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paetyi
Krlstitty
kirkko
hautaamaan
vainajansa maahan tai
kalliohautoihin.
Ruumlshautauksen perusteluna o1i Jeesuksen hautaustapa, joka oli sama kuin juuja usko ruumiln yliisnousemuktalaisilla
seen. Aluksi kristityt
vainajat haudattiin
sukujensa ja sukulaistensa hautolhi n . mHt -e io ZOO-luvuIta ldhtien
oli
olemassa seurakunnallisia
hautausmaita.
Kristillisen
ldhetystybn edetessd Euroopassa mycis hautaustapa vaihtui
polttohautauksesta ruumishautaukseen, nrn.Kaarpolttohautauksen
1e Suuri kielsi
ankarasti v.784. Hautaustavan muutos on yksi
merkkl
leviSmisestd
kristinuskon
Suomeenkin.
Kristinuskon
saadessa jalansijaa
rakennettiin
kirkot Ldnsi-Suomessa monasti
vanhojen kalmistojen
l6heisyyteen. Hauldhekkdin
tausnaa ja kirkko sijoittuivat
sllloinkin
kun
kirkko
rakennettiin
ja hautausmaa jdlkeenpdin.
ensin
Teimd
ilmiij
pe1tovl1je1yliittyy
ldntiseen
ja
alueeseen
kyl:iyhteisijperinteeseen.
Itdsuomalaiset kirkon pystytternisen jd1keenkin hautasivat
vainajansa vanhoille
jotka sijaitsivat
hautausmallleen,
saajdrvikannaksella
rissa,
niemenkdrtai
ji"ssii vesiliikennereittien
varre11a. 0rtodokslen kalmistot olivat aina kirkosta
eri1155n. Harvaan asutuilla
alueil1a on
vielii mycihddn kdytetty
tilapdisiii
hautaja
paikkoja
ns.
hautaruumissaaria,
joista
vainajat
hyvi116 keleilld
kuljetettiin
kirkkornaahan siunattaviksi.

Hautausmaaper inteen
kerroksel

1i suus

Suomalainen hautausmaaperinne on kerLuterilaisen
roksista.
aineksen ohe11a
siind on o11ut jiidnteitii
katolisista
nekemyksi-std ja runsaasti
elementtejd etnlsestd kansanuskostamme.
Kristlllisen
kiisityksen
mukaan kuol-

leet
o1i
toimltettava
kunniallisesti
hautaan ja
suremisessa tuli
osoittaa
kohtuullisuutta.
Hautojen ja
hautausrnaitten sijoittelu
kuvastl yldsnousenusEnsimuskoa hyvinkin
konkreettisesti.
mdiset
ruumishautaukset
toimitettiin
jalat
maassamme slten,
ette
vainajan
jossa etdaseleLLi i n kohti pohjoista,
tuonelan ilmelsesti
otaksuttlln
olevan.
Kristinuskon
mycitd hautausslsdistyksen
suunnaksi tuli
itd,
valon ja Kristuksen
(Matt
toisen
tulemisen
ilmansuunta.
24:27). Kun vainaja leprisi haudassa jalat ltdd kohden hdnen silrndnsd ikddnkuin
yl6snousernusaamun sarastusta.
tdhyillvdt
Leposija
siunatussa
maassa kuului
kunnialliseen
hautaukseen, ja
se o1i
tiirkeiili
rauhaan pddsemiseksi ja sielun
pelastumiseksi.
Kansa uskoi, ette vainaja, joka jiii osattomaksi papln tolmittallloJLd

