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Sain kutsun tulla luennoimaan kirkollisesta kan-
saneliimiistii, j onka i lmenem ismuotoj a Hiim ees sii
viime vuosisadalla selvitin viiitciskirjassani. Tut-
kimukseni kohdistui ns. vanhaluterilaiseen yhte-
niiiskulttuuriin, jolla ymmAretaan luterilaisen
kirkon ja valtiovallan kiinteiiii yhteistyrita suo-
malaisten kasvattamiseksi kunnon kristityiksi.
Yhteniiiskulttuuri oli voimissaan useiden suku-
polvien ajan. Sukututkimukseen perehtyny kuu-
lijakuntani on asiakirjoja ja niiden monenlaisia
merkintrijii lukiessaan joutunut keskelle kirkol-
lista kansanel2imiiii.

Aloitan esitykseni katsauksella luterilaisten
seurakuntien varhaisempiin asiakirjoihin, sitten
selvitiin kirkon roolia yhteiskunnassa ja siinii
tapahtuvia muutoksia 180O-luvulla. Pliiihuomion
kohdistan kirkon merkitykseen a) kansanopetuk-
sen, b) siveellisen ja c) sosiaalisen el?imiin valvo-
jana sekii d) maallisen eliimiin piiiittyessii hautaan
saattajana.

1. Katsaus seurakuntien arkistomateriaaliin

Sukututkimuksen harrastajien yhteinen havainto
on, ettii kayttrikelpoisin liihdeaineisto on ollut
talletetfuna seurakuntien arkistoissa, koska seura-
kuntien kaikki jiisenet on eri yhteyksissii merkitty
luetteloihin. Kruununhallinnon piirissii tuotetut
maakirjat, vero luettelot j a henkikirj at raj oittuvat
pieneen osaan viiestostii. Tlinii piiiviinii useimpien
seurakuntien vanhin aineisto noin 1800-luvun
puoliviiliin saakka on maakunta-arkistoissa ja
mikrofi lmattu. Mikrofi lmien saanti ja lukulaittei-
den kelttd on tullut suhteellisen helpoksi. Seura-
kunnat ovat mikrofilmanneet niiden hallussa ole-
van aineiston ja hankkineet lukulaitteet my<is
tutkijoita varten kirkkoherranvirastoihin. Vielii
1960-luvulla etsiessiini viiitriskirjaani varten tie-
toja matkustin kirkonarkistosta toiseen, koska
silloin harvat seurakunnat olivat tallettaneet ai-
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neistoa Hiimeenlinnan maakunta-arkistoon. Sil-
loin kiiltin pelkiistiiiin alkuperiiismateriaalia, jota
ei juurikaan nykyisin eniiii anneta tutkijoiden
kayft<;cin.

Suomessa on etuoikeus saada seurakuntien
asiakirjojen vAlitykselld tietoja koko maan viies-
tcistii jo I 600-luvulta liihtien (edellyttiien, etteiviit
arkistot ole tuhoutuneet). Turun 1600-luvun ruot-
salaissyntyiset piispat, jotka olivat ideansa saa-
neet emAmaasta Ruotsista, antoivat miiiiriiyksiii
tietlyjen luetteloiden laadinnasta. Isak Rothovius
(piispana 1 627 -52) antoi ohjeita historiakirjoista,
jotka olivat luetteloita syntyneistii ja kastetuista,
avibliittoon vihityistii sekii kuolleista ja hauda-
tuista. Ei ole epAillystiikiiiin, etteiviitkci seurakun-
tien kirkkoherrat tehneet miiiiriiyksen saatuaan
tiillaisia luetteloita, jotka olivat tarpeellisia henki-
kirjoja laadittaessa henkiveron maksua varten
vuodesta 1634 lAhtien. Henkiveron maksuvelvol-
lisia olivat 15-63 vuotiaat, joista vapautettiin vain
kdyhet ja sairaat. Koska ihmiset muistivat ikiinsii
viiiirin tahallaan tai ilman, ilmoittivat perhesuh-
teensa ja varansa todellisuudesta poikkeavasti,
kirkkoherrojen piti olla henkikirjoituksessa liisnii
erilaisine luetteloineen ja merkintriineen. Irralliset
luettelot turmeltuivat ja hiivisivfit, niin ettii yhtii-
jaksoisia historiakirjoja on siiilyny't vasta 1600-
luvun jiilkipuolelta eli piispa Johannes Gezeliuk-
sen ajalta (1664-90). Tilikirjoja on joissakin seu-
rakunnissa voinut siiily2i 1600- luvun alkupuolel-
ta. Niissii on luetteloita niistii haudatuista, joista
on kannettu multaraha, ja myris sakotetuista, siis
jossain miiiirin henkikihistoriaa. Isii Gezeliuksen
ajalta on periiisin rippikirjat eli varsinaiset kir-
konkirjat, jotka perustuivat perheittiiin yllapidet-

|ryn seurantaan. Tavallista oli alkuaikoina mer-
kita naihin kirjoihin vain ehtoolliselle piiiisseet ja
kiilviit aikuiset. Opetustyrin seurantaa varten voi-
tiin pitiiii erillisiii lasten kirjoja, jotka ovat usein-
kin kadoksissa. Niiin ollen on vaikeata seurata



sellaisen varttuvan lapsen vaiheita, jonka nimi on

kastettujen luettelossa, mutta ei ilmesty rippikir-
jaan eika kuolleiden luetteloon. Hiin on kaiketi

muuttanut vanhempiensa kanssa toiseen seura-
kuntaan. Muuttaneiden luetteloa ei ole tallessa tai

siihen on merkiffy vain aikuisviiki. Pii?isiiiinttii-
sesti eri luetteloiden avulla hahmottui viihitellen
kokonaiskuva seurakunnan jiisenistii, ja viikiluku-
kin voitiin summittaisesti laskea. Viralliset vliki-
lukutaulukot erilaisine tilastoineen vaadittiin vuo-
desta 1749 liihtien. Monien seurakuntien van-
himmat asiakirjat ovat tuhoutuneet tulipaloissa tai
levottomina aikoina. Esim. Espoon kirkkoherra
paetessaan Ruotsiin ison vihan aikana vei muka-
naan seurakunnan arkiston, ioka on sillii tielliiiin.

