vaan ne on merkitty viimeiseen sarakkeeseen ennen mahdollis-

ta adm.-merkintää. Ensimmäisenä merkkinä sarakkeessa on kirjain (yleensä a, c tai k) ja sen 

perässä vaillinainen tai kokonainen rasti. Ilman selityksiä merkintöjä on lähes mahdotonta 

tulkita. Kuitenkin ripille pääsyn ehtona näyttää jälleen olevan kahdessa ensimmäisessä sarak-

                                                 
131 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
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keessa olevat kaksi rastia sekä kokonainen rasti kuulustelusta kertovassa sarakkeessa. Kate-

kismuksen osaamisesta riittää usein vajaammat rastit. Etenkin toista ja kolmatta kertaa rippi-

koulua käyneillä katekismuksen osaamisesta on usein vähemmän kuin kaksi rastia sarakkees-

sa. Nuoremmilla osallistujilla näyttää olevan tiukemmat vaatimukset ripille pääsyyn kuin rip-

pikoulukonkareilla.132 

 Syksyn 1857 rippikoulun päivämääriä ei ole luettelossa mainittu, mutta rippikoulussa on 

tuolloin ollut kaiken kaikkiaan 43 poikaa, jotka olivat syntyneet vuosina 1839–1842. Tutki-

muksen ikäluokasta oli mukana vielä 3 poikaa, jotka olivat tässä vaiheessa jo 18-vuotiaita. 

Kaksi näistä pojista oli käynyt rippikoulua myös vuosina 1855 ja 1856, mutta yhdellä oli en-

nestään kokemusta kaikista kolmesta vuoden 1854 jälkeen pidetystä rippikoulusta. Kaikki 

kolme 18-vuotiasta poikaa ovat päässeet tällä kerralla ripille, vaikka loppukuulustelusta ker-

tovat rastit ovat vain vaillinaiset. Näillä pojilla on kuitenkin ensimmäisessä sarakkeessa kaksi 

rastia ja toisessakin lähes täydet rastit, joten lukutaidon osaamisesta ei rippikoulussa ole tin-

gitty. Katekismuksen ulkoa osaaminen on vanhemmilla rippikoululaisilla saanut jäädä hei-

kommalle tasolle. Yhteensä tämän syksyn rippikoulusta on päässyt ripille 33 poikaa, eli peräti 

76,7 prosenttia.133 

 Syksyllä 1858 oli rippikoulussa vielä kolme 19-vuotiasta ikäluokan poikaa, joista kaksi 

oli rippikoulussa ensimmäistä kertaa, kun taas yksi oli osallistunut edellisen kerran vuoden 

1854 rippikouluun. Kaikki kolme pääsevät ripille rippikoulun päätteeksi. Yhteensä tässä rip-

pikoulussa oli 55 vuosina 1836–1843 syntynyttä poikaa, joista 47 pääsi ripille (85,5 %). 

Vuonna 1836 syntynyt 22-vuotias poika ei vielä kuitenkaan päässyt ripille. Kaikilla kolmella 

ikäluokan pojalla osaamismerkinnät ovat etenkin katekismuksen osalta vaillinaisemmat kuin 

nuoremmilla rippikoululaisilla. Kahdella pojalla on ensimmäisissä sarakkeissa yksi kokonai-

nen ja yksi puolikas rasti, kun kolmas on sentään saavuttanut täydet kaksi rastia kahdessa en-

simmäisessä sarakkeessa. Vuonna 1854 rippikoulua käyneen pojan merkinnät ovat vuonna 

1858 suorastaan heikommat, mutta ilmeisesti loppukuulustelu on toisella kerralla onnistunut 

paremmin.134  

 Syksyyn 1858 mennessä kaikki ikäluokan pojat ovat päässeet ehtoolliselle ja saaneet 

nimensä rippikirjaan. Se, onko ripille pääsyyn kuulunut jonkinlaisia juhlia ja seremonioita, ei 

käy tutkimusaineistosta ilmi. Todennäköistä on, että konfirmaatio on toimitettu kirkossa käy-

tössä olleen kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti rippikoulun päättymisen jälkeen Porvoon 

                                                 
132 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
133 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
134 KA TSA TK:937 Rippilasten luettelot 1840–1880. 
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hiippakunnan vuoden 1842 synodaalikokouksen135 ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen ehtool-

lismerkintä löytyy useimmilta rippikirjasta kuitenkin vasta seuraavana vuonna rippikoulun 

suorittamisen jälkeen. Kuitenkin kolmen vuonna 1855 ripille päässeen pojan vanhemmilla on 

ehtoollismerkintä rippikirjassa 28.10.1855, joka oli seuraava päivä rippikoulun päättymisen 

jälkeen, joten todennäköisesti konfirmaatio on toimitettu tuolloin.136 Ainoastaan vuonna 1857 

ripille päässeillä ikäluokan pojilla on ehtoollismerkintä jo samalta vuodelta, mikä viittaisi 

konfirmaation tapahtuneen 11. lokakuuta. Kahdella näistä pojista ei näytä olleen lähisukulai-

sia samalla kertaa ehtoollisella, mutta yhden pojan setä on käynyt samassa jumalanpalveluk-

sessa ehtoollisella.137 On toki mahdollista, että kaikki perheenjäsenet eivät ole käyneet ehtool-

lisella, vaikka olisivatkin olleet läsnä jumalanpalveluksessa. 

Lähes puolet (12 kpl) pojista kävi rippikoulua kaksi kertaa yhdeksän pojan selvitessä 

yhdellä kerralla. Pieni osa pojista tarvitsi kolme ja yksi poika peräti neljä kertaa rippikoulun 

käymiseen (taulukko 4). 

  

 

Taulukko 4. Ikäluokan poikien rippikoulun suorituskerrat 

 

Rippikoulun käyminen yhdellä kerralla ei välttämättä kerro lahjakkuudesta. Mitä van-

hempi rippikoululainen on, sitä todennäköisemmin hän näyttää pääsevän ripille, kun taas nuo-

remmilla 14–15-vuotiailla ripillepääsy vaatii todellista osaamista ja hyviä suoritusmerkintöjä. 

Niin ikään Porvoon hiippakunnan alueelle kuuluneella Nurmijärvellä Aleksis Kiven Seitse-

                                                 
135 Koskenvesa 1984, 177. 
136 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856. 
137 TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866. 
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män veljeksen rippikoulua tutkinut Riitta Kuparinen on todennut, että hiippakunnan alueella 

oli 1800-luvulla erilaiset vaatimukset vanhemmille ja heikkotaitoisemmille rippikoululaisille. 

Heiltä ei vaadittu koko katekismuksen ulkoa osaamista, vaan heille riitti kymmenen käskyn, 

uskontunnustuksen ja tavallisimpien rukousten taitaminen.138 

 Kirkkoherra Wenellin pyrkimys lukutaidon kohentamiseen näkyy selvästi rippikoulu-

laisten luetteloissa. Hänen kerrotaan päästäneen vain hyviä lukijoita ripille ensimmäisellä ker-

ralla ja olleen ankara vanhemmille, jotka eivät huolehtineet lastensa lukutaidosta.139 Vuoden 

1839 ikäluokan rippikouluja tutkittaessa ripille päässeiden osuus kaikista rippikoululaisista oli 

heikoimpana vuonna 1856 vain 59,1 prosenttia, kun parhaana vuonna 1858 ripille pääsi 85,5 

prosenttia kaikista rippikoululaisista. Laajemmalla otannalla voisi selvittää, miten kirkkoherra 

Wenellin toteuttama kiertokoulujärjestelmän uudistus 1840-luvulla on vaikuttanut rippikoulu-

laisten osaamiseen.  

 Tämän tutkimuksen poikien rippikoulun käymiseen on varmasti vaikuttanut myös kier-

tokoulun sijoittuminen omalle kylälle. Kiertokoulu on saattanut olla omalla kylällä 7,5–9 

vuoden välein, jolloin osa pojista on ehtinyt käydä sitä kaksikin kertaa toisten jäädessä yhteen 

lukukauteen.140 Esimerkiksi molemmat vuoden 1858 ensikertalaiset rippikoulun kävijät ovat 

osallistuneet ensimmäisen kerran kiertokouluun jo 1840-luvulla, Juhana Eliaanpoika Pekka-

nen keväällä 1847 Märkälässä ja Taavetti Taavetinpoika Kähö Merenlahdella keväällä 1849. 

Seuraava mahdollisuus osallistua kiertokouluun on edellisellä ollut keväällä 1856, jälkimmäi-

sellä vasta keväällä 1858. Myös lastenkirjan merkinnöistä voi päätellä, että edellytykset rippi-

kouluun ovat heillä olleet heikommat. Ensimmäisenä vuonna 1854 ripille päässeet kaksi poi-

kaa ovat molemmat osallistuneet syksyn 1850 ja kevään 1851 kiertokouluihin Solkein kyläs-

sä, mistä he lienevät saaneet hyvän pohjan rippikoulua varten.   

 Vuonna 1839 syntyneillä pojilla ei näytä olleen kiire käydä rippikoulua päästäkseen 

pian naimisiin, kun taas tytöillä tilanne on yleensä ollut toinen.141 Ensimmäinen tutkimuksen 

poika on mennyt naimisiin kesäkuussa 1857 päästyään ripille syksyllä 1855. Naimisiin men-

nessään poika oli vain 18-vuotias. Ripille pääsemisestä on ollut kuitenkin kaikille hyötyä: 

kaikki Taipalsaarelle asumaan jääneet ovat menneet ennemmin tai myöhemmin naimisiin.142  

                                                 
138 Kuparinen 2012, 92. 
139 Jurvanen 1987, 82, 85. 
140 Ks. luku 2.4. 
141 Vrt. luku III.2.2. 
142 KA TSA TK 937 Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
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III Konfirmoituina seurakuntalaisina 

1 Seurakuntaelämä lukukinkereineen ja ehtoolliskäynteineen 

1.1 Jumalanpalvelukset ja ehtoolliskäynnit 1800-luvulla 

Vuoden 1686 kirkkolaissa, joka oli Suomessa voimassa autonomian alkuaikana, määrättiin, 

että jokaisen kansalaisen oli tunnustettava evankelis-luterilaista uskoa. Kirkon jäsenyys sekä 

osallisuus sen sakramentteihin oli ehtona muun muassa avioliiton solmimiseen ja julkisiin 

virkoihin pääsemiseen. Kirkkoon kuuluminen oli siten kaikkien kansalaisten velvollisuus. 

Papiston tehtävänä puolestaan oli toimittaa jumalanpalveluksia kaikkina pyhäpäivinä, valoi-

sana aikana yhdeksältä, talvella kymmeneltä. Kirkkovuoden suurimpina juhlapyhinä – joulu-

na, pääsiäisenä, helluntaina ja rukouspäivinä – pappien tuli kirkkolain mukaan lisäksi toimit-

taa kirkossa aamusaarna. Etenkin kolminaisuudenpäivän ja mikkelinpäivän välisenä aikana oli 

kirkossa tapana järjestää katekismussaarnoja ja niihin liittyviä kuulusteluja ennen varsinaisen 

jumalanpalveluksen alkua.143 Näitä saarnoja kutsuttiin kuulemaan osa seurakuntalaisista, ja 

saarnan jälkeen heitä kuulusteltiin katekismuksen tuntemuksesta. Ainoastaan sadonkorjuuai-

kaan ja pimeimpään aikaan talvella näitä kuulusteluja ei järjestetty.144  

Vuonna 1860 järjestetyssä Porvoon hiippakunnan synodaalikokouksessa papisto kes-

kusteli muun muassa katekismussaarnojen ja -kuulustelujen käytännöistä. Taipalsaaren kirk-

koherra Anders Johan Wenell oli puheenvuorossaan pitänyt jo vuoden 1686 kirkkolain mää-

räämää ja vuoden 1859 käsikirjaehdotuksenkin esittämää puolen tunnin pituista katekismus-

saarnaa liian lyhyenä ja ehdottanut sen pituudeksi vähintään yhtä tuntia. Tämä ehdotus jakoi 

mielipiteitä ja herätti keskustelua myös liian pitkien saarnojen aiheuttamasta tarkkaavaisuu-

den herpaantumisesta. Päätökseksi pöytäkirjaan merkittiin, että katekismussaarnan piti kestää 

vähintään tunti, mutta se saattoi kestää kaksikin tuntia aiheen laajuuden niin vaatiessa. Papit 

päättivät, että katekismussaarnoja täytyi olla vähintään kahdeksan vuosittain.145  

Vielä 1800-luvun alkupuolella suomalaisten kirkossa käyminen on ollut aktiivista, 

vaikka monissa seurakunnissa onkin todettu etenkin säätyläisten ja syrjäkylissä asuvien lai-

minlyöneen tämän velvollisuuden. Etenkin tavallisina talvipyhinä osallistuminen on saattanut 

olla huomattavan vähäistä, mutta suuret juhlapyhät ovat saattaneet houkutella runsaasti väkeä 

                                                 
143 Murtorinne 1992, 80. 
144 Lext 1985, 173–174. 
145 Koskenvesa 1984, 152–153; KL 1686 (1986) II:IV, 10. 
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myös naapuriseurakunnista. Jumalanpalveluksella on kuitenkin ollut myös yhteiskunnallista 

merkitystä kirkossa luettujen kuulutusten ja ilmoitusten vuoksi.146   

 Kirkkohäiriöt olivat jumalanpalvelusten laiminlyömistä yleisempi ongelma 1800-

luvulla. Useimmin kirkonkokouksissa ja tarkastuksissa käsitellyt ongelmat liittyivät jumalan-

palveluksista myöhästymiseen tai liian varhaiseen kirkosta poistumiseen sekä kirkkokansan 

liialliseen liikehdintään tai metelöimiseen kirkossa. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi säädet-

tiin useissa seurakunnissa penkkijärjestykset seurakuntalaisille, mutta ne tuottivat harvemmin 

tulosta.147 Esimerkiksi Taipalsaaren seurakunnassa penkkijärjestyksestä oli luovuttu vuonna 

1854 pidettyyn piispantarkastukseen mennessä. Samassa tarkastuksessa Taipalsaaren papisto 

oli tyytyväisenä todennut, että seurakuntalaiset kävivät ahkerasti jumalanpalveluksissa ja jak-

soivat pysyä niissä loppuun saakka. Myös seurakuntalaiset olivat kertoneet olevansa tyytyväi-

siä pappeihinsa ja jumalanpalveluksien toimittamiseen ajallaan.148 

 Ehtoollisella käyminen vuosittain oli vuoden 1686 kirkkolain säätämä velvoite. Ensim-

mäiselle ehtoolliselle osallistuminen edellytti riittävän luku- ja kristinopin taidon ja hyväksy-

tysti suoritetun rippikoulun. Vielä 1800-luvun alkupuolella oli yleinen tapa käydä ehtoollisel-

la kolme tai neljä kertaa vuodessa, mutta vuosisadan kuluessa vuotuiset ehtoolliskäynnit al-

koivat vähentyä yhteen tai kahteen kertaan. Väliä ehtoolliskäynneillä sai kirkkolain mukaan 

olla korkeintaan yksi vuosi ja päivä. Tämän velvollisuuden laiminlyöneitä piti lain mukaan 

puhutella ankarasti ja selvittää syyt ehtoolliselta poisjäämiseen. Ehtoolliselle aikovien oli il-

moitettava papille tulostaan ennen jumalanpalveluksen alkua tai edellisenä sunnuntaina. Etu-

käteen ilmoittautuminen oli tärkeää viinin ja ehtoollisleipien lukumäärän laskemiseksi, mutta 

myös sen varmistamiseksi, että ehtoollisvieraat täyttivät kirkkolain säätämät osaamisvaati-

mukset. Nämä ehtoolliskäynnit merkittiin myös rippikirjaan.149 Ehtoollisia pyrittiin järjestä-

mään seurakunnissa vähintään kerran kuukaudessa, jotta seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus 

käydä ehtoollisella kirkkovuoden eri aikoina. Kuitenkin juhlapyhät olivat yleisimpiä ehtool-

lispäiviä, mikä aiheutti ruuhkaa ja hälinää kirkossa. 1800-luvulla tapa pitää rippikuulustelu 

aamulla ennen jumalanpalveluksen alkua oli enää vain joillakin paikkakunnilla käytössä.150  

Ehtoollisella käyminen alkoi 1800-luvun lopulle tultaessa vähentyä. Kehitys alkoi eten-

kin sivistyneistön piirissä vapaamielisyyden aatteiden saadessa jalansijaa. Yksilön autonomi-

an vaatimus alkoi työntää sivuun uskonnollisia tapoja, vaatimuksia ja valmiiksi annettuja op-

                                                 
146 Murtorinne 1992, 80–81. 
147 Murtorinne 1992, 81. 
148 Syrjö 1985, 732–733. 
149 KL 1686 (1986) XI, I–II, 39–40; Lext 1985, 197–201; Murtorinne 1992, 81; Laine 2015, 253. 
150 Murtorinne 1992, 81–82.  
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pikäsityksiä. Maaseudulla ehtoollisella käytiin edelleen säännöllisesti vuosittain, tosin yhä 

useammin vain kerran vuodessa. Kaupungeissa sivistyneistön parissa alkanut ehtoolliselta 

poisjääminen laajeni nopeasti kaikkiin väestöryhmiin 1870-luvulta alkaen. Ehtoollispakosta 

käytiin vilkasta keskustelua etenkin 1880-luvulla.151 Se, että epäuskoisetkin joutuivat käy-

mään ehtoollisella päästäkseen avioliittoon tai valtion virkoihin, koettiin epäkohdaksi. Kir-

konkin kannalta se oli epäkohta siksi, että julkisesti epäuskoisetkin pakotettiin käymään eh-

toollisella. Esimerkiksi Kuopion piispa Gustaf Johansson, tuleva arkkipiispa, vastusti ehtool-

lispakkoa ehtoollisen suojelemiseksi väärinkäytöksiltä.152 1800-luvun lopussa kirkkoa ja eh-

toollispakkoa vastaan suuntautunut kritiikki vaimeni Venäjän Suomeen kohdistamien uhkien 

vuoksi. Venäjän suunnittelema Suomen suuriruhtinaskunnan lainsäädännön yhdenmukaista-

minen Venäjän lakien kanssa olisi saattanut vaikuttaa myös Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon asemaan kansankirkkona. Tätä suomalaiset säädystä riippumatta ryhtyivät vastusta-

maan yksissä tuumin kirkon kanssa.153  

Ehtoollispakkoa koskevat kirkkolain säädökset kumottiin lopulta vuoden 1908 kirkol-

liskokouksessa. Tämän jälkeen vuosittaista ehtoolliskäyntiä ei koettu velvollisuudeksi, vaan 

enemmän henkilökohtaisen vakaumuksen osoitukseksi. Ehtoollisella käymisen pakollisuus 

avioliiton ehtona päättyi Suomessa vuonna 1910. Tästä huolimatta ehtoollisaktiivisuus säilyi 

aluksi edelleen varsin korkealla tasolla, etenkin herätysliikkeiden keskeisillä alueilla.154  

Rippikirjat olivat kuitenkin käytössä pitkälle 1900-luvulle saakka. Ehtoollisella käymi-

nen väheni niin, että 1920-luvun alussa enää 20–30 prosenttia rippikoulun käyneistä kävi vuo-

sittain ehtoollisella. Vähitellen seurakunnissa ryhdyttiin laskemaan ehtoollisella osallistunei-

den määrät jumalanpalveluksissa, eikä rippikirjaan enää tehty merkintöjä. Rippikirjojen pito 

poistettiin kirkkolaista vuonna 1959.155  

1.2 Taipalsaarelaispojat rippikirjoissa vuosina 1848–1930  

Rippikirjojen sisältö Taipalsaarella 

Lukutaidon ja kristinopin perusteiden hallinnan seuraamista varten papit velvoitettiin ylläpi-

tämään seurakuntalaisista rippikirjoja, joihin merkittiin tiedot lukutaidosta, katekismuksen 

hallinnasta ja vuosittaisista ehtoollisella käymisistä. Varhaisimmat rippikirjat tunnetaan Suo-

                                                 
151 Murtorinne 1992, 288–290.  
152 Juva 1960, 318–319. 
153 Juva 1960, 276–280. 
154 Murtorinne 1995, 88–90; Laine & Laine 2010, 271. 
155 Happonen 2009, 54; Laine & Laine 2010, 271. 
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mesta 1600-luvun lopulta, mutta käytäntö vakiintui vasta 1700-luvun kuluessa, jolloin alettiin 

käyttää painettuja rippikirjoja.156  

Vanhimmissa 1600- ja 1700-lukujen rippikirjoissa kylät merkittiin kinkeripiirien tai 

maakirjan mukaisessa järjestyksessä. 1800-luvulta lähtien kylät löytyvät aakkosjärjestyksessä. 

Kylät on jaoteltu taloittain ja ruokakunnittain. Tilaton väestö (esimerkiksi palvelusväki, torp-

parit, mäkitupalaiset ja sotilaat) on toisinaan merkitty omille sivuilleen, mutta usein sen talon 

yhteyteen, jonka palveluksessa he olivat.157  

Kuulusteluissa papit merkitsivät tiedot seurakuntalaisten osaamisesta rippikirjoihin eri-

laisin merkinnöin. Alkeellinen taito merkittiin pisteellä sarakkeen keskellä, hieman edisty-

neempi vinoviivalla (/ tai \), paras taito kokonaisella rastilla (X). Ennen vinoviivan saavutta-

mista edistystä saatettiin merkitä myös pisteillä, jotka vähitellen muodostivat viivan. Sarak-

keessa saattaa olla myös kaksi rastia, jolloin ensimmäinen tarkoittaa ulkoa osaamista ja jäl-

kimmäinen myös osatun ymmärtämistä. Merkintä saattaa tarkoittaa myös erittäin hyvää 

osaamista.158  

Koska vuoden 1686 kirkkolaissa ei annettu rippikirjojen täyttämisestä tarkkoja ja yhtä-

läisiä määräyksiä, ovat käytännöt kirjojen täyttämisessä vaihdelleet eri hiippakunnissa. 