^j i
Jrrf

-r.,-lLytrdr

j i Fi ^+X
rtLrSLd

i^
Ja

-l,.-^+..-+^
5f ultaLuDLd

hautapaikasta
ei saanut rauhaa. lldn harja kummitteli sijattomana sieluna.
haili
Tdrkeritri oli,
ettd mybs kuolleena syntyneet teysiaikaiset
lapset ja ennen kaspddsisltamista menehtyneet pienokaiset
vdt siunattuun maahan. Tdlldisid
lapsia
saatettiin
Gezelius piispan
suositusta
noudattaen vaivihkaa sijoittaa
kastetul1e vainajalle
avatun haudan sivuun. l,appanna nyds kiiyhien yhsia saatettiin
teishautaan
isojen
kirstujen
lomaan.
Hiitakastetut
lapsivainajat
salvat kastetu11e vainajalle
kuuluvan hautauksen.
Kansalle kirkon seutu oli tabu. sitd
ja pelettiin.
Pelettiin
k u n ni o i t e t t i i n
ka1ma, joka
ette
hautausmaalta tarttuu
ja onnettonuutta.
Sie11e
tuo sairautta
piti
eikd
sielta
liikkua
hillitysti,
Vain
ruohonkorttakaan.
saanut
taittaa
hautausmaan voimia
kdyttivrit
tietdjdt
Hautausmaa o1i
hyvdkseen praktiikassaan.
johon kajoarnisen
vainajien
omaisuutta,
vainajat kostivat.
Hautausmaat
levlttyiviit
vastavasti
joka oli
kirkon
itA ja ete1dpuolel1e,
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Tdnne sijoittuiarvostetuinta
aluetta.
yksltyishaudat.
vat maksulliset
Kdyhien
yhteishaudat
sijoittuivat
kirkkomaan vdhernpiarvoisiin
Hautausmaan pohosiin.
joisosa
paholaioli sen sijaan peldtty
sen loukko, murhamulta. Se oli kunniattomasti haudattuja varten. Kansa uskoi,
ettd viimeisellii
tuomiolla kirkon seindt
ja siellei
pohjoiseen
p:iin,
kaatuisivat
lepddvbt vainajat niiden alle jdddessddn
jdisivdt
yliJsnousemukmyds osattomiksi
sesta.
Jos jostain
syystd kirkkomaata
jouduttiin
laajentamaan se tehtiinki
aina joko eteldiin tai itddn pdin.
Kirkon
seinen vierusta
o1i arvokas
paikkakunnilla
hautapaikka"
eri
sei.nen
joisvieriin
muodostui ns. juhlarivejii,
ta lepopaikan saivat papit ja seurakunKatolitien pitkdaikalset
tydntekijiit.
sena keskiaikana
katsottiin
mycis eduksi
ettd seindn viereen haudattaessa varpaat
tulisivat
seinedn piiin. Rdystdistd tippuva vesi vilvoittaisi
varpaita ja helpottaisi
siten oloa kuoleman jzilkeisessd
kiirastulessa.
I(unniallisen
hautauksen korkein aste
oli
tu1la haudatuksi kirkon lattian
a1jo keskiajalta,
1e. Tdmti tapa periytyy
mutta rahvaan keskuudessa se yleistyivasta 1600-1uvu1ta. Alttarin
seutu o1i
kalleinta
aluetta.
Lopulta kaikki halupddstd klrkon permannon alle kunsivat
pelastuksen
nian vuoksi ja sielun
varmistamiseksi.
Ahtaat kirkonalustat
teytpian ja arkkujen peitekerros
jei
tylvdt
luvattoman
Peittdmettdmistii
ohueksi.
haudoista
varsinkin
kesdkuumalla kohosi
jota
kalman haju,
yritetti-in
turhaan
pei ttiiii havuin ja hajuvesin.