2. Luterilaisen kirkon rooli yhteiskunnassa

Luterilaisen kirkon keskeinen rooli yhteniiiskult-
tuurin muodostuessa perustui uskonpuhdistuksen
opetukseen kahdesta regimentistii, hengellisestii ja
maallisesta vallasta, edellisestii Jumalan sanan
opettaj ana j a j elkim m ei sestii jiirj estyksen yl liipi-
tiijiinii. Esivallan tuli olla omassa tehtavassaan
kristillinen eli kuuliainen Jumalan sanalle ja oike-
alle luterilaiselle opille, jota erityisesti korostet-
tiin 1600-luvulla alkunsa saaneella ja pitkelle
I 800-luvulle jatkuneel la puhdasoppisuuden ajalla.
Nein kehittyi kiinteii hallinnollinen ja kulttuu-
riyhteys kirkon ja yhteiskunnan kesken. Merkitta-
vii yhteniiiskulttuurin viiline oli 1686 julkaistu
Kuninkaallinen kirkkolaki, joka voimassa vuoteen
I 869. Papisto, erityisesti pi ispat hiippakunnissaan
ja kirkkohenat seurakunnissaan valvoivat opin
puhtautta. Tiiydentiivii asetus, vuonna 1726 jul-
kaistu konventikkeliplakaati eli kokouskielto esti
maallikkojen pitiimiit hengelliset kokoukset ja
siten luterilaisuudelle vieraiden opetusten leviii-
misen. Kokouskielto kumoutui uuden kirkkolain
1869 mukana. Kotiopetus ja kyliirukoukset kyliin-
vanhimman johdolla olivat sallittuja, mutta ope-
tuksen antaja ei saanut itse selittAd sanaa eikii
sepittiiii rukouksia, vaan hiinen tuli keyftae kirkon
hyviiksymiii kirjoja, vanhaa virsikirjaa, katekis-
musta ja vastaavaa.

Luterilaisuuden voitto katolilaisuudesta oli saa-
vutettu 1500-luvun lopulla. Puhdasoppinen yh-
teiskunta oli ankaran suvaitsematon. Hallitsijat
mii?iriisiviit asetuksilla karkotuksia vierasuskoi-
sille. 1600-luvun alusta liihtien pidettiin selviinii,
ettii jokainen Ruotsin ja Suomen kansalainen oli

uskonnoltaan luterilainen. Uskonnon opettaminen
oli ensisijaisen tiirkeiitii. Turun piispat Gezeliuk-
sesta liihtien asettivat tavoitteeksi opetusty6n
avulla luterilaisen vakaumuksen juurruttamisen.
Suomen saatua autonomian Veniijiin vallan yhte-
ydess[ 1809 jatkui samanlainen katsomus: jokai-
nen Suomen kansalainen oli luterilainen, jota
koskivat kirkkolakiin ja piispojen ohjeisiin pe-
rustuvat siiiinn<ikset ja tavat. (Viipurin liitinin or-
todoksien asema j?irjestettiin keisarin suojelukses-
sa erityisilla kirkkohallinnollisilla ja valtiollisilla
saiidciksillii.

Luterilaiset pitiijet olivat itseniiisiii hallintoyk-
sikkcijii, jotka piiiittiviit asioistaan kirkkoherran
johdolla kokoontuvassa pitlijiinkokouksessa. Pi-
tiijiisidonnaisuus vallitsi. Oli kiiytiivii omassa kir-
kossa ehtoollisella ja otettava palvelut omalta
papilta, ellei erityisellii luvalla ollut toisin siiii-
detty. Vuoteen 1910 oli voimassa ehtoollispakko.
Virkatodistukseen oli tehtiivii merkintii siiiinnolli-
sestii ehtool I isel la kiiynnistii, j ota p idettiin eriiiin-
laisena kansalaiskunnon mittana. Siiiinncillinen
kiiynti edellytti ainakin kerran vuodessa tapahtu-
vaa ehtoolliselle menoa, jonka edellii oli aikeesta
ilmoitettava rippikirjoituksessa. Kirkkohera mer-
kitsi rippikirjan perheaukeaman oikealle puolelle
olevaan sarakkeeseen ehtoolliselle tulon piiivii-
miiiir2in. RippikirjamerkinnriistZi ilmenee, ett:A
suurin osa ehtoolliselle oikeutetuista kiivi kerran
vuodessa ja ettii useampikertaisten kiivijiiin miiiirii
viiheni 1800-luvun kuluessa. Ehtoolliselle piiiisy
edellytti tietyn opillisen perustan tuntemista, joka
saavutettiin rippikoulussa ja voitiin tarpeen mu-
kaan varmistaa ehtoolliskuulustelussa. Ehtoolli-
sella kiiynnin yhteiskunnallinen merkitys ilmeni
siiniikin, ettii sille piiiisy voitiin estee. TAta ran-
gaistusta ei eniiii kAl.tetty 1800-luvun jelkipuo-
lella, sillii ehtoollisen hengellinen sisiiltd korostui
tehostuneen opetuksen ansiosta. Sitii paitsi tuli
suuremmaksi ongelmaksi se, ettii yh2i useammat
sivistyneistcistii ja kaupunkiviiestdstii alkaen j[ivlit
pois ehtoollisptiydiistii. Vuosisadan jiilkipuolella
ei voitu edellyttiiii jokavuotistakaan kiiynti?i. Maa-
seutuviiestri jatkoi syysrippiperinnettii, ja ehtool-
lispakon tultua kumotuksi jatkui rippikirjoitustapa
vanhemman viien keskuudessa. Lienee pari vuotia
siitii, kun Tammelan kirkon sakastissa tapasin
ennen jumalanpalveluksen alkua er?iiin vanhuksen
ilmoittautumassa ehtoolliselle.