Useimmiten rippikirja oli käytössä kymmenen vuotta, minkä jälkeen henkilötiedot ja saavute-

tut tiedot kristinopista kopioitiin uuteen kirjaan, mikä oli työlästä ja saattoi tuottaa kopiointi-

virheitä.159 Tästä käy esimerkiksi Taipalsaaren rippikirjassa tapahtunut tulkintavirhe, jonka 

seurauksena yksi pojista eli loppuelämänsä kaksi vuotta nuorempana kuin muut ikäluokan 

pojat. Kuten kuvasta 5 näkyy, on Mikko Aataminpoika Turusen yläpuolella oleva nimi laitettu 

sulkumerkkien sisälle, jolloin jälkimmäinen sulkumerkki menee osittain alemmalla rivillä 

olevan syntymävuoden päälle. Tällöin vuosiluku 1839 alkaa näyttää vuosiluvulta 1841, ja 

tästä lähtien Turusen syntymävuodeksi on merkitty kaikissa kirkonkirjoissa 1841.160  Lisäksi 

hänen syntymäpäivänsäkin muuttuu vuosien 1890–99 rippikirjassa, jossa hänen tietojaan on 

kopioitu kaksi kertaa muuttojen seurauksena. Syntymäpäivä 17.10. on muuttunut jo ensim-

mäisen kopioinnin jälkeen muotoon 7.10. Seuraavaan, vuosien 1900–09 rippikirjaan tietoja 

kopioitaessa syntymäaika on muuttunut muotoon 7.4.1841.161 Syynä tähän lienee huolimat-

tomuus, sillä mitään näkyvää syytä virheelle ei ole havaittavissa. Kuolleiden luettelossa Turu-

sen kuolinikä on laskettu virheellisen syntymäajan mukaan. Hänen on todettu kuolleen 60 

                                                 
156 Laine & Laine 2010, 267. 
157 Happonen 2004, 44. 
158 Alamäki 1996, 78–79; Laine & Laine 2010, 268–269. 
159 Lext 1985, 182–184. 
160 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856. 
161 TSA Aa4 Rippikirja 1890–1899; TSA Aa5 Rippikirja 1900–1909. 
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vuoden ja 2 kuukauden iässä vuonna 1901, vaikka todellisuudessa hän oli kuollessaan lähes 

61 vuotta ja 8 kuukautta vanha.162 Muuttuneesta syntymäajasta huolimatta tämä poika säilyy 

tämän tutkimuksen aineistossa loppuun saakka.  

 

 

 

 

 

 

 

Nimien muuttuessa suomenkielisiksi myös tämän pojan isännimi muuttuu, ilmeisesti lyhen-

teiden käytön vuoksi. Mikko Aataminpoika Turuin saa 1880-luvulla suomenkielisen kirjoitus-

asun Mikko Antinpoika Turunen eikä Aataminpoika, kuten nimen voisi kuvitella käännettä-

vän. Samantyyppisiä käännös- tai kirjoitusvirheitä on useampiakin. Erään toisen pojan isän-

nimi on kastettujen luettelossa ja varhaisimmissa rippikirjoissa Paul, kunnes se myöhemmin 

muuttuu muotoon Påhl, ja lopulta nimien suomentamisen yhteydessä pojasta tulee Paavon-

poika.163 

Taipalsaarelta rippikirjoja löytyy vuodesta 1747 lähtien. Rippikirjan voi olettaa olevan 

ensimmäinen lajiaan, sillä esimerkiksi naapuriseurakunta Lappeen ensimmäinen rippikirja on 

laadittu vuotta myöhemmin, vuonna 1748.164 

Vuonna 1839 syntyneiden poikien tietoja löytyy Taipalsaaren seurakunnan rippikirjoista 

vuoden 1847–1856 kirjasta alkaen, jolloin 13 vuosina 1854 ja 1855 ripille päässyttä poikaa on 

jo saanut oman merkintänsä rippikirjaan. Yksi ikäluokan pojista on ehtinyt saada nimensä 

vielä vuosien 1920–1930 rippikirjaankin.165 

Vuosina 1847–1877 Taipalsaaren rippikirjojen rakenne pysyy koko ajanjakson ajan lä-

hes samanlaisena. Vasemmalta oikealle sarakkeet on otsikoitu seuraavasti: nimi ja sääty 

(Namn och Stånd), syntymäpäivä- ja vuosi (Födelsedag, -år), rokotus (Vaccination), sisäluku-

taito (Innanläsning), ABC-kirja eli käytännössä tavaaminen166 (ABC-boken), Tohtori Lutherin 

Vähä Katekismus selityksineen (Dr. Luthers Lilla Kateches med Förklaring, tämä sarake on 

jakautunut kuuteen kapeampaan sarakkeeseen, jotka on numeroitu 1-6), Raamatun lauseet 

                                                 
162 TSA Mko 6-9 Kuolleiden luettelo 1887–1912. 
163 TSA Mko 28-40 Rippikirja 1878–1889. 
164 Laine 2015, 254. 
165 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856; TSA Aa7a Rippikirja 1920–1930. 
166 Viitaniemi 2014. 

Kuva 5. Mikko Turusen syntymäajan muuttanut sulkumerkki vuosien 1847–1856 rippikirjassa. 
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(Skriftens Språk)167, kristinopin ymmärtäminen (Förstår Christendomsläran), katekismuskuu-

lustelun laiminlyöminen (Försummat Katechismiförhören), ripillepääsy (Blifvit admitterad) ja 

Herran pyhälle ehtoolliselle osallistuminen (Begått Herrans Heliga Nattvard, tämän otsikon 

alla on kymmenelle vuodelle omat sarakkeet, kolme kapeaa saraketta vuosittain). Viimeiseen 

sarakkeeseen on otsikon mukaan merkitty syntymäpaikka, mikäli se on ollut muualla kuin 

seurakunnassa, seurakunnasta poismuuttaminen ja sinne (takaisin)muuttaminen, kuulutus, 

vihkiminen, maine, tunnetut vammat, kuolema ym. (Födelse-ort utom Församlingen, Af- och 

Tillflyttning, Lysning, Vigsel, Frägd, veterligt Lyte, Död, o.a.m.). Vuosien 1847–1856 rippi-

kirjassa katekismuskuulustelun laiminlyömisen sijasta on vielä sarake, joka kertoo osallistu-

misen kuulusteluun (Bevistat Katechismiförhören).168 

Vuoden 1878 rippikirjasta lähtien sarakkeiden otsikot ovat hieman erilaiset kuin aiem-

pina vuosina. Uutena sarakkeena ABC-kirjan tilalle on tullut raamatunhistoria (Biblisk histo-

re.) Lisäksi rippikirjaan on käsin kirjoitettu lisää otsikoita ja jaettu sarakkeita kahtia. Rokotus-

sarake on jaettu ja sen toiselle puolelle lisätty otsikko äidinkieli (Modersmål). Samoin sisälu-

kutaidosta kertova sarake on jaettu siten, että toisella puolella on käsin kirjoitettu teksti 

Skriftkunnig eli kirjoitustaitoinen. Sarake on ilmeisesti jaettu vasta kirjan käyttöön oton jäl-

keen, koska etenkin vanhemmilla seurakuntalaisilla on iso rasti keskellä saraketta, kun taas 

nuoremmilla saattaa olla kaksi pienempää rastia molemmissa sarakkeissa. Samoin Skriftens 

Språk -sarake on jaettu niin että toiselle puolelle on lisätty teksti ABC-bok. Myös katekismuk-

sen 6. luvun osaamisesta kertova sarake on jaettu, ja tällä tavalla saatuun uuteen sarakkeeseen 

kirjoitettu käsin A. Symb. H. T. Tämä tarkoittanee apostolisen uskontunnustuksen ja Katekis-

muksesta löytyvän raamatunlausekokoelman eli huoneentaulun osaamista. Myös tässä sarak-

keessa näkyy keskelle vanhaa saraketta piirrettyjä rasteja sekä molemmissa sarakkeissa olevia 

pienempiä rasteja – sarake on siis saatettu jakaa vasta myöhemmin, tai nuorempia seurakunta-

laisia on kuulusteltu tarkemmin kinkereillä. Kristinopin ymmärtämisestä kertovaa saraketta on 

alettu käyttää vasta vuoden 1878–1889 rippikirjassa. Tähän asti sarake on ainakin vuoden 

1839 ikäluokan pojilla ollut tyhjänä.169  

                                                 
167 Happonen 2004, 248. 
168 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856; TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866; TSA Mko 14-27 Rippikirja 

1867–1877. Tala (2008, 30) kuvailee Porvoon hiippakunnan rippikirjoissa tapahtuneita muutoksia, esimerkkinä 

Porvoon kaupunkiseurakunta. Siellä rippikirjoihin on merkitty vuodesta 1848 lähtien kinkereille osallistuminen, 

kun sitä ennen vuosina 1786–1847 kirjaan on merkitty kinkerien laiminlyöminen. Taipalsaaren tilanne on täysin 

päinvastainen.    
169 TSA Mko 28-40 Rippikirja 1878–1889. Tala (2008, 72–95) selostaa laajasti kirkonkirjojen uudistamis- ja 

yhtenäistämispyrkimyksiä 1870-luvulla. Kirkonkirjoja pyrittiin tuolloin saattamaan sellaiseen muotoon, että ne 

palvelisivat paremmin väestökirjanpidon tarpeita. Vaikka yksimielisyyttä eri tuomiokapitulien välille ei saatu-

kaan aikaan, lisättiin kaikkien kolmen hiippakunnan rippikirjoihin sarakkeet äidinkieltä, kirjoitustaitoa ja suku-

puolta varten 1880-luvun alussa.  
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Valmiiksi painetuissa rippikirjoissa on ollut oma paikkansa myös ehtoolliskäynneille 

kymmeneksi vuodeksi. Taipalsaarella sama kirja on saattanut olla kuitenkin käytössä vuoden 

tai kaksi pidempään, sillä viimeiseen sarakkeeseen on saatettu käsin kirjoittaa seuraava vuosi-

luku ja sen alle sen vuoden ehtoollismerkinnät. Esimerkiksi vuoden 1877 merkinnät on kirjoi-

tettu jo täynnä olleeseen vuosien 1867–1876 rippikirjaan. Samoin vuosien 1878–1889 mer-

kinnät ovat samassa kirjassa, vaikka kirjan loppuun on täytynyt lisätä kaksi käsinkirjoitettua 

ylimääräistä saraketta.170   

Vuonna 1890 rippikirjoissa tapahtuu merkittävä muutos: otsikoiden tekstit alkavat olla 

sekä suomeksi että ruotsiksi. Jo 1880-luvun rippikirjassa ikäluokan poikien nimiä aletaan kir-

joittaa suomenkielisessä asussa, samoin pappien kirjoittamat tekstit muuttuvat vuosikymme-

nen aikana vähitellen suomenkielisiksi. Kirkonkokousten pöytäkirjoissa kirkkoherra Nils 

Gabriel Arppen kirjoittamat kokousmuistiot ovat muuttuneet suomenkielisiksi jo 1870-

luvulla.  Vuonna 1890 aloitetussa kirjassa kaikki tekstit ja nimien kirjoitusasu ovat suomen-

kielisiä. Suomen kielen käyttöönotto liittyy rippikirjojen uudistamiseen 1880-luvun alussa, 

jolloin kirkonkirjoja alettiin muuttaa kaksikielisiksi. Tämän taustalla oli myös keisarin vuonna 

1863 antama kielireskripti, joka määräsi, että vuoden 1883 loppuun mennessä viralliset asia-

kirjat oli toimitettava pyydettäessä suomen kielellä.171 Taipalsaarella suomen kielen käyttöön-

otto rippikirjoissa ajoittuu juuri samaan ajankohtaan, joten keisarin määräystä näytetään nou-

datetun tunnollisesti.  

Vuonna 1890 myös sarakkeiden sisältö muuttuu huomattavasti entisiin kirjoihin verrat-

tuna. Muuttaminen seurakunnan sisällä merkitään omiin sarakkeisiinsa, joihin on kirjoitettu 

”tullut sivulta” (Kommen från pagina) ja ”muutti sivulle” (Afgått till pagina). Lukutaito ja 

kristinopin hallinta on sijoitettu isomman otsikon ’Lukutaito – Läsning’ alle. Tässä osiossa on 

viisi pienempää saraketta, joiden otsikot ovat: Sisäluku – Innanläsning, Raamatun historia – 

Biblisk historia, Lutherin katekismus – Luthers katekes, Selitys – Förklaring sekä Käsitys – 

Begrepp. Uutena sarakkeena loppuun on lisätty Asevelvollisuus -  Värneplikt. Raamatunhisto-

ria ja selitys -kohdat ovat useimmilla 1839 syntyneillä ilman merkintöjä.172 

Vuosien 1900–1909 rippikirja on jälleen hieman erilainen kuin edellinen. Henkilön su-

kupuoli on ruvettu merkitsemään sarakkeiden ’Miespuoli’ ja ’Naispuoli’ alle, Lukutaito-

kohdasta on poistunut Selitys-sarake, ja ehtoollismerkintöjen jälkeen on lisätty paikka avio-

liittoon kuulutetuille ja vihityille. Tekstit ovat edelleen suomeksi ja ruotsiksi. Vuodesta 1890 

                                                 
170 TSA Mko 14-27 Rippikirja 1867–1877; TSA Mko 28-40 Rippikirja 1878–1889. 
171 TSA Aa4 Rippikirja 1890–1899. KA TSA II Ca Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat 1851–1891; Tala 

2008, 93–94. 
172 TSA Aa4 Rippikirja 1890–1899.  
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lähtien suoritusmerkinnät on ilmeisesti mahdollista merkitä myös numeroilla, sillä sivun oike-

assa yläreunassa on taulukko, josta näkee merkkien ja numeroiden vastaavuuden (kuva 6). 

Taipalsaarella numeromerkintöihin on siirrytty kuitenkin vasta vuosien 1920–1930 rippikir-

jassa.173   

 

 

 

 

 

Vuosien 1910–1919 rippikirjassa on jälleen pieniä muutoksia edelliseen verrattuna. Lu-

kutaito-sarake koostuu edelleen viidestä sarakkeesta, jonka osat ovat sisäluku, raamatunhisto-

ria, Lutherin katekismus, kristinoppi ja käsitys. Tuolloin elossa olleilla ikäluokan pojilla mer-

kinnät puuttuvat raamatunhistoria ja kristinoppi -sarakkeista.174 

”Kylän tilanteessa ei huomautettavaa” – lukukinkerimerkinnät Taipalsaa-

rella 

Vuosien 1847–1856 rippikirjasta löytyy tiedot 13 ikäluokan pojasta eli kaikista, jotka ovat 

päässeet ripille syksyn 1854 ja 1855 rippikoulun päätteeksi. Kuitenkin vain viidellä pojalla on 

suoritusmerkinnät lukutaidosta ja katekismuksen osaamisesta ripillepääsyvuoden lisäksi. Näi-

den joukossa ovat molemmat vuonna 1854 ripille päässeet sekä kolme vuonna 1855 ripille 

päässyttä. Suoritusmerkinnät eivät ole identtiset rippikoululuettelon tai lastenkirjan merkintö-

jen kanssa, joten on todennäköistä, että nämä pojat ovat osallistuneet kinkereille vuosina 1855 

ja 1856 joko molempina vuosina tai vain jompanakumpana vuonna. Neljällä pojalla rippikir-

jan merkinnät ovat heikommat, etenkin katekismuksen osaamisessa, kuin rippikoulussa, kun 

taas yhdellä on kaikissa ruuduissa kaksi rastia eli paremmat tiedot kuin rippikoulussa. Muilla 

kahdeksalla on rippikirjassa nimen lisäksi vain ripillepääsyvuosi, ja lisäksi yhdellä pojalla 

maininta muutosta Lappeenrantaan vuonna 1856 ja toisella pojalla maininta hänen olevan 

syntynyt isän edellisestä avioliitosta. Yhdellä pojalla on merkittynä vuosiluku 1856 katekis-

muskuulusteluun osallistumisesta kertovassa sarakkeessa, mutta ei kuitenkaan mitään suori-

tusmerkintöjä. On toki mahdollista, että jo tässä vaiheessa sarakkeeseen on merkitty kinkereil-

tä poisjääminen, kuten seuraavissakin kirjoissa on käytäntönä.175 

                                                 
173 TSA Aa5 Rippikirja 1900–1909; TSA Aa7a Rippikirja 1920–1930. 
174 TSA Aa6B Rippikirja 1910–1919. 
175 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856. 

Kuva 6. Lukumerkit ja niiden vastaavuus 1900-luvun rippikirjoissa. 

 



55 

 

 Taipalsaaren seurakunnan kinkerivuoroluetteloja on säilynyt vuosilta 1827–1867. Vuo-

desta 1837 lähtien luettelot on kirjoitettu useimmiten kirkkoherra Wenellin käsialalla. Näissä 

luetellaan vuosi kerrallaan kinkerien päivämäärät ja pitopaikat. Lisäksi mainitaan myös saman 

kinkeripiirin seuraavan vuoden kinkerien pitopaikka. Näiden tietojen lisäksi luetteloissa saat-

taa olla mainintoja lukutaidon tasosta tai muusta kylän tilanteesta. Esimerkiksi 4.3.1861 aa-

mupäivällä toimitetuista Herttualan, Kilkinsaaren, Karhulan, Olkkolan, Reinikkalan ja Tur-

kialan kylien kinkereistä, jotka pidettiin Heikki Laurinpoika Waltosen kodissa, kerrotaan, 

ettei kylän tilanteessa ole mitään huomautettavaa: 

 

§9. Den 4 Martii på förmiddagen hölls förhöret med Hertuala, Kilkinsaari, Karhula, Olkkola, Rejnikkala 

och Turkiala hos Henrik Larsson Waltonen. – Nästa år hålls förhöret hos Johan Mattson Hertuain. – I 

byalaget icke något anmärkningsvärdt. 

 

 

Heikki Laurinpoika Waltonen on yhden vuoden 1839 ikäluokan pojan isä, joten on oletetta-

vaa, että myös poika on osallistunut tuolloin kinkereihin. Ainakaan hänen tiedoissaan ei ole 

merkintää kinkerien laiminlyömisestä tuona vuonna. 1860-luvulla ainakin kolmen ikäluokan 

pojan vanhempien kodissa on pidetty lukukinkerit.176 

 Lukukinkereitä on pidetty Taipalsaarella helmi-maaliskuun aikana, joskus myös vielä 

huhtikuun alkupäivinä. Esimerkiksi vuonna 1860 Taipalsaarella on pidetty 28 kinkerit 11 päi-

vän aikana 14. maaliskuuta ja 19. kesäkuuta välisenä aikana. Lähekkäin sijaitsevien kinkeri-

piirien kinkerit on vietetty samana päivänä, toiset aamupäivällä ja toiset iltapäivällä. Esimer-

kiksi 16. maaliskuuta aamupäivällä kinkerit on pidetty Laukniemen, Rehulan, Kutilan ja Pak-

kalan kylien asukkaille, ja iltapäivällä Ahokkalan, Kurenniemen, Paakkolan ja Vainikkalan 

asukkaille. On todennäköistä, että kirkkoherra seurueineen on yöpynyt matkan varrella. Tämä 

käy ilmi matkareitistä ja päivämääristä. Muutaman peräkkäisen kinkeripäivän jälkeen on 

muutaman päivän mittainen tauko, jolloin kirkkoherra on varmasti levännyt pappilassa tai 

hoitanut muita kirkollisia velvollisuuksiaan. Vuoden 1861 viimeiset kinkerit on pidetty pari 

kuukautta edellisiä myöhemmin 19. kesäkuuta kirkossa. Tuolloin lukutaitoa ja kristinoppia on 

kuulusteltu kirkonkylän asukkailta.177  

 Vuoteen 1856 asti rippikirjaan merkittiin lukukinkereille osallistuminen ’bevistat 

Cat.förhören’. Vain yhdellä pojalla on vuosien 1847–56 rippikirjassa merkintä, että hän olisi 

osallistunut kinkereille vuonna 1856, tosin osaamismerkinnät häneltä puuttuvat. Vuodesta 

1857 lähtien rippikirjoihin merkittiin kinkerien laiminlyöminen otsikon ’Försummat 

                                                 
176 KA TSA II Bh Kinkerivuoroluettelot 1827–1867; TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866. Porvoon hiippakunnan 

kinkerikäytännöistä luvussa II.2.1. 
177 KA TSA II Bh Kinkerivuoroluettelot 1827–1867. 
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kat.förhören’ alle. Jälleen vuonna 1910 ruvetaan rippikirjoihin merkitsemään läsnäolo: ’ollut 

kylänluvuissa’.178 

 Yhtä lukuun ottamatta kaikilla ikäluokan pojilla on poissaolomerkintöjä kinkereiltä. 

Kahdella pojalla on poissaolo vain yhdeltä vuodelta. Nämä pojat ovat kuitenkin asuneet kaik-

kein lyhimmän ajan seurakunnassa ripillepääsyn jälkeen. Yksi on muuttanut pois jo neljän 

vuoden jälkeen, toinen kuollut vuonna 1867 ja kolmas ollut vankilassa ja Siperiassa vuosien 

1867–1897 välillä. Laskettaessa poissaolojen suhde paikkakunnalla asuttuihin vuosiin ripille-

pääsyn ja poismuuton tai kuoleman välissä, saadaan selville kinkeriaktiivisuus. Sammaljärvel-

lä asunut Antti Aataminpoika Marttinen on selvästi aktiivisin, sillä hänellä on ollut 38 vuoden 

aikana vain 3 kinkerilaiminlyöntiä (7,9 % poissaoloja). Alle 20 prosenttia poissaoloja on yh-

teensä kahdeksalla pojalla 24:stä. Viisi näistä pojista on myös ehtoollisaktiivisuudessa omaa 

luokkaansa yli 100 prosentin aktiivisuudella, joten kinkeri- ja ehtoollisaktiivisuudessa näyttäi-

si olevan jonkin verran korrelaatiota. Poikkeuksiakin löytyy, sillä 36,1 prosentin kinkeripois-

saoloista huolimatta Joonas Ahokaisella on ehtoollisaktiivisuus yli 100 prosenttia, eli hän on 

käynyt vähintään kerran vuodessa ehtoollisella. Eniten kinkeripoissaoloja (50%) on Tuomas 

Antinpoika Oikkosella, jonka ehtoollisaktiivisuuskin jää 75 prosenttiin.  

Kinkereiden laiminlyöminen näyttää yleistyvän 1870-luvulle tultaessa (taulukko 5). 

Laiminlyöntien lisääntymisessä saattaa näkyä vuonna 1869 voimaan tullut uusi kirkkolaki, 

jonka myötä vanhat kirkkorangaistukset poistuivat käytöstä.179  Vuosina 1872–1874 yli puolet 

ikäluokan pojista on laiminlyönyt kinkereille osallistumisen. Myös vuosina 1878, 1882 ja 

1892 lähes puolet pojista ei ole osallistunut lukukinkereihin. Pisimmät rippikirjoista löytyvät 

yhtäjaksoiset poissaolot ovat kahdella pojalla olevat 7–8 peräkkäistä laiminlyötyä vuotta.180 

Kaikkien ikäluokan poikien keskimääräinen kinkeripoissaoloprosentti on 22,3% eli he ovat 

laiminlyöneet lukukinkerit keskimäärin joka viides vuosi. Syitä poissaoloihin voi vain arvail-

la. Kinkerit oli keskitetty kinkeripiireihin, joten ne pidettiin varsin lähellä kotikylää. Kirkon-

kylään ehtoolliselle oli osalla pojista huomattavasti pidempi matka. Pidettiinkö ehtoollisella 

käymistä suuremmassa arvossa kuin lukukinkereitä? Pelättiinkö kinkereillä käymistä enem-

män kuin ehtoollisella käymistä? Vaikuttiko osallistumiseen se, kenen talossa kinkerit pidet-

tiin? Oliko kinkereillä ankarampi kuri kuin mahdollisesti ennen ehtoollista pidetyssä kuuluste-

lussa, ei käy ilmi kirkonkirjoista. 