Uudet

metsdhautausmaat

Papisto anoi kirkkoonhautaamisen 1opettamista nrn. vuoden 1779 val_tiopdivil1d, toistaiseksi
turhaan. Kaupungeissa
tapa osittain
lopetettiin,
mutt-a maaseujatkui.
du1la se kuitenkin
Esimerkiksi
Pdlkdneelld
o1i
seurauksena
s€,
etta
kirkon
a1le haudattiin
endd em:intid ja
ja palko11isia.
isdntid,
ei itsendisiii
Kuvaavaa onki-n sananlasku: ttRikas nukkuu
kirkon a11a, kciyhd nukkuu nurmen a11att.
Lopullisesti
kirkon
a1le
hautaaminen
kiellettiin
keisarin pddtcikselld IB23 ja
maan pdd11e hautaaminen lai11a 1879.
Plenet
ympdrdineet kirkkokirkkoja
tarhat tayttyivet
nopeasti kun lattialle
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Vaikka jo piispa Gezehautaus loppui.
lius vanhempi o1i tiihdentiinyt suunnitelhaumallisuutta
hautausmaan kdytdssri,
dattiin
vainajat
1800-1uvun alussa tdyPaikan saatsin suunnittelemattomasti.
toi varata sielt?i, nistd eniten miellytti ja hinta miidriiytyi juoksumetreittain.
Sekavuutta vielii lisdsi
se, ettd kaikishaudankaivasa seurakunnissa
ei o1lut
jaa, vaan ornaiset kaivoivat
haudan ltse.
ja karLLoja ei juuri
Hautal uetteloita
kaytetty.
Vuoden I879 terveydenhoitoasetuksen
mukaan hautasijan
sai kZiyttiiii uudestaan
20 vuoden kuluttua,
mutta sattumanvaraija kirkkotarhan
sen paikanvalinnan
ahja
tauden
vuoksi
lahoamattomia
arkun
ruumiin osia nousi maan pinnalle
ajelehja koirien
tirnaan sikojen
kaluttavaksi.
Mite siat
hautausrnaalla tekivdt?
sitten
Hautausmaan heind ja laiduntaminen kuitenkin kuuluvat usein -joko lukkarin
tal
suntion palkkaetuihin.
Siksi monet sukujotta
haudat aidattiinkin,
elEiimet jiittiiisiviit
ne rauhaan. Siivottomuutta
lisdsi se, ette monin paikoin rivihautakanava kaivettiin
auki jo kesdllii
talven
kuolonsatoa
varten.
Piirikibkeiri
Edward
von Bonsdorff kertoo esirnerkiksi
Messukykin
vanhan kirkon
yrnpdrilld
olleesta
hautausmaasta seuraavaa: "Se niiyttidti jo
nddiinneine'
hirsistii
Taudoista ratai
kennettuine
sukuhautoineen
sekd sangen
epiitasaisine
naanpintoineen
sangen siivottonaTtatr. Hautausmailla
laiduntarninen kiellettiin
vielii
vuoden 7929 hauja yhteistausmaiden malliohjesddnnijssd
hautakanavat vuonna 1927.
Uudet hautausmaat tulivat
tarpeellisiksi,
kun ndiden vanhojen kirkkotarhojen
laajentamiseen
terveydenhoitolain
sddtdmisen jiilkeen hygieniasyistd
hyvin
harvoin
suostuttiin.
Uudet hautausmaat
syntyivdtkin
kirkonkylien
u1kopuo1e11e
1-5 kilometrin
pddhdn. N:iite perustettiin
maassamme runsaasti
vuosina 18851895. Esimerkiksi
Tarnpereella nykylsen
Aleksanterln
kirkon ympeirillS oleva hautausmaa kdvl ahtaaksi ja uusi perustettiin
kaukaiselle
Kalevankankaalle 1880Kansa nimitti
