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Mouhijiirviliiisiiivihiffyja 1839- 1899

Kirjoitin vuosi sitten kirjaa Mouhijiirven kylistli,
taloista ja torpista. Keriisin siihen monenlaista aineistoa,joista osa jiii puutteelliseksi.Yksi vaihtelevassamiiiirin esiftamani asia oli henkiloiden vihkimispiiiviimaininnat. Tarkastaessani uuden painoksen sisiiltiiii seikka vaivasi minua niin, ettii aloin
lisiiill?i pienimiiiiriiisenii ensipainoksena ilmestyneen kirjani tiiydennyksessii olevaan kiisikirjoitukseen mycis vihkimispiiivi?i. Katsoin kuitenkin pian,
ettii niiden etsiminenjoka henkilcinkohdalle kirjaan
olisi vieliikin liian aikaavievln tyoliis osaaluetoteutus keruun viivl,ttiiessii liiaksi lisiipainosta,
joten jiitin sen siitii vieliikin pois. En luopunut ajatuksesta kokonaan, vaan ryhdyin vihkimispiiivien
esiinkirjaukseen, sillA olihan minulla lahdeaineistona niistiikin usean seurakunnan tiedot kotona olevilla mikrokorteiI lani.
Varsin pian huomasin mitA olisi seurannutjos
olisin siirt?inyt niiin kerfyviin kaiken lisiitiedon valmiin kirjani tiiydennykseksi.Se olisi menn)t totaalisesti uusiksi. Enta mite siften tein? Pienen pohdinnan jiilkeen piiiidyin ratkaisuun, joka synnytti
kokonaan uuden teoksen, vihittyjen kirjan mouhijarviliiisist5.
Kertyviin tiedon sivumziiiriiii oli vaikea arvioida ja
koska en halunnut tehdii kirjasta liian ohutta enkii
liioin tahtonut sivuluvun antaa turhaa kasvaakaan,
tuli ainoaksi vaihtoehdoksi kokeilla mitii normaali
tydllii synfy. Liihdin ensin siirtiimiiiin Mouhijiirvell2ivihittyjen tietoja mikrokorteilta tietokoneellenl.
Tyossii etenin "takapuoli edellii" aloittaessani
nuorimmasta parista eli 27.12.1899 vihityiste Tiisalan kyliin Isotiisalan 27-vuotiaasta rengistii Frans
Eemil Malakiaanpoika Toivosesta ja hiinen 17vuotiaasta morsiamestaanHilma Sofia Kaarlentyttaresta. Peruuttelin vuosi vuodelta kohti menneisyyttii, kunnes saavutin edellisen kirjan aineiston
liihtdajankohdaneli vuoden 1858.
Nl oli selvillii, millaisen tilan sivut veisiviit, ja
kun minusta niita ei ollut tarpeeksi eikii edellisen
kirjan alkuvuosilukukaan kahlinnut, pystyin ottamaan lisiivuosia. Siis ei muuta kuin peruuttamaan
yhii. Jatkoin, kunnes olin vuodessa 1839, mikii
tuntui jotenkin sopivalta,joten lopetin siihen.
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Tycin kuluessajouduin tarkemman tuloksen saamiseksi muuttelemaan vihkiparien jiirjestystii monin kohdin, sillii useiden pappien vihittyjen kirjaan
kirjoittamat tiedot lo).tyiviit kuukausiakin jalkikiiteen merkittyinii. Halutessani saada aikaan ajallisesti etenevii luettelo oli ainoa mahdollisuusyrittiiii
siirrellii niitii omille paikoilleen. TIille 61 vuoden
kaudelle sain Mouhijiirvellii vihittyjen parien miiiiriiksi 1419. Niiinkin saatu luku olisi ehkii ollut jo
riifiava esitefiavaksi, mutta sain ajatuksen yhdistiiii
vielii iiskeiseenhallussaniolevain muiden vastaavien tietoliihteiden antia. Hiimeenkyrci ja Kiikka kiytyiviit minulla olevilta vihittyjen korteilta kuten
Mouhijiirvikin. Niiden lisiiksi minulta loryy 11
muuta seurakuntaaSSS-korteilta.