Matkalla ollessa oli saatava erityislupa kiiyd[
vieraassa kirkossa ehtoollisella. Jos kuolema
kohtasi vieraissa, oli oikeustulla haudatuksi toisen
seurakunnan kirkkomaahan. Valtiovalta toimi
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omien lakiensa mukaan rankaisijana, ja oikeus
saattoi tuomita kirkon hipeiirangaistukseen, jal-

kapuuhun tai hiipeiipenkille istumisen seka julki-

ripin. Hiipeiirangaistukset kumottiin jo ennen
uutta kirkkolakia, eikii niitii juurikaan kiiytetty
oikeuslaitoksen, harvoin eniiii kirkonkaan ran-
gaistuksena i 820-luvun jiilkeen. Oikeus miiiiriisi
perinteisesti mycis rikokseen tuomitun hautausta-
van. Kuolemaantuomitun osaksi tuli hiipeiillinen
hautaus kirkkomaan ulkopuolelle ilman hautaus-
menoja. Tiimii hautaustapa poistettiin vuoden
1869 kirkkolaissa. Hiljainen hautaus jonnekin

hautausmaan erityiseen osaan ilman kelloja ja

hautasaattoa sliilyi koko 1800-luvun ajan.
Kruunun ja kirkon yhteistoiminnan eres muoto

oli kruununkyyi, jonka nimismies jlirjesti tarvit-
taessa. Laiskoja lukijoita tuotiin kuulusteltavaksi
ja muita niskureita, jotka eiviit totelleet suosiolla
kirkkoherran miiiiriiyksiii. Nimismiehissii oli ero-
ja. Toiset noudattivat saamiaan pyyntdjA ja jar-
jestiviit kruununkyydin, toiset eiviit viilittiineet
ainakaan ihan heti panna toimeksi.

3. Selkeitd merkkejd yhtendiskulttuurin ha-
joamisesta

V?iitciskirjassani kasittelin yhteniiiskulttuuria Liin-
si-Hlmeessii kautta viime vuosisadan todetakseni
toisaalta sen jatkuvuuden, mutta toisaalta monia
ilmi6tA, jotka niiyttiviit suuntaa hajaannukseen.
Muutokset tapahtuivat verkkaisesti suomenkieli-
sissii maalaisyhteisdissd. Sitii vastoin kaupunkien
ja teollisuusyhdyskuntien vAki oli alttiimpaa uu-
sille vaikutteille, ja sitii oli vaikeampi valvoa.
Ruotsinkielisen yliopistonuorison keskuudessa
levisiviit vapaamieliset aatteet aina ateismiin asti
jo 1800-luvun puoliviilissii, kuten Mikko Juvan
tutkimuksissa on osoitettu. Sivistyneist<in etiiiin-
tyminen kirkosta aiheutti pappispulan, koska vielii
1800-luvun alkupuolella enin osa papeista oli
liihtdisin siiZityliiisv2iestdstii. Ennen pitkiiii pula
korvautui talonpoikaisviiestcist?i nousseella, maa-
laishenkisell2i, suomenmieliselli papistolla. He-
r[tysliikkeet, etenkin Potrjanmaan heriinniiislys
oli otollinen maaperii uuden pappispolven siitii
nousta. Heriinniiismaallikot Paavo Ruotsalaisen
johdolla uhmasivat pitiijiisidonnaisuutta ja ko-
koontumiskieltoa. Kuuluisilla Kalajoen karejilla
jaettiin maallikoille sakkorangaistuksia ja papeille
virasta pidafyksia miiiiriiajaksi. Piilkiineen-
Sahalahden seudulla vaikutti I 700-luvulla alkanut

vakaasti kirkollinen Hiimeen heriitys, jossa oli
mukana joitakin pappeja. Senkin piirissii uhmat-
tiin kokoontumiskieltoja ja jouduttiin oikeuden
kanssa tekemisiin.

Kuntalaitoksen muodostuminen seurakuntahal-
linnon rinnalle 1860-luvulla oli alku pitiijiinhal-
linnon jakautumiselle. Kunnan ja seurakunnan
rajat ja jiisenet olivat tiismiilleen samat, koska
jokainen suomalainen kuului luterilaiseen kirk-
koon, ja se hiimmensi aluksi tehtiiviikenttien
eriltymiste. Alkuaikoina valittiin kunnallishallin-
non johtoon pappeja, ja yleensiikin samat miehet
olivat kunnan ja seurakunnan hallinnossa muka-
na. Of i vaikeata vetdd rajaa niiden kiisittelemien
asioiden ja velvoitteiden viilille. Esim. Tamme-
lassa hautausmaata laajennettaessa 1890-luvun
alussa kirkkoneuvosto siirsi tehtiiviin kuntakoko-
ukselle, joka otti sen vastaan, mutta totesi olevan-
sa viiiirii instanssi sitd kasifielemaAn.

Kunnallishallinnon perustamisen kanssa samaan
aikaan julkaistiin kansakouluasetus ja siten luotiin
kunnallinen kansakoulu, .joka ei ollut kirkollisen
hallinnon alainen, vaan kunta ja koulutoimen
ylihallitus valvoi kansakouluja. Oppikoulut olivat
olleet kiinteiissii yhteydess?i tuomiokapituleihin.
Nekin siirrettiin Koulutoimen ylihallituksen alai-
siksi. Kirkon ja koulun ero oli vastaista kehityst5
ajatellen ratkaiseva. Alkuvaiheessa koulujen va-
kaa perusta ja uskonnonopetus siiilyiviit ennal-
laan.

