minenja arkistointi.
neistoa on kertynY
on voitu ottaa. Voiito, johon materiaali
kunnan kotiseutukome, kuinka olemme
inakin olemme monmiaan kokemuksia
iili hyviikseen esim.
sti kyliihistoria valften yhteenkuuluvailua kotikylien kehitD
r pitiimisessii.

Raimo Vasara

Mouhijiirvi: kylat, hlot, torpatja niiden haltijat 1858- 1891eli

Mouhijiirvenrippikirjankertomaa

Mouhijdrven seurakunnan synnystd
Mouhijiirvi kuului alun alkaen Sastamalanseurakuntaan, sen j?iljelle jiiiinyt osa Karkku, klisitti
vuoteen 1592 asti 342 maatilaa, joista 170 erosi
silloin kappeliseurakunnaksi,nimellii Mikaelin
kappeli. Alue kiisitti nykyiset Mouhij?irven, Suodenniemen ja Lavian pitajat. Kappelikautta kesti
vain 47 vuotta, sillii jo 1639 siitli muodostui oma
MouhijZirven kirkkoherrakunta. Muutokset jatkuivat, kun uudenkin alueen koko koettiin liian suureksi, niin sekin jakautui. Vuonna 1685 Suodenniemen/Lavianpuoleinen Mouhijiirven osuus erkani omaksi kappeliseurakunnakseen.
Syntyneidenvihittyjen-ja kuollciden kirkolliset kirjauksettosin
tunnuttiin vield kauan senkin jalkeen tehdyn Mouhijdrven em?iseurakunnanvastaavien tietojen sivuille ja vasta 1740 alkaneet rippikirjat alettiin
p i t d dm o l c n u n i s s sae u r a k u n n aons i s s ao m a n a a n .
Karkun seurakunnanjako nliyttliii Iiittyneen jotenkin myos silloisen Ruotsi-Suomensotiin osallistuneiden palkitsemisiin. Mukana olivat olleet
Mikaelin kappelin kappalainen Erik Jriransson,
palvellen Puolassakenraali Gustaf Hornin, kuningas Sigismundia vastaan taistelevienjoukkojen
kentt?isaarnaajana.
Samanosastonupseerioli Patrik
Oglivien. Molemmat palkittiin, viimemainitun lesken saadessaSelkeenkartanonja edellisenkohotessa kappalaisesta 1639 jr"ruri perustetun itseniiisen
Mouhijiirven seurakunnan ensimmdiseksi kirkkoherraksi,jotatointa hoiti kuolemaansa1662asti.
Si inii katsaussynnyinpitiijiini Mouhijiirven alkuvuosiin
MouhijZirvenkirkkoherrat I 639-( I 998)1639-166i
1. Erik Joransson
1662-1682
2. PaulinusRaumanus
1683-1693
3. GabrieG
l otlegen
1694-1703
4. CasparusSalenius
1704-1722
5. MattiasTarnmelin
1722-1'143
Mikael
Polviander
6.
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7. Iisak Polviander
8. Elias Lagus
9 . D a n i e lP o l v i a n d e r
1 0 .E n g e l b r e kBt o i j e r
I 1. Carf GustafMellberg
12. MattiasWilhelm Hannelius
I 3. JosuaJohansson
14. MattiasWiktorinusJaakkola
1 5 .B e r nW i l h e l m S a n d e l l
I 6. Axel HjahnarRrinberg
17.Otto Wilhelm Tupala
1 8 .K a r l A d o l fW i i k a
1 9 .V e i k k oV a l d e m a rV a r i l a
2 0 . T o i v o M i k a e lT u n t u r i
21. Pentti Otto Sakari Selin
22. LasseHautala

1744-1796
1797-1805
1807-1833
1836-1850
1854-1872
1874-1882
I 883-I 890
1894-1905
1907-1914
I 9l 5- 19I 9
1920-1950
195l-1958
1959-1960
l 9 6 l - 1 9 1|
1972-1992
1993-