Mikrofilmi mikrofilmiltii siirsin koukeroisesta
ruotsin kielestii suomentamiani sanoja mouhijArviliiisten tietojen sekaan, yrittiien saada nekin tietokoneruudulla ajallisesti oikeaan paikkaan. Viimeisenkin samojen liihtci- ja piiiitevuosien viilistii lciytyneen vihkiparin siirtyessii ruudulle lopetin. Ihmismiiiirii nousi melkoisesti, ollen nyt jo 1564. Siiniikiiiin luvussa ei toki ollut kaikki noina vuosina
vihiryt mouhijiirviliiiset, sillii miiiirii ol isi vieliikin
suurempi, mik?ili toiselle paikkakunnalle kirjansa
muuttaneetja siellii vain asuinpaikanmukaan mainitut entiset mouhijiirviliiiset saisi jotenkin poimituksi mukaan.
Mitd tietoa ja miten heistd kirjasin?
Esimerkkihenkildkseni otan isoisiini siskon ja tiimlin miehen. Tarkastellaanpamitli heistii kirjoitin.
Mainitsin vihkimisvuoden, -kuukauden ja -piiiviin
sekii kummankin asuinkyliin, nimen, isiinnimen,
sukunimenja ammatin sekd sulhasenasuinpaikan,
rippikirjan sivunumeron. Kirjoitetun tekstini voisi
lukea vaikkapa nliin: Vuonna 1894 toukokuun 8.
piiiviinii vihitty rippikirjan sivulta 8 lciytyviistii talosta Uotsolasta42-vuotias talollinen Kaarle Vihtori Taavetinpoika Uusinoka ja Rieniliistii 26-vuotias
talollisen ty'tiir Maria Matilta Taavetintl4iir Vasara.
Kirjaukset vaihtelivat papeista riippuen, eika jokaisesta henkil<istiilciydy siksi kaikkea tietoa. On
kausia,jolloin vihittyjen kirjasta puuffuu rippikirjan
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sivunumero tai vihittivien ike. Vihittyjen luetteloissa teksti vaihtuu jossakin vaiheessa ruotsista
suomeksi.Minii kuitenkin kirjoitin kaiken suomeksi
palvellakseni niitiikin, joille sanoman tulkinta
muutentuottaisi ehkii ylivoimaisia ponnistuksia.
Niiin oli syntynlt kiisiini miltei sata sivua luettelonomaista tekstiii, jota selailin miettien, mit?i
muuta vihittyjen tiedoista saisin aikaan? Yksil<in
tieto on tulkittavissa mistii kohtaa kirjaa vain samoin kuin avioparin, mutta entii ryhmiit? Aloin
m iettiii, m illaisia koontitiedostoja asioita yhteensovittaen niistii hieman vaivaa ndhden saisi, kunhan
vain ryhtyisi tyohdn.
Keriiilyihini sopiviksi asiakokonaisuuksiksivalitsin seuraavanlaisiaaihepiirejii, joita voisi esittiiii
taulukonomaisina ryhminiiiin. Sellaisiksi valitsin
luettelot vihkiparien kotiseurakunnista, mouhijiirviliiisten kanssa vihityista puolisoista ryhmitellen
pitajittein ja aikakausittain. Omat sivunsa saivat
tutkielmat, ketii vihittiin ja kenen kanssa, samoin
laadin (ammatti)ryhmien keskinhisistii avioliittoja
kuvaavat omat sivunsa; taulukko syntyi mycis vihkiparien iiistii, selvitin kuka vihki ja koska, tein
selvitystii aikakautensamouhijiirviliiisiii vihkineistii
papeista.Sekin kiinnosti, mihin vuodenaikaan vihittiin, samoin kuin missii ja millaisessa asussa
morsian meni vihille? Oman aukeamansa saivat
kylien keskeistenaviol i ittojen selvityskin lisiittynii
muista pitiij istii tulleilla puolisoilla. Niiiden jiilkeen
kirjasta l<iytyy vielA muutama muuttoja selventiivii
kartta.