uusia hautausmaita ujoiksi
sein metsiihautausmalksi,
ne eivdt
kuitenkaan jddneet. Ne yleensd perustetpuuttotiin
siten,
ettd alue hakattiin
maksi, jonka jdlkeen suoritettiin
rakenja alue aidattiin.
tamistydt
Hautausmaaksi ei kelvannut rnikd tahansa rndkitdyrds, hautaa kaivettaessa
o1i pZiiisteivii
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vaivattonasti
kolmen kyyndrdn e11 178
sentin syvyyteen. Neilld uusilla a1uei1muodostuivat
hautojen
arvostukset
1a
perustein
kuin vanhoissa
hiernan toisin
jako ensimmaisen mu11an
kirkkotarhoissa,
e1i sukuhautojen, toisen mullan e1l nddja rivihaurdaikaisten yksityishautojen
Arvostetuksi alutojen vei1i11ii horjui.
pdeikdytdviin reuna,
milloin
eeksi
tuli
kappelin seinusta tal naantien puo1i.
Erilliseen
hautausmaahan joutuminen
rnielestd turtuntul
monen kansalaisen
vattomalta ja heipedlliselte.
Uudet hau*
tausmaat nimettiin
usein ensinmdiseksi
mukaan. Hdnestd tuli
haudatun vainajan
hautausmaan nimikkopyhinys tai
tavallaan
- miten kukin asian ajattell
haltia
jolta
kyseletietiijdt
sitten
kiiviviit
masse tietoja.
Ede11d o11 jo puhe hautausmalden yja istutusten
leisestd
siivottomuudesta
puuttumisesta. Puuistutusten niukkuuteen
o1i vaikuttanut
ratkaisevasti
kirkkomaijoka k.iytti
den hautausjdrjestys,
maaston nlin
tarkastl.
ettei
istutuksille
jddnyt sljaa. Kunlnkaallisessa kirjeessd
ympdrciimdbn
vuodelta 1804 oli kehotettu
uudet hautausnaat puuistutuksin,
mutta
Hautausrnaihin
se ei johtanut
tuloksiin.
ei kansa koskenut siksikiiiin,
koska niitd
p i d e Lt i i n p y h I n d j a v a a r a l l i s L n a p a i k Rornantiikan
koina.
luonnonpalvonta toi
koristekasvlt
hautausmaille,
mei11d aloitteen
tekijciind toimivat papit, opetLajaL ja sddlyld i seL.
Hautausmaiden vaaliminen
mahdollistui, kun nliden tabuluonne alkoi viiistyii
myijs kansankin rnielissd.
Istutuksilla,
joi11a
ldhinnd
01i
aikaisernmin
o1lut
(esim.
syrnbolls-mytologinen
merkitys
pihlaja=pyhd
puu, tuija=eleimdn puu) alja
kolkasvavassa nrddrin o11a esteettinen
hygieeninen
Turun hautausmaa
tarkoitus.
(F.Wigansai enslmmiiisen puutarhurinsa
ja
der)
istutuksensa
1860-1uvu11a ja
errkortteleita
erottanaan
rakennettiin
puukiiytdvdt.
Muualla
maassa
simrnelset
seurattiin
vdhitellen
esimerkkid.
Vuoden 1918 sotaa voidaan pitaid kdiinjoka
nekohtana,
muutti
suhtautumisen
hautausmaiden hoitoon mydnteisesti.
Sankarihaudoille
kummut istutuksitehtiin
pysytettiin
neen ja niille
muistomerkkejii. Sankarihautojen
tarjosi
koristaminen
esimerkkejh yksityisten
leposijojen
kunjoi11a lstutukset
nostamiselle,
alkoivat
yleistyd
1920.1930-1uvui11a. Vasta 19301uvu11a
monillehautausrnaille
saatiin