Puhdasoppisuuden ajan kirkkolain korvasi pel-
kiistiiiin luterilaisen kirkon jliseniii varten hyviik-
sytty kirkkolaki 1869, johon jo viitattiin ja joka

ennakoi , ettii oli muitakin kuin luterilaisia. En-
simmliinen uskonnonvapauden sovellutus oli
vuonna 1889 voimaan tullut eriuskolaislaki, joka

salli eroamisen luterilaisesta kirkosta ehdolla, ettii
asianomainen liiffyi toiseen protestanttiseen kirk-
koon tai rekister<iityyn uskonnolliseen yhdys-
kuntaan. Metodistit ja baptistit muodostivat lain
perusteella omia seurakuntia, jotka suomenkieli-
sellii maaseudulla olivat harvinaisia ja Tampe-
reellakin baptisti- ja metodistiseurakunnat muo-
dostettiin vasta 1900-luvun alussa. Uskonnonva-
pauslaki vuonna 1922 salli liittymisen myris si-
viilirekisteriin, joka oli perustettu joitakin vuosia
aikaisemmin. Niiin oli periaatteessa tunnustettu,
ettri Suomen kansalainen voi olla ei-kristitty, jopa

kieltlije. Kirkossa toimittiin sen omien lakien ja

siiiidcisten mukaan, eikii valtiovalta voinut puuttua
sen sisiiiseen eldmiiiin, ei miiiiriitii kirkollisia ran-
gaistuksia eikii hiljaista hautausta.
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4. Kirkol l isen kansaneldmdn muotoja

Kirkon vaikutus ulottui ihmiseliimiiiin kehdosta

hautaan. Jumalan sana oli luterilaisen opin tulkit-
sema ohjenuora. Joka sunnuntaina oli pidettiiv?i
jumalanpalvelus, jonka keskeinen elementti oli
yksi tai kaksi saarnaa (rippi-, katekismus-,ja ahti-
saamoja pidettiin) sekii erilaiset kuulutukset.
Kirkko oli ainoa paikka, jossa saatiin kuulla, mitii
esivallalla oli kansalaisilleen ilmoitettavaa. Siellfl
tiedotettiin lisiiksi paikalliset uutiset. Suomenkie-
lisiii sanomalehtiii alkoi ilmestyii 1840-luvulla,
mutta ani harvaan kotiin maaseudulla niita filat-
tiin. Hidas postinkulku jo asetti rajoituksia, niin
ettii uutiset olivat vanhoja. Sanomalehtien merki-
tys uutiskanavina siiilyi kautta 1800-luvun toisar-
voisena.

Useammissa kirkoissa Himeessii oli penkkijiir-
jestys, josta ei en?iii pidetty viilttiimiittii kiinni
1800-luvulla. Kuitenkin jiirjestyksen tarve miel-
lettiin entistii tiirkeiimpiinii, ja tuomiokapitulin
ohjeiden mukaan valvottiin kansan kaltayrymista
jumalanpalveluksen eri kohdissa, milloin polvis-
tuttiin, milloin noustiin seisomaan. Perinteinen
tapa oli nousta seisomaan , kun luettiin Jumalan
sanaa ja hallitsijan kaskyja. Hallitsijan (kuningas,
keisari) kunnioitus sy<ipyi syviille suomalaisten
mieliin, mikii tuotti epiivarmuutta sortokausina.
Puhdasoppinen kirkko oli ennen kaikkea opettava
kirkko, se oli siveellistii el?imiiii valvova ja kova-
osaisista huolta kantava kirkko.

a) Kirkon opetustyo

Kaste liitti seurakuntaan ja oli ensimmiiinen vaihe
opetuslapsen tiellii. Kummit toimivat aluksi lap-
sen puolesta. Kastekaavan mukaan he lupasivat
luopua perkeleestii ja eliiii Jumalan lapsena. Van-
ha kirkkolaki miilirdsi kasteelle vietiiviiksi vii-
meistiiiin 8. piiiviinii syntymiin jiilkeen, mutta
kasteluetteloista ilmenee, ettii oli tapana viedii
lapsi kauempaakin pappilaan tai kirkkoon syn-
tymiin jiilkeen seuraavana tai sitii seuraavana piii-
viinii. Jos lapsi niiytti heikolta, oli hiitiikaste mah-
dollinen, jonka lapsen jii?idessii eloon pappi vah-
visti. Hiitiikasteen sai toimittaa vakaana kristittynli
tunnettu henkilci, joka tunsi hiitiikasteen kaavan
virsikirjasta. Kasten jiilkeen lasta voitiin kutsua
nimellii ja merkita se kirjaan. Kuolleena syntyneet
ja kastamattomat merkittiin luetteloon vailla ni-
meii, ja heidiit klitkettiin hautausmaalle viihin
menoin. Kotikasteet ja kastepiiiviin lykkiiiiminen

olivat siiiitylZiisperheissii tavallisia, ja tapa levisi
I 800-luvun lopulla muuallekin.