Varsinainenaiheenikiisitteleekuitenkin 1800Iuvun
loppua.Tuolta ajaltakiinnostuksenikohteeksinousi
moni seikka. Tarkastelinniistii kuitenkin liihinnii
asujaimistoa.Kuvailin heidiin vaiheitaan iiskettiiin
painattamani kirjan, Mouhijlirven rippikirjain kertomaa sivuilla. Jokainenjulkaisu. ehka tamAkinon
lukijastaaluksi hiemanvaikeahkostitajuttava,siksi
halusinkin pitaa tdmAn pienen opastuspuheenvuoron.
Tiedot on keriiily nelj altii periittiiiseltii ri ppikirjajaksolta (1858-1891) Mouhijiirven seurakunnan
taloista kotityonA kiiyttiimiill[ tietoliihteinii liihi nnZi
valtionarkiston myymiii rippikiryain mikrokorttitallenteitaja tietokonetta.
Mietin tycivaiheessa
kohderyhmiAja miten heille
asiani esittiiisin? Piiiidyin muotoon, jonka ajattelin
melko hyvin palvelevan ainakin sukututkijoita.
Kiiytin siksi henkikiistii liihdeaineistonruotsalaista
sanamuotoa.Kirjasin jokaisen asumuksen, niin
talon kuin torpankin is?intiiviiestiiemennatja is?inniit kaikilta neljiiltl jaksolta, varustaen heidiin tietonsa kyseisten rippikirjain sivunumeroin.Jaksot
puolestaanerotin toisistaankronologisellaetenem i sjiirj estykseI l2ij a p ienin I isiimerkein, joi na k?iytin