tehdyksi

hautasuunnitelma ja -luette1o.

Leposi j at
Moneen kertaan
haudatuilla
kirkkornailla hautapaikat unohtuivat pian. Kanusein puurissan haudoille pystyteltiln
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paalut
puuristit
1o11isten
olivat
ja saattoivat
puusepdn taidonndytteitd
kestdd kymmenidkin vuosia.
tuntunur
Haudan hiivldminen ei liene
pahalta kuin nykydan ykkansasta niln
ja pysyviiii muistoa korossiliillisyytt;j
Hautaamisen
tavassa aiassa a iatellaan.
o1i saattaa
ensisijais"ena tarfoituksena
vainaja
teistii eliimiistii tuonpuoleiseen.
Kun he lopulta sulautuivat yksilirllisyytense menetteen hautausmaan vdkeen, hausaivat unohtua. Ihmiseldmdn
tapaikatkin
rnuiston katoavaisuus toteutui kiriaimellisesti.
Hautakivelld
on vanha krist11l1nen
perinne,
Jeesuksen
se symboloi kived
haudan suu11a, rlsti
on puolestaan yldsjoko noettiin
nousenuksen tunnus. Rlstit
mydhernminmaalattiin
ciltai tervattlin,
jy- tai liinavdreilld
rnustaksi tai va1koiseksi.
Kivestd hakatut ja veistetyt
hautamuistomerkit
ovat o11eet kdytcissii vuosisatoja laakakivind kirkkojen lattioissa.
kirkkojen
ulKun hautaukset siirrettiin
haudoille
kopuo1e11e, kivet sijoitettiin
vanhan tavan mukaan vaaka-asentoon. Seupuolipysty,
raavaksi kiiytt66n otettiln
Kun kivisid
mulstoe1i ns. tyynykivi.
1800-1uvu11a
merkkejii
alkoi
ilrnaantua
yha
haudoille,
usearnmin varakkaitten
turhan prdysniitZi joskus paheksuttiin
ja mycis siitii
syystd,
tiiilyn
llnauksina
vaikeuttavan ruuettii niiden katsottiin
miin yldsnousemusta viirneisend piiiviind.
Kun 0riveden EnsimflAinen kivinen hautapaasi
pitiijiin
napaniehen
sijoitettiin
ttJaha
haudalle haudankalvaja ihmettelit
nin eihdn se
kun yT1snousenus tuTee;
isiintid kiven aTta pddse, ettA toiset on
jo
Kiikan
ahteeT I a, ja
senhiin
silfon
ninkun
se
tarttis
o77a ensinniiisenii
e-LaassaanKTno_Lr .
Rautaristejd
on 011ut kiiytiissd seke
jotka
valuettd
takorautaisia,
ovat
vanhempia. Ne olivat
nonati paikallisten
Valurautaiset
seppien taidonndytteitd.
rinmuistomerkit
tulivat
takorautaisten
.-:-f
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na,Lle 1830-1uvu11a. Ne olivat pddasiassa
saksalaisen rnallin nukaan valmistettuja
risteja
tal
laattamaisia
hautamuistomerkkejd.
hautaTyylisuunnat
ovat vaikuttaneet
muistomerkkien muotoon ja
koristeluun
yleensd hitaarrunin ja niukenmin kuin raja
kennuksiin
asuntojen
sisustukiin.
Muistomerkit
konserovat 1eima11lsesti
vatiivisia.
Silti
voidaan puhua muutaValumista
selviste
tyyllpiirtelstd.
rautaristit
koristeluineen
kertovat goKivlsistd
tiikasta.
hautarnuistomerkeistd
puolestaan uusklassisni
neytteytyy
obeliskeineen,
kolonnoi,neen ja jalustalle
asetettuine
kivimaljakoineen.
Mycis kanja jugend ovat j:ittiisa11j-sromantiikka
neet jalkensd rnuistomerkkeihin.
ja
Samalla tavoin
varallisuus
kuin
sosiaalinen
asema heijastuivat
vainajan
arkkuun, hautauskulkueeseen ja hautausmaahan sijoittumiseen,
se neikyi myds
muistomerkissd. 1800-1uvu1ta 1940-1uvu11e o1i tapana, etta mitii varakkaampi ja
huonattavampi vainaja o1i, sitd kalliimpi ja ndyttdvdnpi
hautamuistomerkki hanhauda11e. Niita
kittiin
tilattiin
myds
Valurautaitunnetuilta
taiteilijoilta.
ja suuret pystykiset ja taotut ristit
vet, obeliskit
sekij kolonnat olivat
maksukykyisten suosiossa. Varattomampi viiki
puislin itsetehtyihin
tyytyi
muistomerkkeihin.
1900-1uvun a1kupuo1el1a kd'yhempi kanjeljitellei
varakkaitten hautasa yritti
Puusta pyrittiin
tekemuistomerkkejd.
madn marmoriristejd,
betonista valettiin
Varattornan ja vahaudalle
reunakivid.
niikyi muistomerkisrakkaan eriarvoisuus
sdkin aina 1940-1uvu11e saakka, jolloin
tasastandardikokoiset
muotiin tulivat
arvoa korostavat hautakivet,matkalaukut.
Mitiian puhdasta suomalaista hautausei o1e olenassa. Hautausmaakulttuuria
meilmaittemme ma11i ja ihanne vdlittyi
kulttuuri1e pddasiassa saksalaiselta
sielte
on periiisin myds niinalueelta,
konkreettinen
asia kuin reunakivet,
kln
jotka Helslngin hautausrnaiden tarkastaja
mukanaan ja
saedaitti
Ivar
St6nle
toi
pakolliseksi
Helsingin
niiden
kdytdn
hautausmaille.
ympiirisVuosisadan vaihteen jiilkeen
esiuudistl
saksalaisten
tcikulttuuria
kuvien mukaan omaksuttu puutarhakaupunKansainvdllnen funktionaki-ldeo1ogia.
lismi korosti 1930-1uvu1ta lahtien luonja tervette
yksinkertainonliiheisyytte
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suutta niin rnuodoissa kuin materiaaleis1950vield
niikyiviit
sa. Nrimd aatteet
luvun rakentamisessa. 1960-1uvu1Ia perija tehokas elementaatteet kijyhtyivet,
Hautausalaa.
valtasi
tirakentaminen
maillamme elementit ovat noita yksitoti1980-1uvu11a ihmisten
sia rnatkalaukkuja.
ja se
kasvoi
kiinnostus
menneisyyteen
kaipuun
toi
rnukanaan rakentanisessakin
ja sarnalmenneen ajan moni-ilmeisyyteen
1a myb,s rikasmuotoiseen
hautausmaakultja sen vaalimiseen.
tuuriin