                                                 
178 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856; TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866; TSA Aa6B Rippikirja 1910–

1919. 
179 Halmesmaa 1978, 34, 38–40. 
180 TSA Mko 14-27 Rippikirja 1867–1877; TSA Mko 28-40 Rippikirja 1878–1889; TSA Aa4 Rippikirja 1890–

1899. 
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Taulukko 5: Vuosina 1857–1899 rippikirjoihin merkityt ikäluokan poikien kinkerilaiminlyönnit. 

 

 Rippikirjojen osaamismerkinnät pysyvät suhteellisen samanlaisina vuosien 1857–1877 

välillä. Todennäköistä on, että kun merkintä oli kerran saatu, siihen ei helposti tehty muutok-

sia. Muutamalla pojalla rastien määrä lisääntyy hieman, muutamalla puolestaan kaksi rastia 

muuttuu vain yhdeksi rastiksi etenkin sisälukutaitoa kuvaavassa sarakkeessa. Paljon kinkereil-

tä poissaolleilla ei välttämättä ole rasteja muissa kuin lukutaitoa kuvaavissa kohdissa. Huo-

miota herättävää on se, että kolmella pojalla puuttuu merkintä ABC-kirjan osaamista kuvaa-

vassa sarakkeessa, vaikka heillä on ollut siitä merkintä rippikoululaisten luettelossa.181 Tätä 

osa-aluetta ei heiltä ole välttämättä kuulusteltu tai sitten taidot ovat vähitellen ruostuneet.  

 Vuoden 1878 jälkeen merkinnöissä tapahtuu selvä muutos. Kenelläkään ei ole enää kah-

ta rastia sarakkeessa, ja monen pojan kohdalla edellisen rippikirjan kokonaiset rastit ovat 

muuttuneet vaillinaisiksi. Kertooko tämä kirkkoherran vaihtumisesta vuonna 1870 ja sen 

myötä vaatimuksissa tapahtuneista muutoksista vai nuorempien ikäluokkien luku- ja kristin-

opintaitojen paranemisesta, jolloin vanhemmat ikäluokat eivät enää ole saaneet yhtä hyviä 

merkintöjä, ei selviä rippikirja-aineiston perusteella, vaan vaatisi laajemman otannan. Vuoden 

1878 rippikirjassa myös kristinopin ymmärtämistä kuvaava sarake (Förstår Chr.läran) on 

otettu käyttöön. Yksikään pojista ei ole tästä saanut täyttä rastia, vaan merkinnät vaihtelevat 

kaksoispisteestä yhtä sakaraa vaille täyteen rastiin.182  

 Vuodesta 1890 lähtien merkintöjä on vähemmän, kun katekismukselle on enää yksi 

sarake. Sisäluvusta yhdeksän poikaa kuudestatoista on saanut täyden rastin, kun muilla se on 

vaillinainen. Edellisissä rippikirjoissa sisäluvusta on useammalla pojalla kokonainen rasti. 

Vuosina 1900–09 enää neljällä pojalla yhdeksästä on kokonainen rasti sisälukutaidosta. Hy-

                                                 
181 TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866; TSA Mko 14-27 Rippikirja 1867–1877; KA TSA TK:937 Rippilasten 

luettelot 1840–1880. 
182 TSA Mko 28-40 Rippikirja 1878–1889. 
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villä lukijoilla on yleensä myös hyvä merkintä katekismuksen osaamisesta. Tämä näkyy myös 

vuosien 1910–19 rippikirjassa, jossa on vielä neljän pojan tiedot. ’Käsitys’-sarakkeeseen 

kaikki neljä ovat saaneet vain vaillinaisen rastin. Ainoana ikäluokan pojista on nimensä saa-

nut vuosien 1920–30 rippikirjaan Juhana Heikinpoika Kirvesniemi, jonka sisäluku- ja kristin-

opintaito on arvioitu arvosanalla 4 ja käsitys arvosanalla 2. Tämä tieto on kuitenkin saatu vain 

yksien lukukinkerien perusteella.183 

Aktiivista ehtoollisosallistumista Taipalsaarella 

Ehtoollismerkintöjä rippikirjassa alkaa olla ripillepääsyä seuraavasta keväästä lähtien. Mo-

lemmat vuonna 1854 ripille päässeet pojat ovat käyneet ehtoollisella vuonna 1855: Taavetti 

Mikonpoika Autio palmusunnuntaina 1.4. vanhempiensa kanssa ja Tuomas Paavonpoika Hu-

janen sunnuntaina 29.7. äitinsä kanssa.  Samana vuonna on ehtoollismerkinnän saanut myös 

Antti Antinpoika Ketvel 27. syyskuuta, vaikka hän on osallistunut vasta saman syksyn rippi-

kouluun 15.–27. lokakuuta. Rippikirjoissa ei ole harvinaista, että ehtoollismerkintä on kirjoi-

tettu väärän vuoden kohdalle, mutta tämä poika on muuttanut pois Taipalsaarelta jo huhti-

kuussa 1856, joten merkintä ei ole voinut kuulua tämänkään vuoden sarakkeeseen. Myös 

muuttaneiden luettelossa mainitaan sama päivämäärä 27.9.1855, joten ehtoollisella käyminen 

liittynee muuttotodistuksen saamiseen.184 Ilmeisesti poika on myös käynyt rippikoulun muuta 

ryhmää aiemmin, mutta silti hänet on merkitty jälkikäteen samaan luetteloon.  

Vuonna 1856 ehtoollismerkintä löytyy vain seitsemältä pojalta, vaikka tuolloin jo 13 

poikaa on päässyt ripille. Viideltä vuonna 1855 ripille päässeeltä vuoden 1856 ehtoollismer-

kintä puuttuu, mikä voisi viitata siihen, että heidät on lisätty rippikirjaan vasta kevään 1856 

jälkeen, koska useimmilta myös suoritusmerkinnät puuttuvat vanhasta rippikirjasta. Uudessa 

vuonna 1857 aloitetussa rippikirjassa näiden poikien suoritusmerkinnät ja ehtoolliskäynnit 

löytyvät. Syksyllä 1857 ripille päässeet kolme poikaa ovat saaneet ensimmäisen ehtoollismer-

kintänsä sunnuntaina 11.10.1857, mikä viittaisi konfirmaation tapahtuneen tuolloin. Vuonna 

1858 ripille päässeiden ensimmäinen rippikirjaan merkitty ehtoollinen on ollut vuonna 1859 

tai 1860.185 

Taipalsaaren seurakunnassa asuneiden poikien ehtoollisaktiivisuudesta voi todeta rippi-

kirjamerkintöjen perusteella sen, että suurin osa on suorittanut kirkkolain määräämän velvol-

lisuutensa vuosittaisesta ehtoolliskäynnistä. Ehtoollisaktiivisuuden voi ilmaista prosenttiluku-

                                                 
183 TSA Aa4 Rippikirja 1890–1899; TSA Aa5 Rippikirja 1900–1909; TSA Aa6B Rippikirja 1910–1919; TSA 

Aa7a Rippikirja 1920–1930. 
184 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856; KA TSA II Ac Annettujen todistusten diaarit 1854–1874. 
185 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856; TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866. 
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na, johon on laskettu ehtoolliskäyntien lukumäärä suhteessa ripillepääsyn ja kuoleman tai 

poismuuton välillä olevien vuosien lukumäärään. Monet pojista ovat käyneet kaksi kertaa 

vuodessa ehtoollisella, jolloin osallistumisprosentti voi silti olla yli 100 % huolimatta jonakin 

vuonna tapahtuneesta laiminlyönnistä.  

 Kahdelta pojalta, Antti Aataminpoika Marttiselta Sammaljärven kylästä, sekä Elias Aa-

taminpoika Kilpiältä Kilpiänsaaren kylästä ei ole yhtenäkään vuonna rippikoulun jälkeen jää-

nyt ehtoollinen väliin. Kiinnostavaa on, että esimerkiksi Kilpiänsaari sijaitsee saaressa kauka-

na kirkonkylästä186, eikä Elias Kilpiän tavallisesti Marian ilmestyspäivään (25.3.) osuva kirk-

komatka maaliskuussa ole välttämättä ollut helppo taivaltaa esimerkiksi aikaisin tulleen ke-

vään takia. Silti Kilpiä on aktiivisimpia ehtoollisella kävijöitä ikäluokkansa pojista. Antti 

Marttisella on rippikirjoihin merkittynä 40 ehtoolliskäyntiä 38 vuoden aikana (105,3 %) ja 

Elias Kilpiä on puolestaan käynyt säännöllisesti kerran vuodessa ehtoollisella 37 vuoden ajan 

(100 %). Marttinen on myös ylivoimaisesti ahkerin lukukinkereillä kävijä vain 3 poissaololla 

38 vuoden aikana.  

Eniten ehtoollismerkintöjä löytyy luonnollisesti kuitenkin niiltä pojilta, jotka ovat elä-

neet 1910–1920-luvuille asti. Pisimpään eläneellä, vuonna 1921 kuolleella Juhana Heikinpoi-

ka Kirvesniemellä Kirvesniemen kylästä on 71 ehtoollismerkintää 65 vuoden ajalta siitäkin 

huolimatta, että kolmelta vuodelta ei löydy merkintää (109 %). Aktiivisin ehtoollisella kävijä 

on selvästi Paarmalan kylässä elänyt Mikko Johanneksenpoika Kilpiä, jolla on 42 vuoden 

aikana yhteensä 62 ehtoolliskäyntiä (147 %). Vuonna 1884 hän on käynyt kolme kertaa eh-

toollisella, ja kahtenakymmenenä vuonna kaksi kertaa. Paarmalan kylän ja kirkonkylän välillä 

on linnuntietäkin reilun kymmenen kilometrin matka, mutta sen pystyi luultavasti taittamaan 

ilman että täytyi kulkea veneellä saaresta toiseen.187 Kilpiän aktiivisuutta selittänee vuosien 

1878–99 rippikirjassa ollut maininta, että hän on ollut kylänvanhin (byaman), jonka tehtäviin 

on perinteisesti kuulunut kyläkunnan siveellisyyden valvominen.188 

  Keskimääräinen ehtoollisaktiivisuusprosentti ikäluokan pojilla on 93,2%. Lukua nos-

taa edellä mainittujen aktiivisten ehtoolliskävijöiden aktiivisuus.  Kuudellatoista ikäluokan 

pojalla 24:stä puuttuu ehtoollismerkintä vain 0–5 vuodelta. Enimmillään laiminlyötyjä vuosia 

on 14 kahdella pojalla. Kuudella eniten ehtoollisen laiminlyöneellä pojalla osallistumispro-

sentti jää alle 70:een. Laiminlyöntien syistä voi tehdä vain oletuksia, mutta pitkät välimatkat 

ja hankalat kulkuyhteydet näyttäisivät olevan yksi tärkeimmistä. Esimerkiksi Solkein kylä 

                                                 
186 Liite 1. 
187 Liite 1. 
188 TSA Mko 28-40 Rippikirja 1878–1889; TSA Aa4 Rippikirja 1890–1899; Murtorinne 1992, 79. 
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sijaitsee Taipalsaaren ja Savitaipaleen rajalla, lähempänä Savitaipaleen kuin Taipalsaaren 

kirkonkylää. Samoin Merenlahden kylästä on päässyt vain vesitse kirkonkylään.189 Usein ta-

pahtuvat muutot seurakunnan sisällä, jotka jo itsessään yleensä kertovat alemmasta sosiaali-

sesta asemasta ja tilattomuudesta, ovat myös nähtävissä ehtoollisaktiivisuudessa. Silti täytyy 

muistaa, että kaikenkattavaa selitystä eroista on vaikea löytää: kirkonkirjojen täyttäminenkin 

on tuolloin ollut haasteellisempaa ja alttiimpaa virheille.   

Selvästi ehtoollisaktiivisuutta alentavasti vaikuttaa myös mahdollinen rötöstely. Viisi 

ikäluokan pojista on saanut nimensä seurakunnan rikosluetteloon, jossa ei kuitenkaan mainita, 

minkälainen kirkkokuri on ollut rangaistuksena. Kaikilla viidellä osallistumisprosentti on alle 

100, mikä kertoo laiminlyöntejä tapahtuneen. Onko kyseessä ollut kirkkorangaistuksena käy-

tetty ehtoolliselta poissulkeminen, esimerkiksi kinkerien laiminlyömisen tähden190, vai korre-

loiko rötöstelyyn taipuvainen mielenlaatu alhaisemman ehtoollisaktiivisuuden kanssa, ei tä-

män tutkimuksen aineiston avulla selviä. Rippikirjojen perusteella kinkeripoissaolot eivät 

välttämättä näytä johtavan poissaoloon ehtoolliselta. Yksi pojista on ollut 30 vuoden ajan pois 

Taipalsaarelta. Vuonna 1867 hänet on lähetetty vankilaan Mikkeliin, ja vuonna 1897 hänen on 

kirjoitettu palanneen Siperiasta takaisin kotikyläänsä. Ennen vankilaan joutumistaan hänellä 

on viisi ehtoollislaiminlyöntiä, mutta Siperiasta paluun jälkeen hän ehti käydä neljän vuoden 

ajan säännöllisesti ehtoollisella ennen vuonna 1902 tapahtunutta kuolemaansa.191 Vuoden 

1869 kirkkolain myötä kirkkokuri muuttui, ja suurin osa vanhan kirkkolain säätämistä kirkko-

rangaistuksista lakkautettiin viimeistään tässä vaiheessa.192  

Taulukossa 6 esitetään ehtoollisella käyneiden lukumäärät ja näiden määrien vertailu 

koko ikäluokan poikien lukumäärään viiden vuoden välein. Aloitusvuosi 1859 on valittu siksi, 

että tuolloin viimeisetkin ikäluokan pojista ovat käyneet rippikoulun ja saaneet nimensä rippi-

kirjaan. Vuoden 1905 jälkeen poikia on ollut elossa vain neljä, joten taulukko päättyy vuoteen 

1904. Taulukon esittämänä ajanjaksona ehtoollisaktiivisuus säilyy hyvin korkeana poikien 

ollessa 20–65-vuotiaita. Vuonna 1904 kaikki viisi elossa olevaa poikaa ovat käyneet ehtoolli-

sella. Neljänä taulukossa esitettynä vuonna (1874, 1879, 1884 ja 1894) vain yhdeltä pojalta 

puuttuu merkintä. Ikäluokan pienentyessä on mahdotonta tehdä luotettavia yleistyksiä ehtool-

lisaktiivisuuden tasosta, mutta laajemmalla otannalla voisi selvittää, tapahtuuko vuosikym-

menten kuluessa ja ehtoollispakosta käydyn keskustelun myötä muutoksia aktiivisuudessa.  

                                                 
189 Ks. liite 1. 
190 Murtorinne 1992, 84. 
191 Rikoksista ja kirkkokurista lisää myöhemmin tässä luvussa. TSA I Hc1 Rikoskirja 1861-1951; TSA Mko 14-

27 Rippikirja 1867–1877; TSA Mko 41-54 Rippikirja 1890–1899.  
192 Halmesmaa 1978, 34, 38–40. 
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Taulukko 6. Seurakunnassa asuneiden ikäluokan poikien ehtoolliskäynnit 1859–1904.  
  

Ehtoollismerkintöjen mukaan esimerkiksi Marian ilmestyspäivä 25. maaliskuuta ja palmu-

sunnuntai maalis-huhtikuussa, juhannuspäivä 24. kesäkuuta sekä uudenvuodenpäivä tammi-

kuussa ovat olleet yleisiä ehtoollisellakäyntipäiviä, vaikka ne eivät välttämättä näy taulukon 

otannassa niin selvästi. Vuonna 1869 varsinainen Marian ilmestyspäivä osui kiirastorstaille, ja 

sen vuoksi päivää on vietetty myös edeltävänä sunnuntaina 20.3., jolloin kuusi ikäluokan poi-

kaa kävi ehtoollisella. Elias Kilpiä tapasi käydä kymmenen vuoden ajan Marian ilmestyspäi-

vänä ehtoollisella, ja juuri vuosi 1869 poikkeaa muista päivämääränsä johdosta, kun 25. päivä 

on vaihtunut 20. päivään. Se, ettei Kilpiä käynyt kirkossa tavalliseen tapaansa ”oikeana” Ma-

rian ilmestyspäivänä kiirastorstaina 25.3.1869 voi johtua siitä, että kiirastorstain jumalanpal-

velus vietettiin usein vasta illalla, eikä siihen aina liittynyt ehtoollista. Marian ilmestyspäivää 

vietettiin yhdeksän kuukautta ennen joulua enkeli Gabrielin neitsyt Marian luona käymisen 

muistoksi.193 

                                                 
193 Lempiäinen 1983, 81, 95. 

 1859 1864 1869 1874 1879 

vuonna 1839 

syntyneet, kpl 

24 23 21 21 19 

ehtoollisella 

käyneet, kpl (%) 

18 (75%) 20 (87%) 17 (81%) 20 (95%) 18 (95%) 

käynyt kerran 15 18 16 17 16 

käynyt 2 kertaa 3 2 1 3 2 

suosituimmat 

pyhäpäivät 

25.3. (5) 

19.6. (4) 

31.7. (4) 

20.11. (4) 

 

20.3. (6) 

28.11. (5) 

6.1. (3) 

29.3. (3) 

19.7. (3) 

16.3. (3) 

30.3. (4) 

 

 1884 1889 1894 1899 1904 

vuonna 1839 

syntyneet, kpl 

17 15 12 9 5 

ehtoollisella 

käyneet, kpl (%) 

16 (94%) 13 (87%) 11 (92%) 6 (67%) 5 (100%) 

käynyt kerran 11 12 11 6 5 

käynyt 2 kertaa 4 1 - - - 

käynyt 3 kertaa 1 - - - - 

suosituimmat 

pyhäpäivät 

6.1. (3) 

21.9. (3) 

7.7. (4) 

15.12. (3) 

20.5. (3) 

22.7. (3) 

30.9. (3) 

29.7. (3) 26.6. (2) 
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 Ehtoollisfrekvenssin laskeminen ja vakiintuminen useammasta vuosittaisesta käynnistä 

yhteen näkyy selvästi tämän tutkimuksen aineistossa. Vain kahdella vuonna 1839 syntyneellä 

pojalla on ollut säännöllinen tapa käydä kaksi kertaa vuodessa ehtoollisella. Näiltä löytyy 

kaksi ehtoollismerkintää 20 vuodelta tutkittuna ajankohtana, ja suurimmat ehtoollisaktiivi-

suusprosentit 147 ja 135,4. Ensin mainittu toimi kylänvanhimpana, kun taas toisen tiedoista ei 

käy ilmi vastaavaa syytä korkeaan aktiivisuuteen. Lappeen seurakunnassa keskimääräinen 

ehtoollisfrekvenssi oli kaksi kertaa vuodessa 1800-luvulle saakka. Vasta sen jälkeen, kun 

Vanha Suomi (johon Lappee ja Taipalsaari kuuluivat) liitettiin takaisin Suomen yhteyteen, 

Lappeella alkaa näkyä ehtoollisfrekvenssin laskeminen yhteen vuosittaiseen käyntiin. Maal-

listuminen oli kuitenkin hyvin hidas tapahtuma, ja saman kylän ja paikkakunnan sisällä tapah-

tuneet muutokset voivat selittyä sattumalla ja yksilöllisillä syillä.194 

 Ehtoollisella käyminen avioliiton ehtona näkyy rippikirjojen merkinnöistä selvästi. Vain 

kahdella pojalla on ennen naimisiinmenoa pidempi aika kuin yksi vuosi edellisestä ehtoollis-

käynnistä. Toinen näistä pojista on mennyt naimisiin Savitaipaleella, joten lieneekö ehtoollis-

velvollisuus suoritettu siellä kihlatun kanssa ennen naimisiin menoa. Vuoden 1686 kirkkolaki 

salli kuitenkin ehtoollisen muualla kuin omassa seurakunnassa ainoastaan hätätilanteissa – 

kotiseurakunnan papin koettiin tuntevan omat seurakuntalaisensa paremmin.195 Toisella mer-

kinnät kirkonkirjassa ovat hieman epäselvät, joten on mahdollista, että kyseisen vuoden mer-

kintä on mennyt väärään sarakkeeseen. Useilla ehtoollisella käymisen laiminlyöneilläkin po-

jilla näkyy selvästi ehtoollismerkintä hieman ennen avioliiton solmimista.196  

 Ehtoollisella käyminen ja sen merkitseminen rippikirjaan ei kuitenkaan kerro seurakun-

talaisten yleisestä aktiivisuudesta jumalanpalveluksissa käymiseen. Mistään tämän tutkimuk-

sen lähteistä ei selviä seurakuntalaisten jumalanpalveluksen laiminlyöminen ja siitä mahdolli-

sesti annetut moitteet.  