Kummeilla oli terkea osa paitsi lapsen puolesta
puhujana kastetoimituksessa mycis iiidin edustaja-
na, kun hiin oli saastainen 40 piiiviin ajan, jonka
jiilkeen kirkkoonottoseremonian eli kirkottamisen
tapahduttua hiin voi vapaasti seurustella toisten
kanssa kodin ulkopuolella. Kummien lukumiiiirii
ilmaisi aika hyvin siiidyn: siiiityliiisten lapsilla
saattoi olla kymmenkunta kummia, maaseudun
ratsutilallisten ja varakkaiden talollisten lapsilla
oli 5-7 kummia, torpparin ja palkollisen lapsella
2-3 kummia. Sylikummit valittiin yhteiskunnalli-
sesti samalta tai mieluummin hiukan ylemmiiltii
tasolta, torppari ja palvelija valitsi talollisen, ta-
lollinen ratsutilallisen tai hiukan varakkaamman
talollisen. Lisiikummeiksi kutsuttiin nuori talon
tyttci tai poika, tietysti konfirmoituja. Kummin
vastuu oli sekii taloudellinen ettii hengellinen.
Yleinen kiisitys on ollut, ettii kummi on ensi sijai-
sesti vastuussa, jos vanhemmille tapahtuisi on-
nettomuus. Kummin vastuu kristillisen opetuksen
antajana tunnustettiin. Ei ollut harvinaista, ettii
kummien joukossa oli ruustinna, lukkari, joskus
itse rovasti. Kylat olivat kiinteita yhteisdja, joista
tavallisemmin kummit valittiin. Kummius oli
todella arvostettu luottamustehtdvA. Kasteen toi-
mittaja hyviksyessiiiin kummit antoi tavallaan
valtakirjan vastuulliseen tehtavaan. Vielii 1800-
luvun alkupuolella voitiin kummeja kuulustella
kristinopin ja sisiiluvun taidossa.

Varsinaiset kirkonkirjat syntyiviit kontrolloi-
maan perheittiiin kristinuskon taitamista ja eh-
toollisella keyntiii. Rippikirjan perheaukeaman
vasemmalla puolella on sarakkeita opetuksen
kontrolloimiseksi. Sarakkeiden otsikkoina on
tavaus, sisiiluku, vfiiikatekismuksen eri luvut ja
selitykset, Athanasiuksen uskontunnustus, huo-
neentaulu. Lasten opetuksen tavoitteet oli miiiiri-
telty vuonna 1807 Turun tuomiokapitulissa: jo-
kaisen oli osattava ennen 12. ikiivuottaan lukea
sisiiltii ja ulkoa Lutherin Viihli katekismuksen.
Alkuopetuksen antaj ina olivat vanhemmat avain-
asemassa. Heidiin tuli opettaa lapselle aamu- ilta-
ja ruokarukoukset sekii tavauksen ja lukemisen
alkeet. Lapset tuli vuosittain viedii 6. ikiivuodesta
liihtien lukukinkereille kuulusteltaviksi. Valituk-
set vanhempien kyvyttiimlydestii opettaa lapsiaan
olivat toistuvia. Heidiin avukseen kutsuttiin apu-
joukot: kummit, kylAn hyvat lukijat, lukkari tai
erityinen koulumestari. Niiin syntyi kyld-, sun-
nuntai- ja lukkarikouluja, millii nimellii niite mil-
loinkin kutsuttiin. Kiertokoululaitos sai jarjesty-
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neet muodot yleensii vasta 1860-luvulla ja liittyi
kiinteiisti kunnallisen kansakoulun varhaishistori-
aan. Cygnaeuksen luoma nelivuotinen kansakoulu
oli niin vaativa, etth se edellytti siiiinncillisen al-
keisopetuksen, jonka seurakunnat kiertokouluis-
saan antoivat maaseudulla ja loysiviit niiin viiyliin
myris oman rippikoulun tason kohottamiseksi.
Esim. Tammelan kirkkoherra Granfelt teki kier-
tokoulusta oppivelvol li suuskoulun, j ota kiiym[tcin
ei piiiissyt rippikouluun. Tavallista oli, ettii seura-
kunta toimi kiertokoulujen organisoijana ja kunta
kustannusten maksajana. Piiiisiiiintciisesti kierto-
koululaitos siiilyi oppivelvollisuuslain voimaan-
tuloon 1923, jopa sen ylikin. Kaupungeissa oli jo
ennen kansakoulun aikaa tehdaskouluja, porva-
riston ylliipitiimiii sunnuntaikouluja, ja Tampe-
reen seudulla syntyiviit Ahlmanin koulut. Kansa-
koulujen alkeisopetusta annettiin kaupungin tai
yksityisten yl llipitiim issii pikkulastenkou luissa.

Rippikoulu oli kaikkien keyteve saavuttaakseen
kansalaiskelpoisuuden, josta oli aikaisemmin
puhe. Rippikoulu syntyi 1700-luvun jalkipuolella
tarpeesta antaa opetusta ensi kerran ehtoolliselle
pyrkiville ja sai jArjestyneet muodot I 800-luvun
alussa. Ehtoolliselle hyviiksyminen oli tArkee
sosiaalinen, koko seurakuntaa koskeva ratkaisu.
Julkisesti toimitettavasta konfirmaatiosta tuli
kuulusteluineen yksildllinen niiyttri saavutetuista
taidoista. Konfirmaatio oli joka seurakunnassa
keytdsse viime vuosisadan alussa. Seurakunnissa
on tallessa 1800-luvun alkuvuosikymmeniltii l!ih-
tien rippikoululaisten luetteloja, joihin on yksi-
tyiskohtaisesti merkitty heidiin taitonsa ja koulun
kesto, koska monet eiviit selvinneet siitii vuodes-
sa, eriiiltii meni kolmekin vuotta. Lahjakkaat nuo-
ret saivat tunnustuspalkinnoksi Raamatun tai Uu-
den testamentin tai jonkin muun kirjan. Konfir-
moitu aikuinen viiki joutui tekemiiiin lukusilla
tiliii tiedon siiilymisestii.