joko pistett2i(1858-1864), sulkuja (1865-1871),
k e n o v i i v a a( 1 8 7 2 - 1 8 8 1 ) t a i k a a r i s u l k u a( 1 8 8 2 l89l). Lukija voi halutessaanitse etsiii kyseisen
sivun rippikirjasta.
Ky Iii kie rtoj d rjesty ksestd
Noudatin siinii Mouh ijiirvel lii yleisimm in kiiyettyii
rippikirj ain etenemisjiirj estysti. Ni issii kierto aloitettiin Uotsolan kyliin Hopun kappalaisenvirkatalosta, piiiittiien kierto Venetmiien kyliin Yliseenvenetmiikeen. Mycitlipiiivliitnedetessiitoinen kyl?i oli
Pappila.Miltei kaikki ne sijoittuivat saman vesistrin varrelle. Kylien talojarjestysja lukumliiiriitkin
siilyiviit samankaltaisinavuodesta toiseen, sensijaan niiden haltrjatja torpparit vaihtuivat useimmin.
Minua alkoi kiinnostaa,mistli he tulivat ja mihin
meniviit ja koska nama tapahtuivat?Luin rippikirjoja sivu sivulta tallentaen samalla haluamani asiat
samankaltaisessamuodossa muistiin. Esitin kuka
oli isiintiinii,kuka emiinthniija asuiko talossa mahdollisesti vielii entisiii tilaa hallinneita. Jokaisesta
pyrin esittlimiiiin syntymiiajan ja -paikan, laitoin
toisille esiin vielZikuolinajanja muutamille vihkipiiivlnkin. Jos liiysin. kirjasin my<is asumukseen
tulo- ja liihtciajat paikkakuntatietoineen. Kaiken
tiimiin jiilkeen tiiydensin kirjoitelmaani muualta
taloon tulleiden vanhempaintiedoilla.Liihdeaineistonani keytin liihiseurakuntain SSS-kortistoja.
Nain tyci alkoi olla jonkinmoisessajiirjestyksessii.
Lciysin haluamani tiedot rutiininomaisen helposti,
mutta epiiilin onnistuuko sama oudoilta. Asian helpottamiseksi aloin laatia luetteloita. Syntyi omat
aakkosellisetkyla-, talo- ja torpparyhmittelyt. Niiden oheenj?irjestys-ja esiintymissivujen numerot,
sekii viittaukset toisiin ryhmiin. ja kun vielii tiiydensin tydtiini muutamalla asiaa selventiiviillii kartalla uskonkinjo varsin monen saavankirjani annista selviiii.
Havaintojani kirjan tekoaikana.
Loytyy vain muutamia taloja ja torppia, joissa
seuranta-aikanahallinta seilyi isiVpoika periaatteella edeten. Toki osa siiilyi suvuilla tyttiiren ja
tlim?in naiman viivyn viljeleminii, mutta paljon
asumuksia vaihtui tiiysin vieraisiin kiisiin. Uudet
omistajasuvuttulivat yleisemmin omasta, tai liihikunnista, mutta osa toki kauempaakin Niimii selviiiviit, kun tutkitte kirjaani tarkemmin. Toivon
etenkin lisiimerkintcijeniauttavanvarsinkin muualta
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tulleiden henkilciiden yhdistiimisissii omiin sukututkimuksiinne.
Mouh ij lirven maati lat ovat liih innii perhevilj elm iii
Toki muitakin kiytyy, mufta vain muutamia. Niistii
suurin ja vanhin on valtion omistama, tiitii kirjoitettaessamyyntilistalla oleva entinen sotilasvirkatalo Selkeen kartano, jonka vaiheita ehti hieman
ennen kuolemaansa kuvata 1975 ilmestyneessii
kirjassaan, maanviljelysneu';osRisto Vasara. Pienempiii olivat Tupurlan Tiainen, Kairilan Horota,
Hermalan Kycina, Lampisten Rlymii ja Yliskallon
Rossi. Neljiistii ratsutilastavain Tuisku pystyi varustamaan ratsukon yksin, muut pareissa, kuten
Tiisalat yhdessl, samoin Tervamiien Holppi ja
Kahnu. sekii Mielolan Kilkka ja Soini. Monasti
edellisiii, samoinkuin pappilaakin viljeliviit vuokraajan (arrendaattorin) perheet. Useiden tilojen
keskittymistii samalle omistajallekin tapahtui. Aikoinaan juuri niiin oli kiiynyt Selkeellii. Tutkimuskaudellanikin tuli muutoksia. Rycimiiliin kyliin siirtyessii kokonaisuudessaanmajuri Forssin haltuun.
Saikkala Finnelle ja suurin osa Iirolaa nimismies
Hjerpelle.(Hiinteki "Jerpet", kuten kansa sanoi). Ei
sovi unohtaa pienistii kylistii Valkamaa ja Venetmiikeii joissa naapurit ostivat vierustilansa. Py<i
raniemi taasenoli aina kyliinsii yksiniiistila.
Talolukuisampia kyliii olivat Hiiij:iii (Vuorioi
nen), Hyynilii, Mustianoja ja Vesunti. Torppien
Iukumiidrdssiiei Selkeetiiuhkaa m ik2iiin.Edellisistii
omat taulukkonsakirjassani.
Tiistiikin vain neljiin rippikirjakauden jaksosta
olisi mahdollisuus saada paljon muutakin antia,
joiden keriiilyii saatan itsekin joskus jatkaa. Suurempi halu olisi laajentaatutkimusta kohti nykypiiiviiii. Vanhempi aikakausi on jo fycin alla, sit?i
tutkii vuodesta 1540 alkaviin maakirja- ja SAY
tietoihin tukeutuen piiiikaupunkiseudulla asuva
Mouhijiirveliiisi2isukujuuria omaava Pirjo Mattila.
Hiin on laatimassa kerilimiist?iiin aineistosta Mouhijiirven isiintii-/emiintiiluetteloa. Uskonkin, ettii
hiinen loppuvaiheessaoleva tyrinsii tuo apua Mouhijiirven isiintiiluetteloa kaipaaville ystiivillemme.
Tavoitteena on j?irjestiiii 1999 itseniiisyltensii 360
vuotisjuhlaa viettiiviin Mouhijirven seurakunnan
kanssaal ueen sukuja tutkiv i I le sukututkijaseminaari. E
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