1.3 ”Vettä ja leipää sekä julkinen kirkkorangaistus” – yksi pojista kirkko-
kurin kohteena 

Kirkkokurilla tarkoitetaan kirkon omaa rikostensovitusmenetelmää, jossa kurinpitokeinojen 

tuli olla hengellisiä, ja joka kohdistui muihinkin kuin uskonelämän laiminlyönteihin. Suoma-

lainen kirkkokurijärjestelmä sai vaikutteita Saksasta ja Ruotsista. Sitä pidettiin toisaalta välil-

lisenä sielunhoitona ja yhteiskunnallisen kurinpidon keinona. Toisaalta 1800-luvun puolivä-

lissä keskusteltiin paljon siitä, ettei maallista ja kirkollista kuria saanut sekoittaa toisiinsa, 

                                                 
194 Laine 2015, 256–257. 
195 Laine & Laine 2010, 299. 
196 TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866; TSA Mko 14-27 Rippikirja 1867–1877. 
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vaikka vielä vuoden 1686 kirkkolaissa rikoksen tehnyt saattoi saada sekä maallisen että kir-

kollisen rangaistuksen teoistaan. Vuonna 1859 keisari määräsi, että kruununpalvelijoiden tuli 

auttaa kirkkokurin edistämisessä, eli maallinen ja kirkollinen valta olivat yhä yhteydessä toi-

siinsa.197 

Sakkoja kirkko antoi yleensä siveellisyyteen liittyvistä rikoksista. Tavallisimmin sakko-

ja sai salavuoteudesta, josta sakotettiin Turun hiippakunnassa vuosien 1848–1864 välillä 3140 

henkilöä, sekä ennenaikaisesta vuodeyhteydestä, josta sakotettiin vuosien 1848–1864 aikana 

1512 henkilöä. Vuonna 1864 sekä salavuoteudesta että ennenaikaisesta vuodeyhteydestä lan-

getettava sakko kumottiin. Sakkoja annettiin myös esimerkiksi köyhän poistumisesta pitäjäs-

tä, kerjäämisestä, tanssien järjestämisestä, pitkistä perhejuhlista, siveän morsiamen puvun 

väärinkäytöstä, jumalanpalveluksesta myöhästymisestä sekä haluttomuudesta perehtyä kris-

tinoppiin. Sakko oli Turun hiippakunnassa tavallisesti suuruudeltaan 10 kopeekan ja 10 ruplan 

välillä.198 

Vuonna 1848 luovuttiin kirkon jalkapuurangaistuksesta ja sen tilalle säädettiin kirkko-

neuvoston läsnä ollessa annettava varoitus ja tapauksen ollessa erityisen vakava, kuulutettiin 

siitä myös saarnastuolista käsin. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin uuden kirkkolain myötä 

1869 myös julkisesta varoituksesta luovuttiin. Pääasialliseksi rangaistukseksi julkisyntiselle 

jäi tämän jälkeen kirkkoherran varoitus ja, jos tämä ei auttanut, kirkkoherran varoitus kahden 

tai kolmen seurakuntalaisen läsnä ollessa. Kolmantena keinona oli lain mukaan kirkkoneuvos-

ton varoitus. Mikäli tämäkään ei tehonnut, oli kirkkoneuvostolla mahdollisuus poistaa jul-

kisyntiseltä kirkolliset oikeudet, jotka oli mahdollista saada takaisin vasta sielunhoitajan edes-

sä suoritetun ripin jälkeen. Yleisimpiä kirkkokurinpitoa vaativia tapauksia olivat muun muas-

sa salavuoteus-, avioepäsopu- ja vihkimisenviivyttämistapaukset. Myös ”kaikenlainen juma-

lattomuus kodeissa” oli oma rikeryhmänsä, johon kuului esimerkiksi kovuus lapsia tai talon-

väkeä kohtaan, leppymättömyys, palvelusväen uppiniskaisuus ja juoppous.199  

 Taipalsaaren seurakunnassa rikoksista pidettiin omaa luetteloa, johon viitattiin myös 

rippikirjojen huomautussarakkeessa (esim. ’brott §2’ tai pelkästään ’§2’). Rikosluettelosta oli 

kopioitu rikokset myös luetteloksi rippikirjan viimeisille sivuille, jolloin rikoksen tarkistami-

nen oli helpompaa. Lisäksi seurakunnassa kerättiin erilliseen niteeseen maallisen tuomiois-

tuimen päätöksiä seurakuntalaisia koskevista rikostapauksista. Vuoden 1839 ikäluokan poikia 

koskevia päätöksiä on tullut esimerkiksi Lemin ja Taipalsaaren talvikäräjiltä tai yhdessä ta-

                                                 
197 Halmesmaa 1978, 18–24. 
198 Halmesmaa 1978, 51, 54–61. 
199 KL 1869 (2015), XIII: §101, 37; Halmesmaa 1978, 34, 38–40. 
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pauksessa jopa Viipurin keisarillisesta hovioikeudesta ja Suomen suuriruhtinaskunnan senaa-

tista Helsingistä.200  

Vuonna 1839 syntyneitä taipalsaarelaispoikia on sakotettu muun muassa tappeluista, 

juopottelusta ja paloviinan polttamisesta Yhtä pojista on rangaistu vuonna 1877 väärennösri-

koksesta 87 markan sakolla tai varojen puutteessa kahden viikon vankeudella. Kirkkokurista 

mainitaan vain yhdessä, murroista ja varkauksista kolme kertaa oikeuden eteen joutuneen 

pojan tapauksessa. Jo ensimmäisestä varkaudesta hänet on tuomittu 28 päivän vankeuteen 

sekä julkiseen kirkkorangaistukseen 19. huhtikuuta 1858. Vuonna 1861 hänet on uudelleen 

tuomittu, tällä kertaa hovioikeudessa saamaan 23 raippaparin iskua, sekä julkisen kirkkoran-

gaistuksen 22. joulukuuta 1861.201 Jalkapuurangaistukset oli kumottu vuonna 1848, joten jul-

kinen kirkkorangaistus lienee tarkoittanut julkirippiä seurakunnan läsnä ollessa.202 Sekä 

vuonna 1858 että 1861 tämä poika on käynyt ehtoollisella tuomion jälkeen, mikä viittaisi jul-

kiripin suorittamiseen. Sen sijaan vuosina 1859–60 hän ei ole käynyt ehtoollisella.203 Kol-

mannen tuomion yhteydessä vuonna 1869 ei enää mainita kirkkorangaistusta, mutta tällä ker-

taa poika on tuomittu 28 päivän vankeuteen ”vedellä ja leivällä” sekä elinkautiseen työran-

gaistukseen. Tätä suorittaakseen hänet on siirretty syyskuussa 1869 Mikkelin vankilaan. Seu-

raavan kerran tämä poika ilmestyy Taipalsaaren rippikirjoihin vuonna 1897, jolloin hänen 

kohdallaan on maininta ”palannut Siperiasta 1897”.  

 

§16. Lösedrifvaren ifrån Hertuala by pag. 68 -- blef för första resan stöld i Willmanstrand straffad med 28 

dagars vatten och bröd samt uppenbar kyrkoplikt d. 19 April 1858. För inbrott och andra resan stöld år 

1861 enligt Hofrättens dom slitit 23 par spö och undergått uppenbar kyrkoplikt den 22 Dec. sistnämnde 

år. Samt genom H. Kejs. Majestäts nådiga utslag af d. 25.6.69 dömd att för 3dje resan stöld och 2dra 

gången inbrott hållas 28 dagar i fängelse vid vatten och bröd samt derpå i sin återstående lifstid förrätta 

allmänt arbete, för hvilket ändamål han nu 27.9.69 blifvit tills vidare afsänd till provisoriska fängelse an-

stalten i St. Michel. 

 

Rippikirjoista ei kuitenkaan löydy mitään mainintaa kirkkokurista ja sen toteuttamisesta.204 

 Vankeusrangaistuksen suorittaminen Siperiassa vaikuttaa olleen kova kohtalo. Raha-

apukeräyksestä Siperian vangeille kertovassa lehtijutussa kuvaillaan, miten pahimmat pahan-

tekijät joutuivat pakkotyöhön esimerkiksi kulta- ja hopeakaivantoihin sekä rautatehtaisiin. 

Heidän työpäivänsä alkoi pahimmillaan aamuneljältä ja kesti iltakahdeksaan, ja lepopäiviä oli 

yhteensä kolme per vuosi. Pitkän työpäivän välissä oli vain lyhyt lounastauko ja päivän päät-

                                                 
200 TSA I Hc1 Rikoskirja 1861–1951; TSA I Jh1 Rikosilmoitukset 1867–1917. 
201 TSA I Hc1 Rikoskirja 1861–1951; TSA I Jh1 Rikosilmoitukset 1867–1917. 
202 Halmesmaa 1978, 71–72. 
203 TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866. 
204 TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866; TSA Mko 14-27 Rippikirja 1867–1877; TSA Mko 28-40 Rippikirja 

1878–1889. 
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teeksi iltapala, ja aterioiden kirjoitettiin olevan kaalilientä.205 Siperian pakkotyöleirit tulivat 

kuolemanrangaistusten tilalle sellaisille työkykyisille vangeille, jotka eivät olleet syyllistyneet 

valtiorikokseen tai keisarin tai hallitsijahuoneen jäsenen murhaan. Kaiken kaikkiaan suoma-

laisvankeja oli Siperiassa 1800-luvulla 3321 henkeä.206 

2 Avioliiton solmiminen 

2.1 Kihlaus ja avioliiton solmiminen 1800-luvulla 

Avioliiton solmiminen oli uudenajan alussa yksi ihmiselämän tärkeimpiä asioita, mutta avio-

liiton satamaan pääseminen ei riippunut pelkästään sopivan puolison löytämisestä; kirkolla oli 

keskeinen rooli valvoa avioituvia pareja. Kuten yleisesti eurooppalaisessa, myös itäsuomalai-

sessa traditiossa avioliitto muodostui kahdesta osasta, kihlauksesta ja häistä. Kirkon ja papis-

ton vastuulla oli vihkimisen toimittaminen. Itäsuomalaisessa talonpoikaiskulttuurissa kirkolli-

nen vihkiminen oli kuitenkin pitkään toissijaista, ja hääjuhla keskeisessä osassa naimisiin 

mentäessä.207 

Koska kirkonkirjojen perusteella ei voida sanoa paljonkaan taipalsaarelaisista hääperin-

teistä ja -käytännöistä, täytyy tilannetta katsoa laajemmin toisten tutkimusten valossa. Taipal-

saaren avioitumisperinteitä voidaan tarkastella kuten Viipurin läänin tai itäsuomalaisen kult-

tuurialueen tilannetta yleensäkin. Hääkäytännöt pohjautuvat perheen, suvun ja elämänkaaren 

historiaan, jota on tutkittu arjen historian näkökulmasta. Lisäksi Taipalsaaren tilannetta voi-

daan tutkia itäsuomalaisen perhekulttuurin kautta, sillä Taipalsaari kuului selkeästi itäsuoma-

laisen kulttuurialueen piiriin.208 

Avioliiton solmimista ja vihkimistä edelsi kihlaaminen, joka ei vielä roomalaisessa pe-

rinteessä ollut sitova eikä välttämätön avioliiton solmimiseksi. Germaanisen lainsäädännön 

myötä kihlauksesta tuli oikeudellisesti sitova kauppasopimus, jossa suvut sopivat avioliitosta 

todistajien läsnä ollessa ja jonka yhteydessä morsiamen isä antoi sulhaselle hallintavallan tyt-

täreensä. Germaaninen käytäntö näkyy myös Ruotsin keskiaikaisissa kihlaus- ja avioitumista-

voissa.  Vuoden 1571 kirkkojärjestys määräsi vastuun kihlaamisesta papille, jotta vältyttäisiin 

erimielisyyksiltä ja riidoilta, joita toimitus saattoi saada aikaan talonpoikien keskuudessa. 

Kuitenkin myös maallikoiden toimittamaa kihlausta pidettiin laillisena. Itä-Suomen perintei-

siin on kuulunut rahojen maksu morsiamen suvulle ja parin toinen toisilleen pantiksi antamat 

                                                 
205 Hämäläinen 16, 25.4.1862. 
206 Koskivirta 2014, 102. 
207 Warpula 2006, 200, 204. 
208 Sirén 1999, 162; Warpula 2006, 199. 
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kihlaesineet.209 1600-luvulla kihlaus oli jonkin aikaa itsenäinen kirkollinen seremonia. Papin 

toimittamaa kihlausta ja siihen liittyviä rukouksia varten ei ole ollut käsikirjassa kaavaa, mut-

ta esimerkiksi Turun piispa Aeschillus Petraeus on sellaisen painattanut suomeksi ja ruotsiksi 

vuonna 1655. Myös käsinkirjoitettuja kihlauskaavoja on löytynyt. Kihlauksen suurta merki-

tystä kuvastaa se, että sen purkaminen oli hyvin vaikeaa ja usein siihen tarvittiin tuomiokapi-

tulin päätös. Vuoden 1734 lain myötä vihkimisen oikeudellinen merkitys korostui avioliiton 

solmimisen yhteydessä. Kihlaus säilyi kuitenkin pitkään perinteenä, ja vasta 1900-luvulla se 

poistettiin Suomessa laista avioliiton edellytyksenä. 210 

Vuoden 1734 laki määräsi kirkollisen vihkimisen pakolliseksi Ruotsissa ja Suomessa. 

Vihkiminen edellytti ehtoollisella käymistä, mikä puolestaan edellytti kristinopin riittävää 

hallintaa. Porvoon hiippakunnan synodaalikokouksessa vuonna 1737 pappeja muistutettiin 

siitä, ettei nuoria saanut päästää avioliittoon, jos he osasivat huonosti katekismuksensa. Sa-

malla korostettiin sitä, että katekismuksen ymmärtäminen oli tärkeämpää kuin sen ulkoa opet-

telu.211  

Avioliittoon vihkiminen edellytti kuulutusta saarnatuolista kolme kertaa ennen vihki-

mistä. Perinne tunnetaan jo varhaiskristilliseltä ajalta. Avioliittoon aikovien tuli ilmoittaa siitä 

etukäteen seurakunnan piispalle mahdollisten avioesteiden selvittämiseksi. Varhaisin tieto 

avioliittoaikomuksen julkisesta kuuluttamisesta seurakunnalle tunnetaan Tertullianukselta 

200-luvun alusta. Myöhemmin tavaksi tuli myös esirukous avioliittoon aikovan parin puoles-

ta. Ruotsissa käytäntö tuli yleiseksi jo keskiajalla. Vielä 1600-luvulla kihlauksesta kuulutettiin 

erikseen, mutta tämä käytäntö päättyi vuoden 1734 lain myötä. Kuulutukset tuli toimittaa 

morsiamen kotiseurakunnassa. Kolmesta kuulutuksesta siirryttiin yhteen vasta vuonna 1944 

avioliittolain myötä.212  

Vihkiminen on toimitettu yksinomaan kirkossa aina 1800-luvulle saakka, koska alun pe-

rin vihkimiseen on kuulunut myös ehtoollinen, ja se on toimitettu usein jumalanpalveluksen 

yhteydessä. Vuoden 1869 kirkkolain mukaan vihkiminen oli mahdollista toimittaa joko kir-

kossa tai kotona. Ruotsissa sama muutos tuli jo vuoden 1811 käsikirjaan. Tästä huolimatta jo 

1700-luvulla kotivihkimiset olivat alkaneet yleistyä.213 

Taipalsaaren naapuripitäjän Lappeen seurakunnan historiasta käy ilmi, että kansan mie-

lestä kihlaus poistikin jo esteitä avioliitolle siinä määrin, että yhteinen elämä saatettiin aloittaa 

                                                 
209 Lempiäinen 2004, 161; Laine 2015, 263. 
210 Lempiäinen 2004, 166–167. 
211 Koskenvesa 1984, 169; Laine 2015, 262. 
212 Lempiäinen 2004, 207–208. 
213 Lempiäinen 2004, 209–210. 



67 

 

ilman kirkon lupaa jo kihla-aikana. Naisten kannalta tilanne oli tiukempi, sillä jos nainen ja 

mies jakoivat saman vuoteen ennen avioliittoa, sai nainen kirkolta sakkoja ja menetti oikeu-

tensa kantaa huntua, neitsytmorsiamen symbolia. Myös hunnun luvattomasta käytöstä saatet-

tiin sakottaa. Nainen sai usein tuomion salavuoteudesta ja oli velvollinen paitsi osoittamaan 

katumusta, myös maksamaan sakkoja.214 

 

§. XX. Nijtä Waimon Personia / jotca andawat itzens maata Ylkämiehildäns / ennen Hääpäiwä / ei 

pidä Papin wihkimän muulla Morsian caunistuxella / cuin meidän Asetuxen ja se Tapa cuin ollut 

on / myöden anda / jos heidän erhetyxens waiwoin ilmei on. Se joca on maattu Yljäldäns / ja se on 

wielä tietämät / cuitengin rohkene päällens otta puhdasten Morsianden Caunistuxen / pitä tekemän 

sacko Kirckoon / Caxi Dalarita Hopia Raha.215 

 

Kihlausaikana syntyneitä lapsia ei yleensä pidetty aviottomina, vaikka tästä sakotettiin-

kin. Lapsen oikeudellinen asema esimerkiksi perintöoikeuden osalta oli kuitenkin samanlai-

nen kuin avioliitossa syntyneen, vaikka toinen vanhemmista olisi ehtinyt kuolla ennen lapsen 

syntymää. Sakot saatettiin kokea eräänlaiseksi lisämaksuksi ennenaikaisen avioelämän aloit-

tamisesta.216  

Kihlautumisen jälkeen olisi ollut suotavaa avioitua nopeasti, mutta välttämätöntä se ei 

ollut. Jos pariskunta jo asui yhdessä tai ajankohta ei ollut suotuisa häille esimerkiksi maata-

loustöiden takia, saattoi häitä lykätä. Esimerkiksi Lappeen seurakunnassa 1700-luvulla suosi-

tuimpiin vihkiajankohtiin kuuluivat syksyn kuukaudet, jolloin kiireisimmät maataloustyöt oli 

saatu siltä vuodelta tehtyä. Sadon varmistuminen takasi myös varat häiden järjestämiseen. 

Vielä autonomian ajan alussa vuoden loppu oli Viipurin läänissä suosituinta avioitumisaikaa. 

Monissa seurakunnissa lähes puolet vuoden avioliitoista solmittiin syys–joulukuussa. Kesä-

häät olivat siten harvinaisia vielä 1700-luvulla. Myös eri alueiden tavoissa on nähtävissä ero-

ja. Itä-Suomessa yleisiä ovat olleet myös joulun aikaan tapahtuneet joukkovihkimiset. Vasta 

autonomian ajan loppupuolella alkoivat kesä- ja heinäkuussa vietetyt häät kasvattaa suosio-

taan syys-, loka-, marras- ja joulukuun häihin nähden.217   

Viipurin läänissä, kuten muuallakin Suomessa, avioliittoja solmittiin noin kahdeksan 

avioliittoa tuhatta asukasta kohden 1800-luvun puoleenväliin tultaessa. Solmittujen avioliitto-

jen lukumäärä kasvoi aina sotien jälkeen reiluun kymmeneen avioliittoon tuhatta asukasta 

kohden. Avioliittojen määrä oli suhteessa taloudelliseen tilanteeseen: hyvinä satovuosina 

avioliittoja solmittiin enemmän kuin katovuosina. Taipalsaarelaispoikien elinaikana erityisen 

                                                 
214 Laine 2015, 263. 
215 KL 1686 (1986) XV:XX, 59. 
216 Gaunt 1983, 66–69. 
217 Sirén 1999, 112; Hämynen 2014, 152; Laine 2015, 263–264. 
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hyvinä satovuosina 1847–1850 sekä 1859–1861 solmittujen avioliittojen määrä kohosi nor-

maalia korkeammaksi Viipurin läänissä. Myös syntyvien lasten lukumäärä korreloi solmittu-

jen avioliittojen määrän kanssa.218  

Viipurin läänin alueella oli tavallista, että avioliittoon aikovan miehen vanhemmat poh-

tivat jo valmiiksi, millaiset edellytykset miehellä oli elättää perhettään. Sellaisilla alueilla, 

jossa tiloja oli saanut jakaa, kuten Vanhassa Suomessa oli ollut mahdollista 1700- ja 1800-

luvuilla Ruotsiin kuuluvasta Suomesta poiketen, myös avioituminen oli vilkkaampaa, kun taas 

erilaiset perimisjärjestelyt vaikuttivat avioliittojen solmimiseen negatiivisesti. Talollisten 

miesten oli helpompi päästä naimisiin ja usein veljeskatraan vanhin pääsi ensimmäisenä viet-

tämään avioelämää. Vanhemmat myös pyrkivät varmistamaan, että heidän lastensa naima-

kaupat tehtiin saman säädyn sisällä. Talonpojilla oli paremmat mahdollisuudet saada itse päät-

tää puolisostaan kuin rikkaammilla, joiden ajatusmaailmassa ”vertaiset naivat vertaisiaan”.219 

2.2 Hääjuhlat huhtikuussa – vihkimiskäytännöt ja niiden kirkonkirjoihin 
merkitseminen Taipalsaarella  

Taipalsaaren seurakunnan vihittyjen luetteloja on säilynyt vuodesta 1747. Vuonna 1839 syn-

tyneiden poikien vihkimistiedot löytyvät vuonna 1806 aloitetusta vihittyjen kirjasta, joka oli 

käytössä vuoteen 1879 saakka. Sarakkeet pysyvät lähes samanlaisina vuodesta 1837 kirjan 

loppuun saakka (kuva 7). Tässä näkyy kirkkoherrana vuonna 1835 aloittaneen Anders Johan 

Wenellin vaikutus. Sarakkeiden selitykset löytyvät vuoden 1837 kohdalta. Jokaisen vuoden 

vihkimiset on merkitty järjestysnumerolla ensimmäiseen sarakkeeseen (Num.).220 Toisen sa-

rakkeen otsikkona on Chartans valör, joka tarkoittaa vesileimatusta paperista maksettua lei-

maveromaksua. Kuulutukset kirjoitettiin vesileimatulle paperille niiden virallisen aseman 

vuoksi. Tätä leimaveromaksua perittiin Ruotsissa vuodesta 1732 lähtien, ja sen tuotot menivät 

valtion kassaan. Maksun määrä on vaihdellut sulhasen säädyn ja taloudellisen aseman mu-

kaan.221 Esimerkiksi vuonna 1837 suurimman maksun 72 kopeekkaa222 on Taipalsaarella 

maksanut naimisiin mennyt kruununnimismies (kronolänsman), kun taas leskeksi jäänyt ta-

lonpoika (bonden änkling) on maksanut 48, ja ensimmäistä kertaa avioituva talonpoika 36 

kopeekkaa. Alemmat sosiaaliluokat, kuten rengit ja tilattomat ovat maksaneet vain 24 ko-

peekkaa.  Halvimmalla hinnalla, 12 kopeekalla, on tuona vuonna selvinnyt sulhanen, jonka 

                                                 
218 Hämynen 2014, 150–152; Laine 2015, 263. 
219 Talka & Puntanen 2005, 30; Warpula 2006, 202; Markkola 2007, 261; Hämynen 2014, 152. 
220 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
221 Lext 1985, 132–133. 
222 Taipalsaaren vihittyjen luettelossa ei ole mainittu rahayksikköä. Sen sijaan Joutsenon seurakunnan vihittyjen 

luettelossa 1860-luvun vihkimisten yhteydessä olevien samansuuruisten rahasummien perään on merkitty lyhen-

ne kop. KA JSA I Ec:1 Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot 1854–1881. 
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ammatiksi oli merkitty palveluksesta vapautettu sotilas (afskedade soldaten). Vuodesta 1843 

vuoteen 1865 hinnat pysyivät samoina asemasta vaihdellen: 80 (lesket), 40 (tietyt ammatit, 

esimerkiksi räätäli), 30 (talonpojat) tai 20 kopeekkaa (tilaton väestö). Vuodesta 1865 hinnat 

muuttuvat, mikä liittyy markkojen käyttöönottoon. Suomen suuriruhtinaskunnalle myönnet-

tiin vuonna 1860 oma rahayksikkö, joka määrättiin otettavaksi käyttöön vuoden 1863 alussa. 