Vielii 1800-luvun alussa Raamattu oli jokseen-
kin harvinainen kirja kodeissa. Virsikirja ja kate-
kismus olivat huomattavasti yleisemmiit. Tunne-
tuimmat katekismukset olivat ruotsalaisten piis-
pojen Olof Svebiliuksen ja Mdllerin laatimat.
Svebiliuksen katekismus vastasi Turun hiippa-
kunnan johdon mielestii parhaiten Lutherin ope-
tusta, ja tiimii katekismus olikin useissa Hiimeen
seurakunnissa kaytdssA. Her[tysliikkeissii, mytis
Hdmeen heriityksen piirissii painotettiin henkilci-
kohtaista uskoa, ja Mdllerin katekismuksen kat-
sottiin paremmin vastaavan tiitii vakaumusta.
Katekismukset kertoivat omalla tavallaan seura-
kuntien hengellisestii pohjasta. Lukutaidon pa-

rantuessa lisiiiintyi tarve levittiiii kirjoja, ettii ko-
deissa olisi siiilyny't opittu taito. Raamatun ja
erityisesti Uuden testamentin levitystydlla I 800-
luvun alkupuolella pyrittiin tekemii?in siitii joka
kodin kirja. Hiimeenlinnassa toimi Suomen Pipli-
aseuran jakeluvarasto. Merkittiiviiii on, ettii puh-
dasoppisessa Hiimeessii levisiviit aika paljon
anglosaksista alkuperiiii olevat hartauskirjat ja
saksalaisten mystikkojen teokset. Kirjojen levin-
neisyytt?i voi seurata 1 800-luvun alkupuolella ja
hiukan mycihemminkin peruluetteloista, joihin
vainaj ien omaisuus yksityiskohtaisesti merkittiin,
kirjat nimeltii mainiten. Peruluettelot ovat kiintoi-
saa materiaalia. Oikeuden pcil.tiikirjoista voi lciy-
tiiit yhre ja toista muutenkin kiintoisaa materiaalia
suvun vaiheista.

b) Siveell isen elaman kontroll i

Kirkon hoidossa oli kautta 1800-luvun maan vi-
rallinen viiest<irekisteri. Kirkonkirjaan merkittiin
kaikki seurakunnan jiisenten kansalaiskuntoa kos-
kevat huomiot, my<is rikkomukset ja saadut ran-
gaistukset. Lisiiksi kirkonarkistossa on erillisiii
kurinpitoluetteloita. VAestdkontrolli oli varsin
kattava niin kauan, kuin ihmiset pysyiviit alallaan,
mutta toisinaan taloudelliset olosuhteet sotkivat
selviit kuviot. Esim. Hiimeen pitiijissii oli 1840-
luvulla voimakas viiestcinkasvu ja sen tuoma lii-
kaviiestri ja kriyh1ys. Oli etsittAvA toimeentuloa
muualta kuin kotikyliistii ja -pitejestii. Teolli-
suuslaitosten perustaminen loi tydtilaisuuksia ja
muuttovirtauksia. Virallisesti muutto tapahtui
ottamalla muuttokirja ja viemiillii se kirkkoher-
ralle, jonka seurakunnasta tycipaikka avautui.
Elinkeinopakon vallitessa vuoteen I 879 jokaisella
piti olla isiintii, ellei hiin itse ollut omistaja. Muu-
ten hiinet tulkittiin irtolaiseksi, joka oli otettava
kiinni.

Muuttotodistukseen merkittiin ehtoollisella-
kiiynti, joka edellytti siis rippikoulunkiiyntiii, ja
sen hetkinen Iukutaidon tila, jonka selvittiimiseksi
muuttoaikeissa olevaa voitiin kuulustella, sekii
mahdolliset rangaistukset. Kirkkohena voi alistaa
muuttotodistuksen pitiijiinkokoukselle, jolla oli
oikeus piiiitdkselliiiin kielt?iytya ottamasta ran-
gaistuksen saanutta ja heikkotaitoista muuttajaa,
vaikka hiinellii oli tiedossaan tydtilaisuus. Muut-
toliikkeen valvonnassa n?iytteli omaa osuuttaan
mycis sosiaalinen tekijii, josta my<ihemmin
enemmiin.

Jos ty<ivoiman tarvetta oli paljon esim. alkavas-
sa tai laajentuvassa teollisuusyrityksessii, saattoi
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syntye hankausta patruunan ja kirkkoherran vii-

lillii. Tammelassa syntyi kitkaa, kun Forssa Oy:n
johtaja Wahren otti viikel vaatimatta muuttokirjaa

tai pidattiimiillii sen itsell2iiin. Monissa tehdasyh-

teisoissii oli oma tehdasseurakunta ja pappi, joka

vastasi jiisenistiiiin. Kuitenkin se oli alisteinen
emepitajalle, jonka kirkkoherra oli ylinnii vas-
tuussa.

Talollisviiestci pysyi yleensii paikallaan , ja n[in
perhe-eliimiin kontrolli oli mahdollinen avioliiton
alusta liihtien. Avioliittoon vihittyjen kirja sisiilsi

seuraavat tiedot: Aika ja paikka, vihkijii, vihitty-
jen nimet ja kotipaikka, oliko avioliitto ensim-
miiinen vai toinen tai ehkii vieliikin useampi. Li-
siiksi voi olla maininta, oliko morsian vihitty
juhla-asussa vai ilman. Juhla-asussa vihkiminen
ositti neitsyyltZi, ja juhla-asun vaArinkAytdstli voi-
tiin antaa sakko. Vihkiminen ilman juhla-asua ei
vzilttiimiittii todistanut neitsyyden menetyksestii,
vaan varattomuus esti juhla-asun hankinnan ja

haiden jarjestdmisen. Useimmissa tapauksissa
vihitlt olivat samasta, enintiiiin naapuripitiijlistli
puhemiehen valittamia. Kirkollinen vihkiminen
pakollisena instituutiona siseltyi yleiseen lakiin
1734, mfita kirkko oli keskiajalta liihtien halun-
nut siunata avioliiton. Perhettii perustettaessa oli
kihlaus perinteisesti merkittiivin tapahtuma, koska
sen yhteydess?i vaihdettiin omaisuutta todistajien
lbsn?iollessa. Avioliitto julkisine kihlauksineen
onkin aina mielletty yhteiskunnallisesti merkitt?i-
v?iksi instituutioksi. Kihlauksen purkaminen oli
tehtava lain mukaan tuomiokapitulin ja kihlakun-
nanoikeuden piiiitciksellii. Kun kihlaus yhdisti
miehen ja naisen, oli lahelle ajattelu, ettii vihki-
minen oli muodollisuus, jota voitiin siirtAa ja