on1
muu
r a1 1
NASS

M

I
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Hautausmaiden
konkreettinen

tutkimus

Ensirnmdiset hautausmaita kesittelevet
julkaisut
liittyvdt
Suomess 1800-1uvun
historiankirloppupuolen
kansalliseen
joitukseen.
Kirjoittajana
on taidehlstoErnil Nervander.
Saksassa ja
rioitsija
Pohjoismaissa
virinneen
1910-1uvu11a
hautausmaiden uudistusliikkeen
teki SuoV.I.Forsmessa tunnetuksi
kirkkoherra
nan. Varsinainen hautausmaiden puolestapuhuja o1i kirjailija
}4ai1a Talvio, joka
Jumalan
vuonna 1927 julkaisi
teokset
ja taiteilija
puistot
Virkkalan
Ilmari
Hautauskanssa hdn vuonna 1933 perusti
maiden ystdviit r.y. :n.
Suomessa hautausmaitten
systemaattion vasta a1u11aan. Vuonna
nen kartoitus
kehotti
tuomiokapi1984 kirkkohallitus
asettamaan paikallisen
asiantuntuleja
hiippakunnan
huolehtimaan
tijaelimen
hautausa1uee11a olevien
seurakuntien
Ensimmdiset toimimaakulttuuriasioista.
kunnat
asetettiin
seuraavana vuonna.
Nliden tehtdvena on kartoittaa
hautausvalmistella
ohmaiden kulttuuriarvoja,
jeita
vanhojen hautausmaiden kunnostukhautausnaakulttuuriin
sesta ja edistdd
ja
ja sen suojeluun liittyvdd
tiedotuskoulutustoimintaa
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TYRVAALAISEN
1 7OO-LUVUN