Venäjän rupla säilyi kuitenkin edelleen laillisena maksuvälineenä.223 Taipalsaarella markka-

hinta on ilmaistu kahdella sarakkeella, joista useimmiten vain jälkimmäisessä sarakkeessa on 

merkintä 80. Kalliimman hinnan maksavilla ensimmäisessä sarakkeessa on 1 markka ja toi-

sessa 50 penniä. Nämä hinnat pysyivät samoina vuoteen 1878.224 Ruotsissa leimaveromaksun 

periminen lopetettiin vuonna 1860, mutta ainakin Taipalsaaren vihittyjen luettelon perusteella 

maksua on peritty vielä vuonna 1879, mutta uudessa vuonna 1880 aloitetussa kirjassa raha-

summia ei ole enää merkittynä.225  

 Leimaveron hintaa seuraavassa sarakkeessa on merkittynä avioliittoon vihittyjen nimi 

ja sääty (contrahenternes namn och stånd), seuraavassa kotipaikka (hemvist). Säädyn yhtey-

dessä on miehistä mainittu myös se, onko tämä ollut naimaton (ungkarl) vai leski (enkl.). 

Viimeisissä sarakkeissa on merkittynä vihkimispäivä (vigde) ja vihkimisen toimittaneen papin 

nimi (vigde af). Vuodesta 1878 lähtien vihittyjen luetteloon on merkitty myös morsiamen ja 

sulhasen ikä.226 Vuodesta 1880 Taipalsaarella on käytetty painettua vihittyjen luetteloa, jossa 

tekstit ovat suomen ja ruotsin kielillä. Vihkimispäivän lisäksi luettelossa on mainittu ”vihit-

tyin ikä”, ”vihittyin asuntopaikka, sääty ja nimi, vihkipaikka ja vihkijäpapin nimi”. Neljässä 

viimeisessä sarakkeessa on määritelty morsiamen ja sulhasen siviilisääty, joka on merkitty 

rastilla: ”kaksi naimatonta”, ”leskimies ja naimaton”, ”leskivaimo ja naimaton” tai ”kaksi 

leskeä”.227  

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 Myllyntaus 1980, 343. 
224 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. Myös Joutsenon seurakunnan vihittyjen luettelossa rahayksiköt 

muuttuvat vuoden 1865 alusta. Siellä hinnaksi on merkitty esim. 1 m. 50 p. KA JSA I Ec:1 Kuulutettujen ja 

vihittyjen luettelot 1854–1881. 
225 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879; TSA Vihittyjen luettelo Mko 4–6 1880–1918; Lext 1985, 132–

133.  
226 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
227 TSA Vihittyjen luettelo Mko 4–6 1880–1918. 
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Kuva 7. Taipalsaaren seurakunnan vihittyjen luettelo 1806-1879. Vuoden 1862 vihittyjen luettelon alku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 1839 syntyneistä pojista 25 oli päässyt ripille vuoteen 1858 mennessä. Näistä 

pojista yksi muutti pois Taipalsaarelta lähes heti ripille pääsemisensä jälkeen. Kaikki muut 24 

poikaa ovat menneet naimisiin vuosien 1857 ja 1873 välillä. Yksi pojista muutti Joutsenoon 

mennäkseen siellä naimisiin vuonna 1863228, joten Taipalsaarella on ollut kirjoilla avioitumi-

sen aikaan 23 poikaa, jotka ovat tämän luvun aineistona. Pojista 21 on löytänyt puolison Tai-

palsaarelta, joten heidät on myös vihitty siellä.229 Kaksi poikaa on vihitty yleisen käytännön 

mukaisesti morsiamen kotiseurakunnassa, Savitaipaleella ja Rantasalmella. Tätä varten he 

ovat saaneet esteettömyystodistuksen kotiseurakunnastaan.230 Heistä ei löydy merkintää vihit-

tyjen luettelossa. Puolison löytyminen samasta pitäjästä kertoo pitäjärajojen sisällä vallinnees-

ta yhteisöllisyydestä. Vain kahdessa tapauksessa pitäjäraja on ylitetty avioitumistarkoitukses-

sa. Sen sijaan kylärajoilla ei ollut yhtä suurta merkitystä avioitumisessa. 1800-luvulle tultaes-

sa oli tavallisempaa, että maaseudun avioitumiskenttä pieneni. Tähän kehitykseen johtivat 

kylien koon ja tilattoman väestön osuuden kasvaminen. Etenkin alempiin sosiaaliluokkiin 

kuuluvat avioituivat lähellä asuvien kanssa.231  

Nuorimpana avioliiton on solminut Merenlahden kylästä kotoisin ollut Juhani Paavon-

poika Nikkinen 1.6.1857, jolloin hän oli 18-vuotias. Vanhimpana ensimmäisen kerran avioitui 

Jauhialan kylässä renkinä toiminut Antti Esaiaanpoika Saira marraskuussa 1873 ollessaan 34-

vuotias. Useimmat pojista ovat menneet naimisiin vuosien 1861–1864 välillä (yhteensä 15 

poikaa, ks. taulukko 7). Näistä vuosi 1862 on ollut suosituin (6 poikaa). Keskimääräinen avi-

oitumisikä ikäluokan pojilla on siten ollut 23,2 vuotta. Heidän vaimojensa keski-ikä vihkimi-

                                                 
228 KA JSA I Ec:1 Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot 1854–1881. 
229 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
230 TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866. 
231 Happonen 2009, 82. 
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sen aikaan on ollut 21 vuotta. Nuorin morsian oli 15-vuotias, viisi 16-vuotiasta ja neljä 17-

vuotiasta. Vanhin poikien vaimoista oli vihkimishetkellä 44-vuotias sulhasen ollessa 31 vuot-

ta vanha. Viisi poikaa on mennyt naimisiin itseään vanhemman naisen kanssa, muut ovat va-

linneet saman ikäisen tai nuoremman morsiamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 7. Ikäluokan poikien avioitumisvuodet (1. avioliitto) 

 

Vihittyjen luettelossa samasta kylästä kotoisin olleeksi on merkitty kolme paria. Näistä 

kahdessa tapauksessa pari ei todellisuudessa ole kuitenkaan ollut samasta kylästä lähtöisin: 

toisessa tapauksessa kyseessä oli samassa talossa kirjoilla olleet renki ja piika, toisessa muus-

ta kylästä lähtöisin ollut pitäjän räätäli, joka oli tuolloin kirjoilla samassa talossa kuin morsi-

an, talonpojan pojan leski. Samasta kylästä on siten ollut kotoisin yksi pari: Taavetti Suutari ja 

Eva Innanen Haikkaanlahden kylästä. Vihittyjen luettelon kotipaikkamerkintöjen mukaan 

noin puolet pareista on asunut alle 10 kilometrin etäisyydeltä toisistaan, mutta osalla matka on 

ollut vain 2–3 kilometriä (esim. Olkkolan ja Haikolan kylien välillä tai Ahokkalan ja Jau-

hialan kylien välillä). Joukossa on kuitenkin pareja, joiden kotikylillä on välimatkaa lähes 20–

30 kilometriä, esim. Solkein ja Niemisen kylän välillä. Osa matkoista on täytynyt tehdä vesit-

se, esimerkiksi Halilan ja Kyläniemen välillä.232 Sunnuntaiset kirkkokäynnit ja etenkin juhla-

pyhät olivat keskeinen sosiaalinen tapahtuma ja mahdollisuus puolison löytämiseen.  Maa-

seudulla pitkien välimatkojen ja vesitse kuljettavien reittien takaa nuorisolla oli muulloin har-

voin tilaisuus tavata toisia nuoria.233 Taipalsaaren hääperinteitä muistelleet Taavetti Rikkilä 

(s. 1860) ja Karoliina Karkia (s. 1854) ovat vuonna 1936 kertoneet, että sulhanen ei välttämät-

tä ollut edes mukana kosintamatkalla, vaan tyttöä kosi tämän vanhemmilta sulhasen valtuut-

                                                 
232 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
233 Sirén 1999, 130. 
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tama ns. vanhamies. Sulhanen ja morsian saattoivat siten tavata ensimmäistä kertaa vasta 

mennessään ottamaan kuulutuksia.234  

Huomiota herättävää on, että samassa kylässä asuneilla Taavetti Suutarilla ja Eva Inna-

sella on ollut pisin väli kihlautumisen ja vihkimisen välillä, 72 vuorokautta. Tämä selittynee 

sillä, että pari on asunut valmiiksi lähekkäin ja voinut olla tekemisissä keskenään, toisin kuin 

pidemmän välimatkan päässä asuneet kihlaparit. Keskimääräinen kihlausaika on pareilla ollut 

38 vuorokautta. Lyhin kihlausaika on ollut vain 16 vuorokautta. Osalta kihlausmerkintä puut-

tuu tai rippikirjaan on merkitty ainoastaan yksi kuulutuspäivämäärä (förlyst). Kihlauskäytän-

nöistä ei kirkonkirjoista löydy juuri muita tietoja päivämääriä lukuun ottamatta, joten on 

mahdotonta tietää, millaisesta toimituksesta on ollut kyse. Se, että kihlausmerkintä puuttuu 

nimenomaan rengiltä ja torpparin pojalta voisi viitata sosiaalisen aseman merkitykseen. 

Neljällä pojalla on kirkonkirjoissa (rippikirja ja vihittyjen luettelo) merkintä ensimmäi-

sen kihlauksen purkautumisesta ja uudesta kihlautumisesta ennen vihkimistä. Kihlauksesta 

eroamiseen on 1800-luvun puolivälissä riittänyt ilmoitus tuomiokapituille, jos pari ei ollut 

ehtinyt olla sukupuoliyhteydessä. Tuomiokapituli tarvitsi tästä kirkkoherralta papintodistuk-

sen, joka käytännössä perustui kirkonkirjojen tietoon siitä, ettei parilla ollut lapsia.235 Kih-

lauksen purkaneet taipalsaarelaisparit ovat saaneet tuomiokapitulilta todistuksen, koska rippi-

kirjassa on näillä pojilla maininta ’erh. skilj.betyg’ tai ’erhållit skiljebrev’. Vihittyjen luette-

loon nämä eronneet parit on lisätty vuoden aikana vihittyjen parien jälkeen. Myös eronneille 

kihlapareille on merkitty säädynmukainen leimaveromaksu, torpparin pojille 20, talonpojan 

pojille 30 kopeekkaa.236 Kaikilla neljällä pojalla ensimmäinen kihlaus on ollut hyvin lyhytai-

kainen. Kahdelta parilta eropäivämäärä puuttuu, mutta kahdella parilla ensimmäisen kihlauk-

sen pituus on laskettavissa. Toinen pari ehti olla kihloissa 94 vuorokautta, toinen vain 34 vuo-

rokautta ennen erotodistuksen saamista. Yksi mahdollinen syy kihlauksesta eroamiseen voi 

olla ennenaikaisen vuodeyhteyden aiheuttama salattu raskaus, jonka pakottamana pari on 

mennyt kihloihin häpeän välttämiseksi, mutta raskauden keskeydyttyä ennenaikaisesti pari 

onkin päättänyt erota. Etelä-Karjalan alueella esiaviollisia suhteita on 1800-luvulla ollut muu-

hun Suomeen verrattuna kuitenkin melko vähän.237 Syynä kihlauksen purkautumiseen saattaa 

olla myös uuden, sopivamman kihlatun löytyminen, sillä kaikki kihlauksesta eronneet ovat 

menneet varsin pian uudelleen kihloihin. Ne, joiden eropäivä ei ole tiedossa, ovat kihlautuneet 

uudestaan jo reilun kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä kihlauksesta. Kaksi muuta 

                                                 
234 Jurvanen 1987, 177. 
235 Autio 2009, 50–51. 
236 TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866; KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
237 Markkola 2007, 261. 
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poikaa on kihlautunut uudestaan vasta reilun vuoden tai lähes kahden vuoden kuluttua eron 

saamisesta.  

Taipalsaarella avioitumisen jälkeen asuneiden 23 pojan yleisin vihkimiskuukausi on ol-

lut huhtikuu (11 pojalla, ks. taulukko 8). Seuraavaksi suosituimmat kuukaudet ovat olleet tou-

kokuu (4 poikaa) ja kesäkuun alku (4 poikaa). Sunnuntaipäivä tai juhlapyhät ovat olleet ylei-

simpiä vihkimispäiviä – 20 pojalla 23:sta. Seitsemän pojan vihkiminen on toimitettu 2. pääsi-

äispäivänä maanantaina, kolmen 2. helluntaipäivänä. Yksi on vihitty helatorstaina, yksi tapa-

ninpäivänä.238 Merkillepantavaa on, että kesäkuun puolenvälin ja lokakuun välillä, maanvilje-

lijöiden kiireisimpänä viljelyskautena, ei yksikään poika ole viettänyt häitään. Keväällä vietet-

tyjen häiden myötä taloon on myös saatu kesäksi toivottua työvoimaa. On myös mahdollista, 

että laivojen miehistöihin kesäksi lisäansioita hankkimaan hakeutuneet taipalsaarelaismiehet 

halusivat avioitua ennen kesätyön alkamista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 8. Vuonna 1839 syntyneiden poikien avioitumiskuukaudet. 

 

Taipalsaaren tilanne on täten täysin erilainen kuin esimerkiksi 1700-luvun Lappeen, jos-

sa suurin osa häistä vietettiin satokauden päätyttyä vuoden lopulla.239 Tarkasteltaessa koko 

1860-lukua, jolloin suurin osa ikäluokan pojista on avioitunut, tilanne näkyy erittäin selvänä 

(taulukko 9). Taipalsaarella on kymmenen vuoden aikana (1860–1869) vihitty yhteensä 275 

paria, joista lähes puolet (124 paria eli 45,1 %) on vihitty huhtikuussa. Selkeä enemmistö pa-

reista (227 paria eli 82,5 %) on vihitty maalis–kesäkuussa. Vuoden loppupuoliskolla on vihit-

ty vain 33 paria (12 %) kaikista vuosikymmenen pareista. Vaikka joulukuu on ollut Itä-

Suomessa yleinen vihkimiskuukausi, on 1860-luvun Taipalsaarella vain 11 paria vihitty jou-

lukuussa, näistä puolet tapaninpäivänä. Juhannushäät eivät ole vielä olleet suuressa suosiossa, 

                                                 
238 1800-luvun almanakat. 
239 Hämynen 2014, 152; Laine 2015, 263–264. 
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vaikka sellaisiakin on vietetty 10 kertaa 1860-luvulla. Koko vuosikymmenen aikana on vietet-

ty vain yhdet elokuiset häät 1869, ja silloinkin hääparina on ollut lehtori ja kappalaisen tytär, 

joten nämä hääjuhlat on hyvin pystytty viettämään vilkkaimpana maanviljelyskautena. Hy-

vien taloudellisesti suotuisien satovuosien ja katovuosien vaikutus näkyy selvästi vuosittaises-

sa vihittyjen määrässä.  Koko 1860-luvun vihittyjen parien määrä pysyy suhteellisen vakaana 

(22–36 paria vuosittain), paitsi vuonna 1864, jolloin on vihitty peräti 47 paria ja vuosina 

1868–1869, jolloin avioituneiden määrässä on suuri pudotus (12 ja 10 paria vuodessa).240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 9. Taipalsaarella vuosina 1860–1869 vihittyjen parien vihkimiskuukaudet.  

    

Vihittyjen luetteloa tarkasteltaessa käy ilmi samana päivänä toimitettujen vihkimisten 

suuri määrä. Esimerkiksi 1.6.1862 on pastori Andersson vihkinyt Taipalsaarella 12 paria. 

Näiden parien joukossa on puolet sellaisia, joista joko toinen osapuoli tai molemmat ovat ko-

toisin Merenlahden kylästä, mikä viittaa siihen, että kylästä on lähdetty suuremmalla joukolla 

vesitse kirkonkylään vihittäväksi. Samoin kirkkoherra Wenell on vihkinyt samana vuonna 21. 

huhtikuuta yhteensä yhdeksän paria. Tuolloin myös kaksi tämän tutkimuksen poikaa on astu-

nut aviosäätyyn. Näiden parien välillä ei kuitenkaan ole havaittavissa yhteyttä. Huhtikuun 21. 

päivänä on vietetty 2. pääsiäispäivää ja kesäkuun 1. päivä on ollut 2. helluntaipäivä, joten 

näiden pyhäpäivien suosio vihkimispäivänä saa tämän perusteella vahvistusta. Toisena pääsi-

äispäivänä 6. huhtikuuta 1863 on pastori Lind vihkinyt Taipalsaarella neljä paria, joiden jou-

kossa oli kolme sukunimeltään Pysingiä ja kaksi Ahokaista samoista kylistä Jauhialasta ja 

Ahokkalasta,241 Näiden joukossa olivat myös tämän tutkimuksen pojat Antti Juhananpoika 

Ahokainen ja Joonas Taavetinpoika Ahokainen Ahokkalasta, joten useamman parin samanai-

kainen vihkiminen on myös näyttänyt olevan yleistä.  

                                                 
240 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
241 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879; 1800-luvun almanakat. 
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Taipalsaaren hääperinteitä muistelleet Taavetti Rikkilä ja Karoliina Karkia ovat kerto-

neet, että vihkiminen tapahtui menneinä aikoina pappilassa ennen morsiamen saapumista sul-

hasen kotiin. Vihkimistilaisuudessa oli yleensä morsiusparin lisäksi vain puhemies ja kaaso, 

mutta joskus myös sulhasen ja morsiamen lähipiiriä. Vihkiminen ei kuitenkaan ollut suuri 

julkinen tilaisuus.242 Pappilassa on siten saattanut olla samalla kertaa useampikin avioituva 

pari, mistä useat samana päivänä toimitetut vihkimiset ovat todisteena. Vihittyjen luettelosta 

ei kuitenkaan löydy mitään tietoa mahdollisesta vihkimispaikasta.  

Taipalsaarella vihityistä 21 ikäluokan pojan avioliitosta 11 on tasaveroinen talonpojan 

pojan ja tyttären naimakauppa. Yksi talonpojan poika on merkitty avioituneeksi naishenkilön 

(kvinspers.) kanssa. Tätä nimitystä sekä myös lyhennettä ’qp’ on käytetty aviottoman lapsen 

synnyttäneestä naisesta siihen saakka, että tämä on kunniallisesti avioitunut.243 Kaksi talonpo-

jan poikaa on avioitunut tilattoman tyttären (inhysedottern), yksi torpparin tyttären (torpare-

dottern) ja kaksi talossa palvelleen piian (pigan tai tjänstepigan) kanssa. Yksi torppari ja kak-

si torpparin poikaa on päässyt vihille talonpojan tyttären kanssa.244 Noin puolet naimakau-

poista on siten saman säädyn sisällä tapahtuneita, ja loput ovat enemmän tai vähemmän 

erisäätyisiä. Kuitenkaan kaikki talonpojan pojat eivät ole saaneet kotitilaa isänsä kuoleman 

jälkeen, vaan he ovat saattaneet joutua muuttamaan muualle tilattomiksi. Talon vanhimmat 

pojat ovat olleet parhaassa asemassa tulevaisuutensa suhteen. Todennäköistä on, että osassa 

naimakaupoista on vaikuttanut enemmän raha, osassa taas enemmän rakkaus.   

Neljä pojista on jäänyt leskeksi ensimmäisestä avioliitostaan ja avioitunut uudestaan. 

Nopeimmin uuden avioliiton solminut on saanut naimakirjan Savitaipaleeseen 9 kuukauden 

kuluttua ensimmäisen vaimon kuolemasta. Vihkiminen on toimitettu Savitaipaleella kuitenkin 

vasta reilu vuosi leskeksi jäämisen jälkeen. Pisin väli ensimmäisen vaimon kuoleman ja uu-

den avioliiton solmimisen välillä on 2,5 vuotta. Tämän pojan toinen vaimo on ollut kotoisin 

Viipurista, tosin vihkimisen aikaan hän oli jo samassa talossa piikana. Rippikirjan mukaan 

sulhanen on kuitenkin saanut naimakirjan Joroisiin reilu vuosi ensimmäisen vaimon kuoleman 

jälkeen, joten tämä kihlaus on selvästikin purkautunut ennen toista avioitumista.245 Vuoden 

1686 kirkkolain mukaan naisleski sai avioitua uudestaan vuoden suruajan jälkeen, kun leskek-

si jäänyt mies sai avioitua jo puolen vuoden kuluttua vaimon kuolemasta. Naisen pidempi 

                                                 
242 Jurvanen 1987, 178. 
243 Miettinen 2012, 134. 
244 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
245 KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879; TSA Vihittyjen luettelo Mko 4–6 1880–1918; TSA Mko 14-27 

Rippikirja 1867–1877 



76 

 

suruaika johtui mahdollisesti syntyvien lapsien isyyden varmistamisesta.246 Taipalsaarella 

leskeksi jääneet ikäluokan pojat ovat siten toimineet täysin lain mukaisesti. Leskeksi jäänei-

den poikien toiset vaimot ovat olleet miestään nuorempia. Ikäerot vaihtelevat 6–21 vuoden 

välillä. Yksi pojista ehti saattaa hautaan toisenkin vaimonsa. Tämän jälkeen hän ei enää avioi-

tunut uudestaan. Muut leskeksi jääneet ikäluokan pojat eivät ole avioituneet uudestaan.  