aloittaa yhteiseliimii kihlauksesta, etenkin kun
avioliitto edellytti rippikoulun kiiyntiii ja lukutai-
toa. Papiston asiana oli valvoa, ettii kihlapari,
myos susipari, tuli vihille. Avioeron saaminen oli
pitkii prosessi. Vain kuolema erottaa, oli piiiiperi-

aate. Mies voi puolen vuoden suruajan jiilkeen

solmia uuden avioliiton, nainen vuoden kuluttua.
Avioeron perustaksi kelpasi puolison parantuma-
ton mielisairaus ja katoaminen esim. sodassa.
Uskottomuus oli tulkinnanvarainen s1y, varsinkin
miehen ollessa kysymyksessii. Aviopari kiivi mo-

nen sovitteluinstanssin kautta tuomiokapitulin
nuhtelua my<iten. Avioliiton julkisuudesta seurasi

hiiiden julkisuus ja kuokkavierasperinne, jota oli

vaikea karsia. Keinona oli mm, eltahaat piti jiir-

jestiiii arkena ja kuokkavieraita sakotettiin.
Yhteniiiskulttuuri edellytti, ettii vanhemmat

valvoivat lasten ellimliii, isiintiiviiki palkollisia.

Nuorten ycijuoksuja koetettiin est5l ja rajoittaa.
Sakkoja maarattiin salavuoteudesta ja ennenaikai-
sesta yhteenmenosta. Apiiriilapsen synnyttiineen
iiidin kirkkoonotto oli julkinen rangaistus ja syn-
ninpiiiistd. Lapsen tunnustaneet isiit saattoivat
j outua yhteiskuntapalveluun. On helppoa p2ratella
valvonnan vaikeutuneen tehdasyhteisriissii, joiden
esimerkki helposti levisi maaseudulle. Pelko pal-
velusviien menettiimisestii teollisuudelle 1800-
luvun jiilkipuolella jamrtti isiintiiviien valvontaa.

Kyliinvanhimmat j a kirkkoraadin j iisenet olivat
velvollisia antamaan ilmi kylissiiln tapahtuneet
siveellisen eliimiin loukkaukset, aviopuolisot,
jotka eliv?it riidassa, vanhemmat, jotka laiminkii-
viit kristillisen opetuksen antamisen. Tehtava oli
vaikea ja vastuullinen. Ensimmiiinen rankaisuvai-
he, kun ilmianto oli tehty, oli kirkkohenan nuh-
telu kahden kesken, sitten kutsu julkisesti nuh-
deltavaksi kirkkoneuvoston eteen. Jos entinen
meno jatkui ja piispa oli tulossa tarkastukselle,
aviopari tai jompikumpi, jossa oli syy, kutsuttiin
piispan eteen tai liihetettiin Turkuun tuomiokapi-
tulin eteen ja vihdoin oikeuden eteen, ja silloin
oltiinkin jo ratkomassa avioeroa. Kruununkyyti
tarjoutui avuksi, ellei riiteleviii muuten saatu liik-
keelle. Lasten ja palkollisten opetuksen laimin-
lycinnistii annettiin sakkoja.

Yhteniiiskulttuurin hajotessa yhteiskunnan ja
kirkon lainsiiiidiinnon ansiosta kaytantd muuttui,
mutta esim. riitaisia aviopuolisoita soviteltiin
edelleen kirkon toimesta, mutta kruununkyydin
loppuminen vaikeutti niskureiden taivutusta.

c) Sosiaalinen huoltoty6

Luterilainen perusniikemys oli, ettii ihmisen tuli
vanhetessaan ja raihnaantuessaan saada hoitoa
kodissaan. Lapset olivat velvollisia hoitamaan
vanhempiaan. Oli yksinliisiii ja kdyhia, joilla ei
ollut huoltajia ja jotka eiviit tulleet yksin toimeen.
Kiiyhiiinhoidon jiirjestiiminen oli seurakunnan
velvollisuus. Maalaispitiijissii ei juurikaan ollut
ennen 1 800-luvun jiilkipuolta hoitolaitoksia, vaan
kdyhdt olivat sijoitettuina ruotuihin. Ruotu koos-
tui 4-5 talosta, ja sen vastuulla oli huolenpito
vanhuksesta tai sairaasta, jolla ei ollut huoltajaa.
Seurakunnalla oli perinteisesti vaivaiskassa, jo-
hon koottiin varoja kolehdeilla ja perunkirjoituk-
sen yhteydessii perittiin vaivaisprosentti. Kassasta
voitiin jakaa avustusta niille varattomille, jotka
eliviit omassa mokissiiiin. Varoja tarvittiin orpo-
lapsien huoltoon, joka tavallisesti uskottiin viihi-
ten pyytiiviille perheelle. Vaikeasti sairas varaton
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henkilct kustannettiin vaivaiskassan varoilla Hii-
meenlinnan liiiininsairaalaan tai Seilin mielisai-
raalaan. Vaivaishoidon perusajatus oli, ettei ke-
nenkdiin tarvitsisi kerjeta. Kerjiiiimiistii tavattu
voitiin palauttaa kruununkyydilla kotikylaensii.
Vaike ina vuos ina j iirj estetti in hiitiiaputciitii, j a kun
niilkii ja kurjuus kasvoi, vielii 1860-luvun vaikei-
na vuosina annettiin Hiimeen pitajissli piiAasiassa
lapsille ja vanhuksille kerjuulupia. Nlilkiimailta
tuli kerjiiliiisiii. Kdyhiiinhoito siirrettiin kunnallis-
hallinnon piiriin 1860-luvulla ja siten yhteiskun-
nan valvontaan.