Talollisesta

TALONPOIKAISPERHEEN
LOPULTA

1 8OO-LUVUN

WAT,TAVUOSIIN

mY

pelinanniksi

jakavan
pitdjdn
Tyrvdiin
vesistdn,
Liekoveden, pohjoispuolella
sijatsevassa
Liuhalan kyldssei on asuttu jo keskiajalta lahtien.
Talonnimend Liuha esiintyy
jo 1400-1uvun Ka1lia1an kirkontileissd.
Rekolan ta1o,
kertomukseni kohde, on
jonka
saanut nimensd Gregorlus-nimeste,
suomalainen muunnos. Reko. on talonnimen
ldhtcikohta.
20.5.I793 vietettiin
Tyrvddn piteij?in
Liuhan kyldn
Rekolassa heit5.
Morsian
o1i talon vanhin tytdr,
Maria Tuomaantytar ja sulhanen saman pitejiin
Laukulan
kyldn Korkin poika, Jaakko Heikinpoika.
Rekolan ainoa poika o1i kuollut
nruutamia
vuosia aiernmin, iolloin
aukeni kotiviivyn
paikka.
Morsiarnen isd,
Tuomas Tuomaanpoika o1i myiis tu1lut
Rekolaan kotivii(aaja1ta.
vyksi Karkun pitSjdn
Rekolan
talossa asui n.s. suurperhe: vanhapari
Jaakko ja Maria, kaksi Marian sisarta,
sekd renki ja piika.
Jaakon ja Marian ensimmdinen 1apsi,
Maria, syntyi syksylld 1794, mutta jaksoi eliiii vain va-iaan vuoden . 200 vuotta

- Tuulasvaara-KaSalonlemi l,larjo-Rlitta
Tiina:
leva,
Messukyldn kolrne hautausTammaata. Julkaisematon kesikirioitus.
pere 1989.
- Tuulasvaara-KaSaloniemi Marjo-Riitta
Tiina:
Tarnpereen Kalevankankaan
leva,
hautausmaa. Julkaisemato kdsikirjoitus.
Tampere 1990.
Vhyrynen, Leo: Hautausmaat maanme kirEsitelmd
kollisessa
kansanperinteessii.
Suomen hautausmaa- ja krematorioliiton
22.-23.5.
koulutusptiivillii
Helsingissii
19 8 9 .
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hyvin suursitten
o1i lapsikuolleisuus
ripullin
ta. A11e yksivuotiaat
kuolivat
ja rn-rutamanviikon ikdlset
synnynndiseen
Yli vuoden vanhat rnenehtyiheikkouteen.
ja
joista
viit
rokkoihin
hinkuyskddn,
saatu
a1le yksivuotlaita
suojeli
?iidiltii
luontainen immuniteetti.
Perheen toinen lapsi syntyi 1796 saaIlzinellei o1iden kasteessa ni-men Liisa.
lapsuuden
vaaroista.
onnea
selviytyd
Normaalit sukututkimusliihteet
eivdt kerennen ripille
ro rnitddn Liisan vaiheista
pddsyii ja 2I.6.1819 tapahtunutta avioitumista. Liisa kuului siihen tyrvddldisoman piten vdhemmist66n, joka avioitui
histotdjdn
u1kopuo1e11e. Huittisten
riassa on laskettu,
ettd noin neljdnnes
pitdjdn
avioliitoista
suuntautui
ulkopuole11e. Niiin olen arvioinut
tapahtuneen myds Tyrviidllzi.
Liisan
aviomies oli Mouhi-jdrven Mustianojan
Uusi-Liuhan talon vanhin poika,
Esa Mikonpoika. Lienee o1lut tarkoitus,
jatkaneet isd
ettd Esa ja Liisa olisivat
Mikon jzilkeen
Uusi-Liuhan
isdntdnd ja
erndntdnd, mutta toisin
kiivi.
Liisa menehtyi 28.12.1819 lapsivuoteeseen synnyEi Esastettyeen
kuolleen poikalapsen.
takaan
eniid tul1ut
isdntdd,
vaan hiin
ajautui
Urjalaanelduuteen aviolij-ttoon
en sielld
lopun eliimiinsii renkimiehend.
Kolmas lapsi
syntyi
1798 saaden vanhan satakuntalaisen
tavan mukaan syntymdpziivdd seuraavana pEiivdnd suoritetussa kasteessa nimen Maria. Vanhaan pohjoismaiseen
tapaan kuului myds se, ette
lapsena kuolleen nimi annettiin
uudelle
tulokkaal1e.
26.6.1.820 vietettiin
taas
hditd Rekolassa, kun l4aria oli ffiyttiinyt
1ai11isen avioliittoiiin.
2I
vuotta. Uselmmat naiset solnivat
avioliiton
21-23
vuoden ikiiisind,
miehet firuutamaa vuotta
vanhempina. Sulhanen o1i saman pitiijiin
Hannulankyliin Apiaisen talon vanhin poi-
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