                                                 
246 KL 1686 (1986) XV:XXIV, 60; Laine 2015, 270–271.  
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IV Muuttaminen ja kuolema 

1 Muuttaminen kirkonkirjoissa 

1.1 Muuttamisen käytännöt ja merkitseminen kirjoihin 

Seurakunnan sisällä muuttaminen ja toiseen seurakuntaan muuttaminen merkittiin alun perin 

ainoastaan rippikirjoihin vuoden 1686 kirkkolain määräyksen mukaisesti. Lakiin määräys 

merkitsemisestä oli otettu, jotta työvoiman ja sotilaaksi sopivien miesten liikkumista pystyt-

tiin seuraamaan. Erillisiä muuttaneiden luetteloja on löydetty vuodesta 1722 lähtien, mutta 

niiden käyttäminen on ollut satunnaista, ja ne ovat olleet lähinnä muuttotodistusten diaarimer-

kintöjä varsinaisten muuttotietojen löytyessä rippikirjoista, joko omista sisään- ja poismuutto-

sarakkeistaan tai huomautussarakkeesta. Muuttotietojen merkitseminen rippikirjoihin osoit-

tautui hankalaksi, joten erilliset muuttoluettelot määrättiin pakollisiksi 1800-luvun alkupuolel-

la Turun hiippakunnassa ja vuonna 1839 Porvoon hiippakunnassa tuomiokapitulin määräyk-

sestä. Luettelot vakiintuivat Porvoon hiippakunnassa vasta uuden kirkkolain säätämisen myö-

tä vuonna 1869.247 

 Jo Johannes Gezelius vanhemman (1615–1690) laatimassa hiippakuntastatuutissa Per-

breves Commonitiones papit määrättiin tarkistamaan paikkakunnalle muuttaneilta todistus 

heidän kristinopintaidoistaan ennen kuin heidät päästettiin ehtoolliselle tai muuten nauttimaan 

kirkon antamista eduista. Vuonna 1743 valtiopäivillä annettiin määräys erillisestä muuttokir-

jakaavakkeesta, johon merkittiin muuttajan henkilötietojen lisäksi tämän kristinopin ja luku-

taidon taso. Käytännöksi vakiintui, että todistukseen merkittiin myös tiedot käytöksestä ja 

mahdollisista rikoksista, esteettömyydestä avioliittoon, verojen maksusta sekä rokotuksista.248  

Käytännössä kaikilla seurakuntalaisilla täytyi olla kinkeritietojen perusteella täytetty lukusete-

li, johon oli merkitty myös tiedot maineesta ja ehtoollisella käymisestä. Omalta kotiseudulta 

poistuminen ilman lukuseteliä johti helposti epäilyksiin irtolaisuudesta, joten lukuseteli toimi 

eräänlaisena henkilöllisyystodistuksena. Seurakunnasta pois muuttava sai vielä erillisen muut-

totodistuksen, joka hänen oli käytävä hakemassa kotiseurakunnan papilta ja itse toimitettava 

uuteen seurakuntaan. Muuttotodistukset oli tarkistettava viimeistään lukukinkereillä, joiden 

yhteydessä kinkeripiiriä koskevat rippikirjojen tiedot luettiin ja korjattiin ajantasaisiksi.249   

 Seurakunnan sisällä tapahtuneet muutot merkittiin ainoastaan rippikirjoihin. Yleensä 

huomautussarakkeeseen on merkitty, mille sivulle henkilön tiedot siirretään. Luku- ja kristin-

                                                 
247 Niemelä 1991, 20–23, 25–26. 
248 Niemelä 1991, 49–51.  
249 Lext 1985, 178, 247–248; Laine & Laine 2010, 270–271. 
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opintaitomerkintöjä ei välttämättä merkitty uudelleen, vaan ne löytyivät alkuperäiseltä sivulta. 

Tiedot siirrettiin vasta siirryttäessä uuteen rippikirjaan. Jos muuttoajankohtaa ei ole merkitty, 

sen voi päätellä ehtoollismerkintöjen perusteella.250  

 Muuttoliike alkoi vilkastua Suomessa 1800-luvun loppupuolella. Siihen asti muuttami-

nen oli ollut lähialueille suuntautuvaa muuttoa esimerkiksi työn tai aviopuolison perässä. 

1800-luvun alussa Suomessa muutti seurakunnasta toiseen vuosittain 10 000–20 000 henki-

löä, mutta vuosisadan lopussa määrä kaksinkertaistui. Vuoteen 1880 asti voimassa ollut irto-

laisuusasetus sekä palkollissäännöt rajoittivat muuttamista. Näiden määräysten mukaan muut-

tamiseen tarvittiin lupa työnantajalta ja kirkkoherralta. Palkollisten sopimuskausi oli aina 

vuoden mittainen, eikä sitä saanut muuttaa, ellei palkollisella ollut uutta työpaikkaa ja suojeli-

jaa tiedossa. Säätyihin kuulumattomien henkilöiden, joilla ei ollut työpaikkaa, toimeentuloa 

tai pysyvää asuntoa, oli hankittava laillinen suojelus hakeutumalla esimerkiksi vuosipalveluk-

seen. Muuten heidät saatettiin leimata irtolaisiksi ja lähettää työlaitoksiin. 1860-luvulla irto-

laissäännöksiä lievennettiin. Tämän jälkeen irtolaiseksi tuomittiin ainoastaan pahatapaiset, 

siveettömät ja työtä vieroksuvat henkilöt.251  

Viipurin läänissä oli tavallista jo ennen 1880-lukua, että Venäjällä käytiin esimerkiksi 

Pietarissa tekemässä sivuansiotöitä maanviljelyn ohella. Tyypillisesti muuttaja oli nuori maa-

seudun asukas, jota ei tarvittu maalaistalon askareissa. Suurin osa muuttajista oli tavallisia 

renkejä ja piikoja, mutta myös erilaiset käsityöläiset hakivat parempaa elintasoa Pietarista, 

tuolloin jo puolen miljoonan asukkaan suurkaupungista. Nuoret tytöt palkattiin usein piioiksi 

tai kotiapulaisiksi. Käytännössä monet tytöt päätyivät prostituoiduiksi ja lapset kuolivat hel-

posti kulkutauteihin. Maaseudulla oli jopa erillisiä värväreitä, jotka rekrytoivat lapsia Pieta-

riin.252  

1.2 ”Mies sakoitettu, vaimo hyvänmaineinen” – muuttoliike pois seura-
kunnasta ja seurakunnan sisällä.  

Vuonna 1839 syntyneistä 38 pojasta yhdeksän on muuttanut pois Taipalsaarelta toiseen seu-

rakuntaan vuosien 1842 ja 1889 välisenä aikana. Muuttotiedot löytyvät rippikirjan maininnan 

lisäksi erillisestä muuttaneiden luettelosta, johon on merkitty annettujen muuttokirjojen sisäl-

tö. Luetteloja on Taipalsaaren seurakunnasta olemassa vuodesta 1807 lähtien. Aluksi samaan 

kirjaan on luetteloitu sekä seurakuntaan muuttajien mukana tulleet todistukset että muuttajille 

annetut todistukset. Vuodesta 1843 lähtien seurakuntaan muuttavien ja sieltä pois lähtevien 

                                                 
250 Niemelä 1991, 51–52.  
251 Hämynen 2014, 156, 162; Koskivirta 2014, 97–99. 
252 Rahikainen 2010, 353; Hämynen 2014, 156, 162.  
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merkintöjä varten on omat kirjansa. Poismuuttavien todistuksista annetaan laajempi selostus, 

kun taas seurakuntaan muuttaneista mainitaan yleensä vain henkilötiedot, lähtöpaikkakunta ja 

rippikirjan sivu, johon tiedot on merkitty.253 

Antti Vilpunpoika Pöysti on vain kolmevuotiaana muuttanut perheensä kanssa Valkea-

saaren seurakuntaan Pohjois-Inkeriin. Muuttovirta Suomesta Inkerin seurakuntiin lisääntyi 

huomattavasti 1800-luvun aikana. Tähän vaikutti muun muassa kasvavan ja teollistuvan Pie-

tarin läheisyys.254 11-vuotias Esaias Esaiaanpoika Saikko on saanut 3.2.1851 muuttotodistuk-

sen muuttaakseen Pietariin käsityöläisoppiin. Hänen kerrotaan olevan hyväkäytöksinen sekä 

edistyneen tyydyttävästi lukemaan opettelemisessa. 

 

Afl. bonden Esaias Henriksson Saikkos son Esaias fr. Pakkala by af Taipals. socken är född 14.5.1839, 

har uppfört sig väl och gjort nöjaktig början med bokläsning; hvilket såsom finnad att gå i någon hantver-

kare-lära i St. Pettbg. om honom intyger 

 

Samalla muuttaneiden luettelon aukeamalla on kuusi taipalsaarelaista poikaa tai miestä, jotka 

ovat saaneet muuttokirjan Pietariin muuttoa varten. Useimmilla on merkintä käsityöläisoppiin 

hakeutumisesta.255 Lähimmässä kaupungissa Lappeenrannassa oli myös mahdollista saada 

oppia, mutta kaupungissa oli edustettuna vain osa käsityöläisammateista. Oppia lähdettiinkin 

hakemaan usein Viipurista tai Pietarista, jossa päästiin perehtymään alan viimeisimpiin saavu-

tuksiin. Lappeenrannassa vaatimuksena oppipojille oli 14 vuoden ikä ja avioliitossa syntymi-

nen.256 Pietariin lienee päässyt jo nuorempana, koska eräs toinen samaan aikaan sinne lähtenyt 

poika on ollut Esaias Saikkoa vielä vuoden nuorempi. Molemmilta on isä kuollut, joten myös 

perhetilanne on saattanut vaikuttaa nuorena lähtemiseen. Tätä tukisi myös se, että köyhäinhoi-

toviranomaiset tapasivat lähettää orpolapsia Pietariin ammatin oppimista varten myös Helsin-

gistä.257 

Pietari Esaiaanpoika Ampujainen on lastenkirjan merkintöjen mukaan kuollut Pietarissa 

maaliskuussa 1856 ollessaan 16-vuotias. Ilmeisestikään hän ei ollut muuttanut Pietariin, vaan 

on ollut edelleen kirjoilla Taipalsaaren seurakunnassa, koska hänen tietonsa löytyvät lasten-

kirjasta, ja kevääksi 1856 hänet on merkitty kiertokoulun luetteloon, tosin ilman merkintöjä. 

Taipalsaaren kuolleiden luettelosta hänen nimeään ei kuitenkaan löydy.258 

                                                 
253 KA TSA I Ba:2 Seurakuntaan muuttaneiden luettelo 1826–1843; KA TSA IIAc Annettujen todistusten diaarit 

1841–1891. 
254 Murtorinne 2015, 160–161. 
255 KA TSA IIAc:1 Annettujen todistusten diaarit 1846–1854. 
256 Talka & Puntanen 2005, 147. 
257 Rahikainen 2010, 353. 
258 TSA TK 936 Lastenkirja 1848–1866; KA TSA Kiertokoulujen nimiluettelot 1825–1877; KA TSA I F Kuol-

leiden ja haudattujen luettelot 1804–1878. 
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 15-vuotias Mikko Mikonpoika Koitalo on muuttanut Lapveden seurakuntaan vuonna 

1854 mahdollisesti isänsä vankeustuomioiden vuoksi259, ja Antti Antinpoika Ketvel 16-

vuotiaana juuri ripille päästyään Lappeenrantaan vuonna 1856. Juhana Eliaanpoika Pekkasen 

muuttotietoihin on merkitty esteettömyys avioliittoa varten. Hän on muuttanut Joutsenoon 

avioituakseen siellä vuonna 1863.260 Vielä 1880-luvulla kaksi ikäluokan poikaa on muuttanut 

pois Taipalsaarelta, toinen leskeksi jäätyään Viipuriin vuonna 1882, toinen perheineen Ruo-

kolahdelle vuonna 1889. Jälkimmäisen muuttotodistuksessa on mainittu Taipalsaarella saadut 

sakkotuomiot, mutta vaimo on merkitty hyvämaineiseksi.261  

 Yksi ikäluokan pojista katoaa kirkonkirjoista vuoden 1848 jälkeen. Tämä aviottomana 

syntynyt, useassa paikassa asunut poika on merkitty vielä vuonna 1848 aloitettuun lastenkir-

jaan, mutta hän on ilmeisesti muuttanut kasvattilapseksi Luumäelle.262 Taipalsaaren seura-

kunnasta poismuuttaneiden ja Luumäen seurakuntaan muuttaneiden luetteloista häntä ei kui-

tenkaan löydy.263  

 Seurakunnan sisäiseen muuttoliikkeeseen on ikäluokan pojilla vaikuttanut sosiaalinen 

asema eli se, onko poika jatkanut tilaa vai viettänyt tilattoman elämää. Myös avioitumisen 

myötä muutama poika on muuttanut vaimon kotikylään ja päässyt vävyn asemasta lopulta 

talon isännäksi. Rippikirjoihin nimensä saaneista 25 konfirmoidusta pojasta kolme on muut-

tanut jossain vaiheessa pois Taipalsaarelta, mutta 13 on elänyt koko elämänsä samassa kyläs-

sä samalla tilalla. Näistä kaksi on ollut torppareita ja yksi on ollut alun perin talollisen poika, 

mutta myöhemmin itsellinen. Yksi pojista on ollut välillä 30 vuotta vankilassa, mutta palannut 

kotitilalleen, ja ollut kuollessaan ’lankoleski’. Muut yhdeksän ovat talollisen poikia, jotka 

isänsä kuoleman jälkeen ovat saaneet isännän aseman. Avioliiton myötä toiseen kylään vä-

vyksi on muuttanut neljä poikaa. Näistä kahdesta tulee talon isäntä vanhan isännän kuoltua, 

kaksi jää ”elinkiläiseksi”264 taloon. Ne pojat, jotka eivät ole saaneet kotitilan isännyyttä, ovat 

usein muuttaneet kylästä tai talosta toiseen. Heillä muuttomerkintöjä saattaa olla yhdestä nel-

jään, joskus jopa vuoden välein. Näistä käytetään nimityksiä ’läks(iäinen)’, ’itsel(linen)’, 

’inh(ysning)’, ’mökkiläinen’ tai ’eget försvar’.265  

                                                 
259 KA TSA I Aa:9 Rippikirja 1847–1856. 
260 KA TSA II Ac Annettujen todistusten diaarit 1854–1874.  
261 TSA TK938 Annettujen todistusten diaarit 1884–1893. 
262 TSA TK 936 Lastenkirja 1848–1866.  
263 KA TSA IIAc:1 Annettujen todistusten diaarit 1846–1854; KA TSA II Ac Annettujen todistusten diaarit 

1854–1874; KA LuSA MKO425-426 Muuttaneiden luettelo 1848–1885. 
264 Tämä nimitys viitannee siihen, että talossa vävynä asunut mies on saanut jäädä taloon asumaan talon isäntä-

väen alaisuuteen appivanhempien kuoltua. Kuolleiden luettelossa käytetään myös sanaa ’elinkileski’ pojasta, 

jonka vaimo on kuollut, mutta on asunut edelleen vaimon kotitilalla. 
265 TSA TK 935 Rippikirja 1857–1866; TSA Mko 14-27 Rippikirja 1867–1877; TSA Mko 28-40 Rippikirja 

1878–1889; TSA Aa4 Rippikirja 1890–1899. 
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2 Kuolema kirkonkirjoissa 

2.1 Kuolema Viipurin läänissä 1800-luvulla 

Vastasyntyneiden elämä saattoi 1700–1800-luvuilla jäädä kovin lyhyeksi. Vaarallisin aika 

lapselle oli syntymästä ensimmäisen elinvuoden loppuun saakka. 1700–1800-luvuilla joka 

viides alle yksivuotias kuoli sairauksiin tai nälkään. Vastasyntyneen keskimääräinen odotetta-

vissa oleva elinikä oli noin 35 vuotta 1800-luvun lopulla. Jos lapsi selvisi ensimmäisistä elin-

vuosistaan, oli hänellä kuitenkin mahdollisuus elää hyvinkin vanhaksi.  Myös syntymävuodel-

la oli merkitystä selviämisen kannalta. Niillä lapsilla, jotka syntyivät huonoa satovuotta en-

nen, oli vähäisemmät mahdollisuudet selvitä varhaislapsuudestaan, kuin hyviä vuosia ennen 

syntyneillä.266 1800-luvun lopulle tultaessa alle yksivuotiaiden kuolleisuus oli laskenut noin 

15 prosenttiin.267 

Imeväis- ja lapsikuolleisuus olivat huomattavan korkeita Viipurin läänissä. Esimerkiksi 

Joutsenossa vuonna 1757 melkein 67 prosenttia kaikista kuolleista oli alle 10 vuoden ikäisiä 

ja Lappeella vuonna 1748 alle 10-vuotiaiden osuus kuolleista oli 49 prosenttia. Vaikka lapsi-

kuolleisuus hieman laski 1800-luvun alkupuolella, kohosi se taas nälkävuosina 1860-

luvulla268. Suomessa vuosien 1816–1840 välillä kuoli 196 lasta tuhannesta lapsesta, vuosien 

1841–1861 välillä 176 lasta tuhannesta lapsesta, kun taas nälkävuosien aikana lapsikuollei-

suus nousi uudestaan 186 kuolleeseen lapseen tuhannesta. Viipurin läänissä imeväiskuollei-

suus tuhatta lasta kohden oli vuosien 1811–1869 välillä 357 lapsen ja 152 lapsen välillä pitä-

jästä riippuen. Kaikkein suurinta imeväiskuolleisuus ei suinkaan ollut Viipurin läänin köy-

himmissä pitäjissä, vaan sellaisissa pitäjissä, josta käytiin usein Pietarissa tai muualla Venä-

jällä matkalla. Suurkaupunkivierailut lisäsivät imeväiskuolleisuutta selvästi: esimerkiksi Impi-

lahden pitäjän luterilaisessa seurakunnassa imeväiskuolleisuus nousi vuosien 1811–1869 vä-

lillä 357 lapseen tuhannesta.269 Muiden suurkaupunkien tapaan Pietarissa tartuntataudit levisi-

vät nopeasti. Omalta osaltaan nälkä vaikutti tautien leviämiseen ihmisten etsiessä ruokaa suu-

rin joukoin. Esimerkiksi kolera levisi Pietarista Viipurin lääniin useina vuosina 1850-

luvulla.270 Myös vanhemmissa ikäryhmissä kuolleisuus oli korkeampi Viipurin läänissä eli 

Vanhan Suomen alueella. Jos Viipurin lääni olisi jätetty laskuista pois, suomalaisten keski-

määräinen elinikä olisi ollut yhtä vuotta korkeampi.271  

                                                 
266 Häkkinen, 2007, 186–187. 
267 Markkola 2007, 252. 
268 Katso taulukko 10 Taipalsaaren tilanteesta. 
269 Laine 2000, 34–35; Hämynen 2014, 154–155; Laine 2015, 271–272. 
270 Hämynen 2014, 156–157. 
271 Markkola 2007, 268. 
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Lapsen selviäminen ensimmäisestä elinvuodestaan ei helpottanut vanhempien tilannetta, 

koska lapsikuolleisuus oli yleistä vielä neljään ikävuoteen saakka. Neljän vuoden jälkeen lap-

sikuolleisuus kuitenkin väheni merkittävästi: esimerkiksi Viipurin läänissä sijainneen Äyrä-

pään kunnan vuosien 1811–1869 välillä kuolleista lapsista lähes puolet oli alle 5-vuotiaita, 

kun taas 5–14-vuotiaita oli vain 7,5 prosenttia.272  

Viipurin läänissä oli 1800-luvulla muuta Suomea enemmän vuosia, jolloin kuolleisuus 

on ollut suurempaa kuin syntyvyys. Näitä ovat taipalsaarelaispoikien elinaikana olleet vuodet 

1846, 1852, 1856, 1858 ja 1868. 1800-luvulla suurta kuolleisuutta aiheuttivat katovuodet, 

kylmät tai myöhäiset keväät, elokuun hallayöt sekä lakkaamattomat sateet, jotka kaikki vai-

kuttivat maanviljelyyn ja sadon heikkenemiseen. Vuosien 1862–1868 välillä Viipurin läänissä 

koettiin useita katovuosia lukuun ottamatta vuotta 1866, jolloin sato oli hyvä. Kevät 1867 tuli 

reilusti myöhässä ja kesä oli kylmä ja sateinen. Elo- ja syyskuun hallayöt tuhosivat viivästy-

neen viljasadon. Varsinaisesti nälkään kuolleita ei Viipurin läänissä ollut kovinkaan paljon 

1860-luvun lopun nälkävuosina, mutta sairaudet, etenkin lavantauti, nostivat kuolleisuuslu-

kemat huippuunsa.273 Lappeenrannan seudulla kuitenkin kuolleisuus oli pienempää kuin Kar-

jalan kannaksella. Lappeenranta (ja Taipalsaari) olivat kauempana Pietarista kuin esimerkiksi 

Viipuri, joten epidemiat eivät levinneet yhtä helposti sinne saakka.274  

Myös Taipalsaarella näkyy edellä mainittuina vuosina kuolleiden suuri osuus suhteessa 

syntyneisiin verrattuna, samoin avioliittojen väheneminen pahimpien katovuosien aikana (tau-

lukko 10). Suuren kuolleisuuden vuosina leskeksi jääneet alkoivat avioitua uudestaan vuoden 

1869 jälkeen, jolloin avioliittojen määrät jälleen lisääntyivät. Myös hyvät satovuodet elvytti-

vät avioitumisinnon. Voisi olettaa, että kovat ajat ovat jättäneet jälkensä myös tämän tutki-

muksen kohteena olevan ikäluokan poikien elämään, sillä on todennäköistä, että joku poikien 

läheisistä sukulaisista tai tuttavista on kuollut nälkävuosien ja huonojen satovuosien aikana. 

Tällöin kurjista ajoista on voinut muodostua eräänlainen ikäluokkaa yhdistävä avainkokemus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
272 Hämynen 2014, 156–157. 
273 Hämynen 2014, 152–153. 
274 Talka & Puntanen 2005, 29. 
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Taulukko 10. Kuolleiden, syntyneiden ja avioliittojen lukumäärät Taipalsaarella vuosina 1837–1877 kirkonkirjo-

jen perusteella.
275  

 

Vuoden 1686 kirkkolaki määräsi, että haudattujen luetteloon tuli kirjata vainajan nimi ja 

sääty, ikä, elämäntavat sekä hautapaikan sijainti. Usein papit kirjasivat ainoastaan hautauspäi-

vän, nimen, tittelin, hautausmaksun sekä tiedon toimituksen suorittajasta. Kuolinpäiviä ruvet-

tiin merkitsemään vasta 1600-luvun lopulla, ja iän merkitseminen yleistyy vasta taulustolai-

toksen myötä vuoden 1748 jälkeen. Väestökirjanpidon tehostuessa Ruotsissa alettiin taulukoi-

hin merkitä myös ihmisten kuolinsyyt. Samoihin aikoihin määrättiin, että seurakuntalaisten 

syntymäajat, kuolemantapaukset ja muutot tuli merkitä myös rippikirjaan, vaikka ne olisi 

merkitty myös muihin luetteloihin. Rippikirja alkoi siten saada väestörekisterin luonnetta. 