Muuttoliikkeen valvonta sisiilsi koyhiiinhoidol-
lisen elementin. Sosiaalisesti epAilltavissA tapa-
uksissa sai pitiijiinkokous ratkaista, saivatko
muuttoaikeissa olevat tulla pitajaan. Jos muuttaja
oli yli 5O-vuotias, tai hiinellii oli suuri perhe ja

alaikiiisiii lapsia, oli pelko, ettii henkilci itse tai
hiinen kuollessaan mahdollisesti lapset joutuisivat

ehki i  piankin vaivaishoidon niskoi l le. Sosiaal i-
sista syistii muuttamasta estetty voi vedota kuver-
n<iririin ja saada sitii kautta muutoksen, jos kerran
oli tyripaikka.

d) El i imdn pi idttyminen ja hautaan saattami-
nen

Ihmisen eliimiinkaari, oli se lyhyt tai pitkii, hei-
jastui voimakkaasti kuolinmenoihin ja hautauk-
seen. Kuoleman vierailtua useimmiten kuolevan
omassa kodissa seurasi arkkuunpano ja valvojai-
set, jotka olivat jhiinteinii vuosisatojen takaa, jos-

kin viime vuosisadalla vaatimattomina entisiin
verrattuina. Valvomalla vainajan luona todettiin,
ettii paareilla tai arkussa lep[iivli oli kuollut, kos-
ka aina ei ollut helppoa se todeta. Vainajan omai-
set ilmoittivat kuolinslyn, joka on merkitty kuol-
leiden ja haudattujen luetteloon. Vanhuudenheik-
kous saattoi olla alle 60-vuotiaillakin kuolinsyy-
nii. Vielii 1800-luvun puoliviilissii olivat liiiikiiri-
piirit suuria. Vasta kunnanliiiikiirien lisiiiintyvii
palkkaaminen 1800-luvun lopulta liihtien t?ismen-
si kuolinsyiden ilmoittamista.

Joissakin seurakunnissa siiilyi pitkiiiin tapa il-
maista sanomakellojen soitolla, oliko vainaja
siiiityliiinen, talollinen tai alempi. Kellot soitettiin
piiiviin tiettyinii hetkinii eri siiiidyille. Perinteistii
oli sunnuntaiaamuna saattaa vainaja kirkolle ja

hautaan. Suuri saattoviiki ja vastakellot, joiden

soitto aloitettiin saaton saavuttua tiettyyn kohtaan,
ilmaisivat vainajan arvokkuuden. Sen verran pe-

rinnettii on siiilynyt, ettii monet haluavat ajattaa
ruumisauton vainajan kodin kautta kirkon kella-

riin. Hautaukseen liittlrvat kellonsoitot, paarivaa-
te, kantoliinat ja vaunut sekii laulu ja mahdollinen
surumusiikki olivat erikseen hinnoiteltuja, joten
ne kaikki saadakseen tarvittiin rahaa. Oli hautauk-
sia, joista ne kaikki puuttuivat. Ruumissaarna,
jossa kirkkoherra esitteli vainajan eliimiinkeran,
kuului vain korkea-arvoisel le. Viel i i  1880-luvul la
hyviiksy'tyssli kiisikirjassa mainittiin ruumissaar-
na.

Vainajan yhteiskunnallinen asema vaikutti
hautasijan valintaankin. Kirkkoon hautaaminen
oli I 800-luvulla jo harvinaista, koska se oli rajoi-
tettu vartavasten rakennettuun hautaholviin. Kirk-
koon hautaaminen kiellettiin asetuksella 1 822.

Hautausmaallekin ulottui varallisuuden ja yh-
te i skuntakelpo i suuden siiiitiim ii j iirj estys. Moni s sa
Hiimeen seurakunnissa hautausmaa oli jaettu eri-
arvoisiin osastoihin, joihin hautaamisesta perittiin
erisuuruinen multaraha. Erityisalueita oli kasta-
mattomil le lapsi l le, r ikoksista tuomitui l le, i tse-
murhaajille, joille toimitettiin hiljainen hautaus
ilman kelloja ja hautasaattoa. Kriyhille ja vaivais-
hoidokei l le ol i  viel i i  t i i l lakin vuosisadalla r ivi-
hauta-alue, joka jei yleensZi hoitamatta. Viimeksi
on ollut kirkosta eronneille erityisalueita, mitkii
nykyisin on kielletty. Kirkosta eronneille, vieras-
uskoisi l le ja vieraan seurakunnan j i iseni l le voi
maarala korkeamman hautamaksun. ei muuta.

Yhteenveto

Olen luennossani esitellyt lyhyesti kirkollista
kansaneliimiiii, joka vielii viime vuosisadan alku-
puolella jatkui jokseenkin rikkomattomana yhte-
niiiskulttuurina, mutta ei eniiii vuosisadan viimei-
s inii vuos ikymm en inii. Lainsiiiidiinncin m uutokset
olivat oleellisesti erottaneet kirkon ja yhteiskun-
nan kunnallishallinnon perustamisen mydtii, sekii
ulottuneet opetuslaitokseen ja oikeuskiiy,tiintcicin.
Kuitenkin kirkollisen kansaneliimiin voi todeta
jatkuneen siklili, ettii perinteet eliviit kansan syvi-
en rivien piirissii maaseudulla ja my<is maalta
kaupunkiin muuttaneiden ensi polven viien kes-
kuudessa. Luterilainen kirkko sZiilytti valta-
asemansa, ja sen ote suomalaisiin oli niin vankka,
ettii uskonnonvapauslain 1922 jiilkeenkin ani
harvat erosivat siite alkuvuosina.fl
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