Vanhan Suomen puolella käytännöt muuttuivat hitaammin, esimerkiksi Taipalsaaren naapuri-

pitäjässä Lappeella kuolinajat alettiin merkitä rippikirjaan vuodesta 1756 lähtien. Tiedot kuo-

linsyystä merkittiin Lappeella ainoastaan kuolleiden luetteloon vuodesta 1769 lähtien.276   

Pappien kirjaamat kuolinsyyt perustuivat vainajan omaisten antamaan selitykseen kuo-

linsyystä tai kuolemaan johtaneen sairauden oireista, joiden perusteella papin tuli päätellä 

kuolinsyy. Lääkärit olivat äärimmäisen harvoin toteamassa sairauksia, joten kuolemansyyt 

ovat varsin epäluotettavia.277 Lappeella tavallisimpia kuolinsyitä olivat muun muassa pistos 

(styng), kurkkusairaudet, kuumetaudit ja halvaus (slag), mutta hyvin monien merkittiin kuol-

                                                 
275 KA TSA I C Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1837–1879; KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen luettelot 

1804–1878; KA TSA I Eb Vihittyjen luettelo 1806–1879. 
276 Lext 1985, 156–157; Niemelä 1991, 45–47; Laine 2015, 274–275. 
277 Lext 1985, 135–136, 158; Niemelä 1991, 45–47; Laine 2015, 275. 
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leen vanhuuteen.278 Muuallakin Suomessa kirkonkirjoissa hyvin yleisenä kuolinsyynä maini-

taan ’vanhuus’ tai ’vanhuuden heikkous’, kun sen sijaan imeväisikäisten lasten yleisimpänä 

kuolinsyynä mainitaan ’tuntematon lastentauti’ (okänd sjukdom, O.K.S.). Kustaa H.J. Vilkuna 

on tarkastellut artikkelissaan vanhuutta kuolinsyynä ja todennut, että tämä perustuu aikalais-

ten näkemykseen ikääntymisestä ja siihen asennoitumisesta. Jopa 50-vuotiaita on merkitty 

vanhuuteen kuolleiksi, mutta etenkin 65 ikävuoden jälkeen tämä yleistyy. Yli 75-vuotiaita on 

pidetty jo hyvin vanhoina, mutta silti tätä vanhempienkin ihmisten kuolinsyyksi on saatettu 

ilmoittaa jokin konkreettinen sairaus. Ihmisten sosiaalisella taustalla ei näytä olevan vaikutus-

ta sen kokemiseen, milloin häntä on alettu pitää vanhana.279  

Talonpoikien keskuudessa ajatus syytingille, nuorempien elätettäväksi siirtymisestä on 

vaikuttanut käsityksiin vanhuudesta. Kun talonpoika jätti tilanpidon nuoremmille, häntä alet-

tiin pitää ’vanhana isäntänä’ ja hänen puolisoaankin iästä riippumatta ’vanhana emäntänä’. 

Tämä on saattanut tapahtua jo 50-vuotiaana, mutta keskimääräinen syytingille siirtymisen ikä 

on ollut 56–58 vuotta.280 Itä-Suomessa syytinkisopimukset olivat harvinaisempia, ja siellä 

talon isäntä ja emäntä säilyttivät johtavan aseman tilalla kuolemaansa saakka.281 Lappeen seu-

rakunnan kirjoissa vanhuuteen kuolleiksi merkityt olivat useimmiten noin 80-vuotiaita, nuorin 

kuitenkin 71-vuotias.282  

Viipurin läänissä yleisimpiä kuolinsyitä olivat vuosina 1811–1869 kuume, hinkuyskä, 

punatauti, pistokset, aivokuume, keuhkotauti ja hengityselintaudit sekä erilaiset tulehdukset. 

Osa edellä mainittuihin sairauksiin kuolleista on kuitenkin kirkonkirjoihin merkitty kuolleen 

esimerkiksi vanhuuteen tai rintakuumeeseen, koska kaikkia tauteja ei pystytty selvittämään.283  

Pitäjien väkiluvun kasvaessa myös erilaiset taudit kasvoivat muun muassa jätteiden 

määrän lisääntyessä, puhtaan juomaveden ja käymälöiden puuttuessa sekä väestön liikkuvuu-

den vuoksi. Myös nälkävuodet vaikuttivat kuolleisuuteen monin tavoin. Nälässä elävä väestö 

alkoi etsiä itselleen ruokaa muualta ja hygienian puuttuessa erilaiset taudit kuten pilkkukuume 

ja lavantauti alkoivat levitä. Myös Pietarin läheisyys sekä teollistumisen ja kulkuteiden para-

nemisen myötä helpompi liikkuminen aiheuttivat kulkutautien kuten toisintokuumeen leviä-

mistä.284 Saimaan ja Suomenlahden yhdistänyt Saimaan kanava valmistui vuonna 1856. Sitä 

pitkin pääsi kulkemaan Lauritsalasta Viipuriin. Riihimäen ja Pietarin välinen junarata puoles-

                                                 
278 Laine 2015, 274–275. 
279 Vilkuna 1999, 44–46; Markkola 2007, 253. 
280 Vilkuna 1999, 50–51. 
281 Markkola 2007, 268. 
282 Laine 2015, 274–275  
283 Hämynen 2014, 157. 
284 Hämynen 2014, 156–157. 
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taan valmistui vuonna 1870. Sen Taipalsaarta lähimmät asemat olivat Lappeella. Siirryttäessä 

höyrylaivoihin myös laivaliikenne kaupunkien ja maaseudun välillä vilkastui 1870-luvulta 

lähtien.285  

Kuolleiden luetteloihin merkittiin kaikki seurakuntaan kuuluneet ja sen pappien siu-

naamat vainajat. Käytännöt ovat kuitenkin vaihdelleet sen suhteen, onko kuolleena syntyneitä 

lapsia, kastamattomana kuolleita lapsia ja itsemurhan tehneitä merkitty luetteloihin. Myös 

hautauskäytännöissä on näiden ryhmien suhteen vaihtelua. Vanhan kirkkokäsikirjan mukaan 

kastamattomana kuollutta haudattaessa pappi sai vain heittää multaa, lausua Isä meidän -

rukouksen ja Herran siunauksen sekä puhua lyhyesti. Ruumissaarnaa tai muita liturgisia 

osuuksia ei sallittu. Kyseessä oli ns. hiljainen hautaus, jota pidettiin yhtenä kirkkokurin väli-

neistä. Siitä oli määräys vielä vuoden 1869 kirkkolaissa, jonka mukaan kuolleena syntyneet ja 

kastamattomina kuolleet lapset, tuntemattomat vainajat, joiden kotipaikkaa ei tiedetty, alkoho-

lin vaikutuksen alaisena kuolleet, rikosta tehdessään surmansa saaneet sekä itsemurhan teh-

neet saivat ainoastaan hiljaiset hautajaiset. Määräys poistettiin kirkkolaista vuonna 1910 kei-

sarillisella asetuksella. Vuoden 1686 kirkkolain mukaan kastamattomana kuolleet tuli haudata 

vanhempiensa sukuhautaan. Näin on toimittu ainakin Ruokolahdella Taipalsaaren naapuris-

sa.286 

Kirkkolaki määräsi, että vainajat oli haudattava mahdollisimman pian kuoleman jäl-

keen. Olosuhteiden ja välimatkojen salliessa vainajat olisi ollut suotavaa tuoda kirkolle jo 

samana päivänä. Kuolinpäivän ja hautajaisajankohdan välinen aika voi kuitenkin vaihdella 

myös vuodenajasta riippuen, sillä kesällä vainajat oli suurempi kiire haudata, kun taas talvella 

ei maan ollessa jäässä välttämättä saatu vainajia nopeasti hautaan. Esimerkiksi Joutsenossa 

vainajan hautaamisessa ei pidetty kiirettä, jolloin väliaika saattoi olla kymmenenkin päivää.287 

Kuoleman ja hautaamisen välinen aika saattoi olla riippuvainen myös kuolinsyystä. Jos kuo-

lema oli odotettavissa tai kyseessä oli selvä onnettomuus, hautaamisen saattoi toimittaa nope-

asti. Jos kuolinsyy oli epäilyttävä tai rikoksesta johtuva, jouduttiin ennen hautaamista odotta-

maan oikeuskäsittelyn tuloksia. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia, kuten esimer-

kiksi Joutsenon 1700-luvun aineisto osoittaa.288  

                                                 
285 Talka & Puntanen 2005, 104–105, 109, 114. 
286 Laine 2000, 32–33; Lempiäinen 2004, 236–237. 
287 KL 1686 (1986) XVIII: IV, 76; Laine 2000, 39. 
288 Laine 2000, 36–37. 
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2.2 Kuollut ”vanhuuteen” 62-vuotiaana – vuonna 1839 syntyneet pojat 
kuolleiden luettelossa 

Taipalsaaren seurakunnan kuolleiden luettelon sisältö ja sarakkeiden järjestys säilyvät saman-

laisina vuodesta 1836 lähtien aina vuoteen 1878 saakka. Sarakkeiden sisältö on selitetty vain 

kirjan alussa vuonna 1804 eikä niitä ole selitetty uudestaan, vaikka järjestys onkin muuttunut. 

Itse sisältö pysyy kuitenkin varsin samanlaisena. Jokainen vuosi aloitetaan otsikolla Döde och 

Begrafne år… Vuoden aikana haudatut on merkitty ensimmäisen sarakkeen järjestysnumerol-

la. Toisessa sarakkeessa on merkittynä kuolinpäivä, kolmannessa hautauspäivä. Vainajan ni-

men jälkeen seuraavaan sarakkeeseen on merkitty tämän sääty, esimerkiksi talonpoika (Bon-

de), talonpojan lapsi (Bondebarn), vaimo (Bondehustru) tai renki (Dreng). Vainajan siviili-

sääty on merkittynä seuraavassa sarakkeessa (gift, ogift tai enka). Kolmessa viimeisessä sa-

rakkeessa on mainittuna vainajan ikä, kuolinsyy ja kotikylä (kuva 8). Luetteloon on merkitty 

myös seurakunnassa haudatut kuolleena syntyneet lapset, mutta näitä ei ole laskettu mukaan 

kuolleiden lukumäärään (esim. Lades Bondeson Adam Martins Dödfödde Flickebarn i graf). 

Näissä tapauksissa on merkittynä yleensä vain kuolin- ja hautauspäivä sekä kotikylä. Järjes-

tyslukujen merkitseminen loppuu vuonna 1874 ja vuodesta 1878 lähtien luettelossa mainitaan 

myös vainajan syntymäaika.289  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1804–1878. 

Kuva 8. Taipalsaaren seurakunnan kuolleiden luettelo 1804–1878. Kuvassa neljän kuolleen 

lapsen tiedot ja yhden kuolleena syntyneen kuolintiedot joulukuun alusta 1845.  
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Vuodesta 1879 lähtien Taipalsaarella on käytössä painettu kuolleiden ja haudattujen lu-

ettelo (kuva 9), jossa otsikoiden tekstit ovat ruotsin ja suomen kielillä. Kuolinpäivän ja hau-

tauspäivän jälkeen on kirjattuna ’vainajan asuntopaikka, sääty ja nimi’, seuraavassa sarak-

keessa ’kuolin-tauti eli syy’. Ikää varten on kolme saraketta: se on merkitty vuoden, kuukau-

den ja päivän tarkkuudella. Seuraavassa sarakkeessa on mainittuna siviilisääty, eli onko vai-

naja ollut ’nainut, naitu, naimaton, leski vai lapsi’. Vainajan syntymävuosi on merkitty vasta 

tämän jälkeen. Viimeiseen sarakkeeseen on merkitty, onko vainaja ollut ’miespuolta’ vai 

’naispuolta’. Käsinkirjoitetut merkinnät, vainajien nimiä myöten, muuttuvat suomenkielisiksi 

vuoden 1884 alusta.290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 1839 Taipalsaarella haudattiin kaksi kuolleena syntynyttä poikavauvaa, toinen 

23. kesäkuuta, toinen 15. elokuuta.  Näitä ei ole laskettu mukaan tämän tutkimuksen aineis-

toon. Niistä 38 pojasta, jotka kastettiin vuonna 1839, on 29 myös kuollut ja haudattu Taipal-

saarella. Alle vuoden ikäisenä on kuollut kolme poikaa, nuorin vain kahden päivän iässä, toi-

                                                 
290 TSA Mko 6-9 Kuolleiden luettelo 1887–1912. 

Kuva 9. Taipalsaaren seurakunnan kuolleiden luettelo 1879–1912. Kuvassa syyskuussa 1901 

kuolleiden seurakuntalaisten nimet. 
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set alle puolivuotiaina.291 Alle 5-vuotiaana on kuollut yhteensä viisi poikaa. Kaikilla kuolin-

syyksi on merkitty tuntematon sairaus (O.K.S., okänd sjukdom)292 lukuun ottamatta kuukautta 

vaille 4-vuotiaana kuollutta poikaa. Tämän kuolinsyyksi on merkitty ’slag’, mikä tarkoittaa 

varsinaisesti halvausta, mutta voi ilmeisesti merkitä myös äkillistä kuolemaa.  Näistä viidestä 

alle 5-vuotiaana kuolleesta pojasta kolme on kuolleiden luettelossa merkitty talonpojan 

lapseksi, yksi torpparin ja yksi itsellisen pojaksi.293 Imeväiskuolleisuus näyttää siten olevan 

yhtä todennäköistä tilanomistajien kuin tilattomien keskuudessa.  

 

Taulukko 11. Vuonna 1839 syntyneiden poikien eliniät 

 

Viiden ensimmäisen elinvuoden jälkeen ikäluokan poikien kuolleisuus vähenee selvästi 

(ks. taulukko 11). Yksi pojista on kuollut 6-vuotiaana punatautiin (rödsot). Samaan tautiin on 

vuoden 1845 lopulla kuollut yhteensä viisi taipalsaarelaista. Yksi pojista on kuollut 13-

vuotiaana vatsanväänteiden (bukref294) seurauksena, yksi näivetystautiin (tvinsot295) 14-

vuotiaana. Nämä ovat kyseisinä vuosina 1853–1854 ainoat esimerkit näistä kuolinsyistä mui-

den tautien, etenkin punataudin ollessa huomattavasti yleisempi kuolinsyy.296  

Viipurin läänin suurina kuolleisuusvuosina (1846, 1852, 1856, 1858 ja 1868) ei ole 

kuollut yksikään tämän tutkimuksen pojista. Yleensäkin ikäluokan poikien kuolleisuus pysyy 

matalana aina vuoteen 1894 saakka. Vuosien 1855–1866 aikana kukaan pojista ei ole kuollut, 

                                                 
291 Tässä luvussa mainitut vainajien iät on laskettu kastettujen luettelossa ja rippikirjoissa olleiden syntymäaiko-

jen mukaan. Kuolleiden luettelossa, etenkin ennen ikien merkitsemistä kuukauden ja päivän tarkkuudella, iät on 

merkitty suurpiirteisesti vuosilukujen mukaan laskettuna. 
292 Happonen 2004, 223–235 on luetellut sairauksien suomenkieliset käännökset. Perusteellisemmin sairauksia 

selittää Vuorinen 2002, 317–322. 
293 KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1804–1878. 
294 Vuorisen (2002, 318) mukaan bukref voi kuolinsyynä tarkoittaa erilaisia vatsa- tai suolistosairauksia. 
295 Riutuminen ja kuihtuminen, jotka on todennäköisesti aiheuttanut keuhkotauti. (Vuorinen 2002, 322) 
296 KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1804–1878. 
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ja vain viisi poikaa on kuollut vuosien 1867–1893 välillä.  Näistä kahdella kuolinsyynä on 

vesipöhö tai turvotustauti (vattsot), yhdellä kuume (feber) ja yhdellä pistos297. Vuonna 1889 

kuolleelle pojalle ei ole merkitty kuolinsyytä, mikä on kuolleiden luettelossa varsin harvinais-

ta. On mahdollista, että kuolinsyykohdasta on unohtunut edelliselle riville viittaava yhtäläi-

syysmerkki, jolloin kuolinsyynä olisi vetotauti298.299 On toki myös mahdollista, että kuolinsyy 

ei ole tiedossa tai että siinä on ollut jotain epäselvää. 

Lähes puolet Taipalsaarella kuolleista ikäluokan pojista (12) on kuollut 54–65 ikävuo-

den välillä vuosina 1894–1905.  Heidän kuolinsyynsä ovat vaihtelevia (kurkkutauti, sokeritau-

ti, pistokset, leini300, rintatauti, halvaus, vatsatauti, kuumetauti, kahdella turvotustauti). Van-

huuteen on merkitty kuolleeksi 63-vuotias talollinen Haikkaanlahdelta, ja heikkouteen 65-

vuotias elinkiläinen301 Niemisen kylästä.302  

Ikäluokan pojista vain neljä on saavuttanut yli 70 vuoden iän. 75-, 77- ja 80-vuotiaiden 

kuolinsyyksi on merkitty vanhuus, mutta vanhimmaksi elänyt vuoden 1839 ikäluokan poika 

kuoli sydänkohtaukseen 82-vuotispäivänään helmikuussa 1921. Hänet haudattiin 6. maalis-

kuuta 1921 klo 12.303 Taipalsaarella kuolleiden ikäluokan poikien keskimääräinen elinikä on 

siten 43,1 vuotta eli hieman korkeampi kuin koko Suomen keskimääräinen odotettavissa ole-

va elinikä 35 vuotta. Eri ikäluokkien keskimääräiseen elinikään vaikuttaa toki se, ovatko he 

syntyneet esimerkiksi nälkävuosina, jolloin lapsikuolleisuus oli huomattavasti suurempi. Ikä-

luokan poikien lapsuudessa ei myöskään ollut erityisiä epidemioita, jotka olisivat laskeneet 

elinikäkeskiarvoa.   

Kuoleman ja hautauksen välinen aika vaihtelee pojilla kahdesta päivästä kahdeksaan-

toista päivään. Keskimäärin se on ollut 8,3 vuorokautta. Kuolinvuoden ja kuolinsyyn perus-

teella ei ole nähtävissä korrelaatiota, mutta sen sijaan vuodenajalla on ollut merkitystä. Pi-

simmät välit kuoleman ja hautauksen välillä, 10–18 päivää, eivät ole koskaan olleet kuumim-

paan vuodenaikaan kesällä, vaan lokakuun ja toukokuun välillä. Kesäkuussa kuolleilla kuu-

della pojalla yleisin hautausajankohta on 2–5 päivän kuluessa kuolemasta, vain yhdellä pojal-

la kahdeksan vuorokautta. Hautausajankohtaan on saattanut vaikuttaa myös muiden samaan 

                                                 
297 Vuorinen (2002, 319) selittää pistoksen (styng) tarkoittavan pistävää kipua rinnassa. Sen saattoi aiheuttaa 

muun muassa keuhkokuume. 
298 Vetotauti (dragsjuka) tunnetaan nykyään nimellä ergotismi eli torajyvämyrkytys, joka aiheutuu torajyvän 

saastuttamasta viljasta. Suomessakin tiedetään olleen ergotismiepidemioita vielä 1800-luvulla. Vuorinen 2002, 

77–78, 318. 
299 KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1804–1878; TSA Mko 6-9 Kuolleiden luettelo 1887–1912. 
300 reumatismi. 
301 Ks. viite 264. 
302 TSA Mko 6-9 Kuolleiden luettelo 1887–1912. 
303 TSA Kuolleiden luettelo 1913–1950. 
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aikaan kuolleiden hautajaisjärjestelyt. Samana päivänä on usein toimitettu useampi siunaus. 

Kahdessa tapauksessa on samana päivän haudattu toinen vainaja samasta kylästä. Kuolleiden 

luettelossa ei ole mainittuna siunauksen toimittaneen papin nimeä, joten on mahdotonta tietää, 

onko vainajat siunattu samalla kertaa ja missä siunaus on toimitettu, kirkossa vai haudalla. 

Myöskään hautauksesta suoritettuja maksuja ei ole merkitty kuolleiden luetteloon, toisin kuin 

esimerkiksi naapuriseurakunnassa Lemillä.304 

Taipalsaarelainen Leena Suikka on muistellut 1800-luvun loppupuolen hautajaistapoja 

vuonna 1925. Perheenjäsenen kuoltua ensimmäisenä tehtävänä oli ruumiin laittaminen. Tätä 

varten jokaisessa talossa tuli olla leveä ruumislauta. Vainajan pesun jälkeen hänelle puettiin 

hänen paras pukunsa ja miehelle lakki päähän. Vainajalle puettiin se paita, jota hän eläessään 

oli käyttänyt ehtoollisella käydessään. Vainajan pukemisen jälkeen omaiset lauloivat virren ja 

talon vanhin rukoili vainajan puolesta. Tämän jälkeen vainaja kannettiin riiheen. Talon mies-

väen tai lesken tehtävänä oli käydä pappilassa kertomassa kuolemasta ja sopimasta hautajais-

päivästä. Papille maksettiin palkkio siunauksesta, ja sen suuruuteen vaikutti vainajan sosiaali-

nen asema ja varallisuus. Talon isännän ja emännän siunauksesta annettiin maksuksi lehmä, 

mutta muiden perheeseen kuuluvien hautaus tuli halvemmaksi. Lukkarille maksettiin erik-

seen, jos tämän haluttiin kävelevän arkun edessä portilta haudalle saakka. Talon naisväen tuli 

valmistella nopeasti riittävästi hautajaisruokaa. Hautajaisiin oli tapana kutsua sukulaisten li-

säksi koko kylä, ja ne saattoivat kestää kolme päivää. Vainajan arkun ääressä laulettiin jo 

edellisenä iltana, joskus jopa läpi yön. Hautajaispäivänä vainajan arkku kannettiin hevosten 

vetämiin kärryihin tai rekeen. Ruumissaattueen merkiksi aisaan oli sidottu valkoinen vaate, 

jotta vastaantulijat tiesivät väistää saattuetta. Kulkuset ja aisakellot oli hiljennetty heinätukoil-

la. Yleistä Taipalsaarella oli myös se, että vainajaa jouduttiin kuljettamaan veneellä. Tällöin 

venerannasta tuli varata hevoskuljetus hautausmaalle. Siunauksen jälkeen hautajaisväki palasi 

takaisin vainajan kotiin, jossa syömistä ja juomista jatkettiin yleensä maanantai-iltaan asti. 

Yleinen hautajaispäivä Taipalsaarella näyttää olleen sunnuntai, joten hautajaisia on vietetty 

lauantai-illasta maanantai-iltaan.305  

Myös tämän tutkimuksen aineistosta käy ilmi, että sunnuntai on ollut selvästi yleisin 

hautajaispäivä. 29 pojasta 20 on haudattu sunnuntaina, yksi maanantaina, joka oli toinen pää-

siäispäivä vuonna 1899. Kahdeksalla pojalla viikonpäivä vaihtelee ollen tiistai, keskiviikko, 

                                                 
304 KA LSA UK:878A Kuolleitten ja haudattujen luettelot 1853-1909; KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen 

luettelot 1804–1878; TSA Mko 6-9 Kuolleiden luettelo 1887–1912; TSA Kuolleiden luettelo 1913–1950. 
305 Jurvanen 1987, 178–179. 
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torstai tai lauantai.306 Kuoleman ja hautauksen väliseen aikaan vaikuttaa siten se, minä vii-

konpäivänä vainaja on kuollut. Loppuviikosta kuolleen hautajaisia ei välttämättä pystytty jär-

jestämään riittävän nopeasti, jolloin ne siirtyivät seuraavalle sunnuntaille. Se, että kahdeksan 

pojan hautaus on toimitettu muuna päivänä kuin sunnuntaina, voi johtua monesta syystä. Osa 

näistä pojista ei ole kuulunut tilanomistajaluokkaan. Esimerkiksi 3-vuotiaana kuollut avioton-

ta syntyperää ollut itsellisen poika on haudattu torstaina, 61-vuotiaana kuollut mökkiläinen 

keskiviikkona. Se pojista, jonka kuolinsyytä ei ollut merkittynä kuolleiden luetteloon, on hau-

dattu tiistaipäivänä, mikä voisi viitata kuolinsyyssä olleen jotain epäilyttävää. Toisaalta hau-

taus on toimitettu jo kolmen päivän kuluttua kuolemasta, joten oikeuskäsittelyä on tuskin 

vaadittu. Onko kyseessä ollut normaali hautaus vai ns. hiljainen hautaus, ei selviä kuolleiden 

luettelosta. Näin pienen kohortin perusteella ei ole mahdollista tehdä päteviä yleistyksiä va-

kiintuneesta hautauspäivästä tai esimerkiksi sosiaalisen aseman vaikutuksesta siihen.   

Toimitusmaksut hautauksesta maksettiin suoraan papille, joten niitä ei ole merkitty seu-

rakuntien tilikirjoihin. Vuonna 1681 papiston palkkausasetuksessa määrättiin, että isännän tai 

emännän kuoltua talosta luovutettiin papille toimitusmaksuna yksi lehmä, mikäli talossa oli 

vähintään kuusi lehmää. Ainakin Lappeella tätä pidettiin varsin ankarana määräyksenä ja siitä 

yritettiin tinkiä. Muut maksut merkittiin seurakunnan tilikirjoihin, muun muassa haudan kai-

vamisesta maksettu niin sanottu multaraha ja arkun päälle koristeeksi laitetun paarivaatteen 

vuokra.307 Koska toimitusmaksut maksettiin papille, on niiden määrää mahdotonta selvittää 

tämän aineiston perusteella. Myöskään Taipalsaaren seurakunnan kirkonkassan tileistä ei löy-

dy tietoja kirkollisista toimituksista saaduista tuloista.  

 

                                                 
306 KA TSA I F Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1804–1878; TSA Mko 6-9 Kuolleiden luettelo 1887–1912; 

TSA Kuolleiden luettelo 1913–1950; 1800-luvun almanakat; 1900-luvun almanakat. 
307 Laine 2015, 278–279. 
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V Tulokset 
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää yhden kohortin, vuonna 1839 syntyneen 38 taipal-

saarelaispojan, osallistumista kirkon toimintaan. Pääasiallisena lähteenä ovat olleet Taipalsaa-

ren seurakunnan kirkonkirjat.  

 Ikäluokan poikien syntyessä Suomessa oli edelleen voimassa vuoden 1686 karoliininen 

kirkkolaki. Sen mukaan lasten kaste oli toimitettava kahdeksan päivän kuluessa syntymästä. 

Ikäluokan pojat kastettiin 0–21 vuorokauden iässä, keskimäärin 4,7 vuorokauden ikäisenä. 

Taipalsaarella sunnuntai tai pyhäpäivä on ollut vuonna 1839 yleisin kastepäivä. Tutkimuksen 

tuloksissa näkyy selvästi pyrkimys kastaa lapsi mahdollisimman pian sunnuntaipäivänä. Viisi 

lapsista on kastettu yhden päivän ikäisenä, mutta ilmeisesti lapsen suojelemiseksi monet ovat 

lykänneet kastetta seuraavaan sunnuntaihin. Hätäkasteen on saanut viisi poikaa heti syntymän 

jälkeen. Näistä neljän kaste on vahvistettu. Avioliiton ulkopuolella syntyi kaksi ikäluokan 

poikaa. Synnyttäneiden äitien kirkottamisesta ei löytynyt tietoja kirkonkirjoista.  

Rippikoulua käymättömien lasten tiedot kirjattiin Taipalsaarella lastenkirjoihin Porvoon 

hiippakunnan yleisen käytännön mukaan. Kirjoihin merkittiin lukukinkereillä lasten lukutai-

don ja kristinopin opiskelu ja niissä edistyminen. Alkeisopetus oli poikien lapsuudessa edel-

leen kotien ja seurakunnan vastuulla. Kirkkoherra Wenellin toteuttama koulu-uudistus oli 

päässyt hyvään alkuun poikien ollessa alkeisoppi-iässä. Tarkempaa edistymistä lukutaidon ja 

kristinopin osaamisessa on mahdotonta arvioida, koska samaa lastenkirjaa on täytetty pitkän 

ajan kuluessa. Ainoastaan vanhan lastenkirjan päättyessä 1848 ja seuraavan lastenkirjan ripil-

lepääsyyn mennessä tehtyjen merkintöjen perusteella poikien tasoa on mahdollista verrata. 

Vertailu ei kuitenkaan ole välttämättä luotettavaa, sillä kinkeripiirin taso on saattanut vaikut-

taa tuloksiin koko seurakunnan yleistä tasoa enemmän.  Lukutaidon oppiminen näyttää perus-

tuneen kahteen kirjaan, aapiseen ja katekismukseen, joista kertovat merkinnät lastenkirjoissa 

tarkoittavat kuitenkin enemmän ulkolukutaitoa. Varsinaisesta lukutaidosta kertoo pelkästään 

sisälukutaitoa kuvaava merkintä. Lastenkirjoihin oli nimensä saanut 31 ikäluokan poikaa, 

joilla kaikilla yhtä lukuun ottamatta oli jonkintasoinen merkintä sisälukutaidosta 9-vuotiaana, 

mikä kertoo Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin vuonna 1813 antaman määräyksen tun-

nollisesta noudattamisesta Taipalsaarella. Lastenkirjojen suoritusmerkintöjä ei ole selitetty 

mitenkään, mutta ennen täyttä rastia on nähtävissä seitsemän erilaista vaihetta alkaen ruudun 

keskellä olevasta pisteestä, joka vähitellen kasvaa kokonaiseksi rastiksi. Merkit eivät ole ver-

tailukelpoisia eri seurakuntien välillä, koska eri henkilöiden merkitsemistavat ovat saattaneet 
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olla erilaisia. Parhaat lukijat ovat rippikouluun mennessä saaneet kaksi kokonaista rastia luku-

taitosarakkeeseen.  

Yksi kirkkoherra Wenellin keskeisimmistä uudistuksista hänen virkakaudellaan oli al-

keiskoulun uudelleen järjestäminen: pätevän opettajan palkkaaminen ja kiertokoulun ulotta-

minen kaikkien seurakunnan lasten kouluksi aikaisemman laiskankoulun sijasta vuoden 1843 

jälkeen. Kiertokoulun tehokkaasta toteuttamisesta kertoo se, että kaikki seurakunnassa edel-

leen asuneet vuoden 1839 ikäluokan pojat ovat käyneet kiertokoulua yhdestä kolmeen jaksoa 

vuosien 1845–1858 välillä. Kiertokoulujen nimilistat on todennäköisesti täytetty jo etukäteen 

kinkeripiireittäin, joten koulu on ollut pakollinen. Vaikka kiertokoulu onkin kattanut koko 

seurakunnan, ei se välttämättä ole ollut kovin tasa-arvoinen, sillä samassa kylässä kiertokoulu 

näyttää olleen vain 7,5–9 vuoden väliajoin. Sen vuoksi yksi ikäluokan pojista on joutunut 

käymään sitä vielä lähes 19-vuotiaana, koska edellisen kerran kiertokoulua on pidetty omalla 

kylällä lähes kymmenen vuotta aiemmin. Kaikista Taipalsaaren kylistä ei ole ollut mahdollista 

lähteä toisessa kylässä järjestettyyn kiertokouluun pitkien vesitse kuljettavien matkojen takaa. 

Parhaassa tilanteessa sama poika on ehtinyt käydä kiertokoulua kaksi kertaa, ja siksi ehtinyt 

saada sieltä hyvän pohjan rippikoulua varten. Ahkerimmat kiertokoululaiset ovat saaneet kir-

japalkintoja koulun päätteeksi. Näin on varmistettu uskonnollisen kirjallisuuden, etenkin Uu-

den testamentin ja katekismuksen leviäminen seurakunnan koteihin. Kiertokoulun vaikutuk-

sesta lukutaidon kehittymiseen ei voi tehdä luotettavia yleistyksiä pienen otannan takia, mutta 

esimerkiksi iän vaikutuksesta oppimissaavutuksiin voi tehdä johtopäätöksiä. Lahjakkaimmat 

oppijat erottuvat muista jo varhaisessa iässä saavutetuilla hyvillä suoritusmerkinnöillä. Laa-

jemmalla otannalla olisi mahdollista vertailla eri kylien ja saman kylän sisällä eri talojen luku-

taidon tasoa ja kirkollisen kansanopetuksen vaikutusta siihen.  

 Myös rippikoulun käytännön järjestelyissä näkyy kirkkoherra Wenellin kädenjälki. 

1840-luvulle tultaessa tyttöjen ja poikien yhteiset rippikoulut päättyvät, ja pojat alkavat käydä 

sitä syksyisin, tytöt keväisin. Vuoden 1839 ikäluokan pojista 25 on käynyt rippikoulun Tai-

palsaarella vuosina 1854–1858. Kuitenkin vain kaksi poikaa on päässyt ripille ensimmäisellä 

kerralla 15-vuotiaana. Rippikoulun suoritusmerkintöjen tulkitseminen on ollut haastavaa, 

koska sarakkeiden merkityksiä ei ole selitetty vuoden 1840 jälkeen, eikä sarakkeiden luku-

määrä enää 1850-luvulla ole sama. Todennäköisesti viimeiseen sarakkeeseen on merkitty lop-

pukuulustelun suoritusmerkinnät, jotka ovat olleet ratkaisevat ripille pääsemisen kannalta. 

Rippikoululaisten luetteloista käy nopealla otannalla ilmi, että tytöt ovat päässeet nuorempina 

ripille, useat jo 14-vuotiaana, todennäköiseksi päästäkseen mahdollisimman nuorina naimi-

siin. Tarkempien johtopäätösten tekeminen vaatisi kuitenkin perusteellisemman tutkimuksen. 
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Suurin osa tutkimuksen pojista on päässyt ripille 16-vuotiaina vuonna 1855. Vain yhdeksän 

poikaa on päässyt ripille yhden rippikoulun jälkeen. Lähes puolet on käynyt rippikoulua kaksi 

kertaa. Pieni osa tarvitsi kolme tai jopa neljä rippikoulukertaa. Kiertokoulukertojen lukumäärä 

ei sellaisenaan kerro lahjakkuudesta, sillä ainakin tämän tutkimuksen perusteella rippikoulusta 

oli helpompi päästä läpi mitä vanhempana siellä oli. Siten on todennäköistä, että ensimmäisel-

lä kerralla ripille päässeillä 15-vuotiailla vaatimukset ovat olleet huomattavasti kovemmat 

kuin vanhemmilla rippikoulun kävijöillä.   

Rippikoulun käytyään vuonna 1839 syntyneet pojat ovat saaneet nimensä seurakunnan 

rippikirjoihin. Niiden sisältämiin tietoihin on suhtauduttava varauksella, sillä esimerkiksi ni-

mien kirjoitusasut ja syntymävuodet saattavat muuttua uuteen kirjaan kopioimisen yhteydes-

sä. Myös ehtoollismerkinnät ovat saattaneet mennä väärän vuoden kohdalle. Rippikirjojen 

rakenteen muuttuminen 1880-luvulla noudattaa tuolloin tapahtunutta rippikirjauudistusta, 

jolloin niitä pyrittiin yhdenmukaistamaan. Myös suomen kielen käyttöönotto rippikirjoissa 

tapahtuu Taipalsaarella keisarin määräysten mukaisesti 1880-luvun alussa. Tässä tutkimuk-

sessa rippikirjoista on tarkasteltu osallistumista lukukinkereille, niillä saatuja suoritusmerkin-

töjä sekä ehtoollisaktiivisuutta. Kinkerien laiminlyöminen on varsin tavallista, sillä lähes kai-

killa ikäluokan pojilla on merkintöjä poissaoloista. Keskimäärin pojat ovat olleet poissa kin-

kereiltä viiden vuoden välein, mutta ilman muutamaa erityisen aktiivista poikaa keskimääräi-

nen poissaoloprosentti olisi huomattavasti korkeampi. Etenkin 1870-luvulla kinkerien laimin-

lyöminen on yleistä. Useana peräkkäisenä vuonna lähes puolet ikäluokan pojista on ollut pois 

kinkereiltä. Tästä ei kuitenkaan ole ilmeisesti rangaistu, sillä samat pojat ovat kuitenkin 

yleensä osallistuneet ehtoolliselle eikä erityisiä merkintöjä kirkkokurista ole rippikirjoissa. 

Laiminlyöntien lisääntyminen johtunee uuden kirkkolain 1869 mukanaan tuomasta uudistuk-

sesta myös kirkkokuriin.  

Rippikirjojen osaamismerkinnät pysyvät varsin samanlaisina vuoteen 1877 saakka. Ker-

ran saatuihin suoritusmerkintöihin ei ole yleensä tehty muutoksia ainakaan huonompaan suun-

taan. Merkintöjen kehitystä on kuitenkin mahdotonta arvioida, koska samaa kirjaa on täytetty 

kymmenen vuoden ajan. Selkein muutos tapahtuu 1880-luvulla, jolloin vaatimukset ovat 

muuttuneet. Usean pojan saavuttamat kokonaiset rastit muuttuvat uudessa rippikirjassa vailli-

naisiksi. Tähän on saattanut vaikuttaa nuorempien seurakuntalaisten saavuttama parempi taso 

lukemisessa ja kristinopissa, jolloin vanhempi väestö saa heikompia merkintöjä.  

Ehtoollisaktiivisuus Taipalsaarella pysyy korkealla tasolla lähes kaikilla ikäluokan po-

jilla. Suurin osa on suorittanut vuosittaisen velvollisuutensa ehtoollisella käymisestä, useat 

jopa kaksi kertaa. Korkein osallistumisprosentti on 147 alhaisimman ollessa alle 70. Keski-
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määräinen ehtoollisaktiivisuusprosentti on 93,2, mikä kertoo varsin säännöllisestä vuosittaisen 

ehtoollisen noudattamisesta. Kaksi kertaa vuodessa ehtoollisella käyvien määrä näyttää kui-

tenkin vähenevän vuosikymmenien kuluessa, mikä on yleinen suuntaus myös muualla Suo-

messa tuohon aikaan. Taipalsaarella pitkät matkat ja hankalat kulkuyhteydet kirkolle, usein 

toistuvat muutot, alhaisempi sosiaalinen asema ja taipumus rötöstelyyn näyttävät vähentävän 

ehtoollisaktiivisuutta. Osalla pojista sekä ehtoollis- että kinkeriaktiivisuus ovat korkealla ta-

solla, joten niissä on havaittavissa jonkin verran korrelaatiota, vaikka poikkeuksiakin löytyy.  

Kirkkokurista rippikirjat eivät kerro mitään tutkittavan ikäluokan poikien tapauksessa. 

Seurakunnan rikosluettelossa vain yhdellä pojalla mainitaan julkisen kirkkorangaistuksen 

toteuttaminen vuosina 1858 ja 1861, mutta tarkemmin sitä ei selitetä. Maallisen oikeusistui-

men antamat tuomiot on kuitenkin kirjattu seurakunnan rikosluetteloon, koska tietoja tarvittiin 

muun muassa muuttotodistuksiin kuvaamaan muuttajan mainetta ja käytöstapoja.  

Taipalsaarella rippikoulun jälkeen asuneista 23 pojasta 21 on vihitty avioliittoon Taipal-

saarella. Vain kaksi poikaa on avioitunut toiselta paikkakunnalta kotoisin olevan morsiamen 

kanssa, mikä sopii yleiseen 1800-luvun muutokseen avioitumiskentän pienenemisessä. Kylä-

rajat on sen sijaan ylitetty useimmissa avioliitoissa. Suurin osa ikäluokan pojista on avioitunut 

vuosien 1861–1864 välillä, joten keskimääräinen avioitumisikä on ollut 23,2 vuotta, kun taas 

heidän vaimojensa keski-ikä on ollut vihkimishetkellä 21 vuotta. Keskimäärin parit ovat olleet 

kihloissa 38 vuorokautta ennen vihkimistä. Selvästi yleisin vihkimiskuukausi on ikäluokan 

pojilla ollut huhtikuu, mikä on myös koko 1860-luvun vihkimisiä tarkasteltaessa selvästi suo-

situin kuukausi. Tässä on merkittävä ero muun Itä-Suomen avioitumiskäytäntöihin, sillä muu-

alla lähes puolet vuoden avioliitoista on perinteisesti solmittu loppuvuodesta maanviljelys-

kauden päätyttyä. Useimmat ikäluokan poikien vihkimiset on toimitettu sunnuntaina tai muu-

na pyhäpäivänä, esimerkiksi toisena pääsiäispäivänä. 

Vuonna 1839 syntyneistä ja kastetuista pojista 29 on kuollut ja haudattu Taipalsaarella. 

Alle 5-vuotiaana on kuollut viisi poikaa, minkä jälkeen kuolleisuus on vähentynyt selvästi. 

Tämä noudattaa yleistä linjaa muun Viipurin läänin ja koko Suomen mittakaavassa. Yksikään 

ikäluokan pojista ei ole kuollut suurina kuolleisuusvuosina 1850–1860-luvuilla. Lähes puolet 

pojista kuoli 54–65 ikävuoden välillä vanhimman eläessä päivälleen 82-vuotiaaksi. Tutki-

muksen poikien keskimääräinen elinikä on ollut 43,1 vuotta eli hieman korkeampi kuin koko 

Suomen keskimääräinen elinikä 35 vuotta. Poikien varhaislapsuus on osunut ilmeisen otolli-

seen aikaan, jolloin syntyvyys on ollut korkealla ja kuolleisuus matalalla Taipalsaarella. Kuo-

leman ja hautauksen väli on vaihdellut kahdesta päivästä kahdeksaantoista, ollen keskimäärin 
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8,3 vuorokautta. Sunnuntai on ollut selvästi yleisin hautauspäivä. Viimeinen ikäluokan edus-

taja kuoli maaliskuussa 1921. 

Yleisesti voi todeta, että kirkolla on ollut merkittävä vaikutus vuonna 1839 syntyneiden 

poikien elämässä. Vuoden 1865 kunnallisasetukseen saakka kirkollinen ja maallinen hallinto 

olivat sama asia, ja Taipalsaaren kirkkoherra Anders Johan Wenell piti monia lankoja käsis-

sään pitäjässä. Wenellin kädenjälki näkyy myös kirkon toiminnan kehittämisessä, esimerkiksi 

monet kirkon historiakirjat yhdenmukaistuvat hänen virkakautensa alettua ja rippikoulukäy-

tännöt vakiintuvat kaksi kertaa vuodessa kokoontuviin pojille ja tytöille erillisiin ryhmiin.  

 Tämän kohortin pojat ovat eläneet lapsuutensa ja nuoruutensa kirkkoherra Wenellin 

aikana. Hänen kuollessaan vuonna 1868 suurin osa Taipalsaarelle asumaan jääneistä pojista 

oli jo naimisissa. Hänen seuraajansa Nils Gabriel Arppen kuollessa vuonna 1896 kohortin 

pojat olivat jo lähes 60-vuotiaita. Toki seurakunnassa on ollut muutakin, useammin vaihtuvaa 

papistoa, mutta seurakunnan tilanne on pitkien kirkkoherrakausien seurauksena ollut vakiin-

tunut, ja kirkkoherrat ovat tunteneet seurakuntalaisensa.  

Tämän tutkimuksen valossa voidaan sanoa, että kirkon elämälle asettamat normit ja ar-

vot sitoivat 1800-luvulla taipalsaarelaiset pojat Karl Mannheimin kehittämään kohtalonyhtey-

teen. Poikkeamat siitä (aviottomuus, kuolema, rippikoulun suorittamisen poikkeustavat tai - 

ajat) olivat suhteellisen vähäisiä. Vuonna 1839 syntynyttä kohorttia yhdisti näin syntymävuo-

den lisäksi makrohistoriallisesti tarkasteltuna varsin samansuuntainen ja samaan tahtiin etene-

vä elämä, jota määrittelivät ja ohjasivat seurakuntaelämää määrittäneet normit. Tälle sukupol-

velle keskeiset, yhdistävät avainkokemukset muodostuivat pitkistä kirkkoherrojen virkakau-

sista sekä papiston säätelemästä ja viitoittamasta kristillisestä elämästä.  

Tämä tutkimus on keskittynyt yhden kohortin elämänvaiheisiin, jolloin painopiste on ol-

lut saman ikäluokan poikien vertailussa tiettyinä hetkinä elämässä. Useamman eri vuonna 

syntyneen ikäluokan vertaileminen antaisi huomattavasti enemmän tietoa muutoksista kirkol-

lisissa käytännöissä ja esimerkiksi osallistumisaktiivisuudesta seurakunnan toimintaan. Tässä 

tutkimuksessa on kuitenkin pyritty suhteuttamaan yhden ikäluokan tuloksia yleisemmin seu-

rakunnan tai yhteiskunnan tilanteeseen vastaavana ajanjaksona, joten sikäli yhtäkin ikäluok-

kaa tutkimalla voi tehdä johtopäätöksiä, kun pitää mielessä niihin kuuluvat rajoitukset. Myös 

saman ikäluokan poikien keskinäinen vertailu on helpompaa tutkittaessa vain yhtä ikäluok-

kaa. Tässäkin tutkimuksessa eräät pojat erottuvat selkeästi aktiivisuudellaan ja osaamisellaan. 

Useamman kohortin valitseminen tutkimukseen vaatisi laajemman tutkimuksen ja rajatum-

man tutkimuskysymyksen. Todennäköisesti myös eri sosiaaliryhmät tulisivat paremmin edus-

tetuiksi kohortissa laajemmalla otannalla. Hedelmällisintä olisi tuolloin paneutua esimerkiksi 
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tiettyyn ikävaiheeseen tai kirkkohistorian kannalta merkittävään kirkollisen elämän osa-

alueeseen, esimerkiksi kirkon antamaan kansanopetukseen tai ehtoollisaktiivisuuteen. Yhtäkin 

ikäluokkaa tutkimalla on kuitenkin ollut mahdollista saavuttaa hyvä kuva elämästä kirkon 

jäsenenä 1800-luvun Taipalsaarella.  
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