Niiin syntyi kirjani Mouhijiirvilaisia vihitgja
vuosilta 1839-1899 runko, mutta palataanpa hetkeksi vielii muutamaan kirjan tekovaiheessalis?ittyyn yksityiskohtaan,joilla koetin pehmentiiii sen
piiiiaihepiirin eli vihittyjen luettelon samankaltaisuudellaan muodostamaavksitoikkoisuutta.
Kirkkolain mddrdyksiS
Yksi tiillainen lisiih<iysteoli almanakasta poistettujen nimien luettelo. Samaatarkoitusta palvelee
laajemmin tarkasteltu kirjassa oleva vihkipappien
lista,jossa on 33 nimeii. Sen aloittaa (1834) kappalainen Henrik Packalen,joka oli kolmesta Mouhijiirven kirkkoherrana olleesta Polvianderista nuorimman viivy, ja lopettaa kirkkoherra Mattias Jaakkola ( I 905).
Kirjasta Kircko-Laki Ja Ordningi otetut otteet on
tarkoitettu kuten iiskeisetkin avartamaan lukijan
tietiimystii aikakaudeneliimiistii. Vuonna 1686 kirjoitettu, seuraavana vuonna suomeksi Turussa
"prdntatty" ja kayftitdn otettu (kirkko)lakikirja oh-
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jasi kauan, muunneltuna vielii nykypiiviniikin kansammeaskeleita.
Tiirkeimm iiksi mai n itu ssa sakramentissa m?iiirlittiin moni tavallinen asia, kuten kuinka raskaana
olevat naiset on ilmoitettava papille. Niiin pyrittiin
ennakolta ehkiiisemiiiinmonen muun seikan lisiiksi
(ei toivottuina) syntyneiden lasten tapot. Lapsi tuli
kastaa viimeistiiiin kahdeksantena pZiiviind synnytyksestii, mutta iiiti ei saanut menni kirkkoon kuin
kuuden viikon piiiistii. Heikkoina syntyneet voi
kastaa kotona, mikiili ldytyi tehtaveiin sopiva iiikiis
jumalinen mies ja ellei tiillaista ollut saatavissa,tosi
huonokuntoisensai kastaahatatilassanainenkin.
Salavuoteudesta ensikertaa tuomittava selvisr
maksamalla 100 hopeataalariatai seisomalla kirkossa saarnojen viilin h?ipeiilaudalla,toisesta kerrasta sakko nousi 200 hopeataalariin, mutta kolmannella kerralla joutui sakon lisiiksi laudalle eikii
sakastinpuolelle kuten edellisillii kerroilla. He olivat saaneetjulkiripin.
Normaaliin rippiin piti osallistuaviihintiiin kerran
vuodessajokaisen kirkossakiivijiin, minkii suosiota
ehkii lisiisi vielii siellii kliymiittiim ien vihkimiskielto. Askeinen saatiin aikaan monelle juuri ripilliikiiymiittrimyl'teen vedoten. Sille piiiisemiittomien
ryhmii oli moninainen. Alaikiiiset jiiiviit pois, samoin hciyrypii?itja sairaat, eiviitkii suuria rikoksia
tehneet voineet osallistua. Viimemainittuja saattoi
uhata panna elleiv?itsitten olleet jo siine. Vihkipappien ennakkotutkiskelunhalun vihityiltd ymmirtaa
lukiessa, mutta miten saattoi kiiydii laiminlycidessii
iiskeisen? Tuomiona oli vankeutta vedellii ja leiviillii ennen ulosajoa valtakunnasta. - Minne lie
joutuneet? Jossain oli varmaan melkoinen valtakunta jonne meniviit pannaanjulistettujen paatuneiden seuraksi.
Herran ehtoollisella piti kiiydii omassa seurakunnassav?ihintiiiin vuoden vZilein. Toimituksen suorittivat kaiketi nuoremmat papit, silla lain mukaan
vain vakavakiitinen pappi sai suorittaa tehtavan,
erikseen oli varoitettu lattialle liiikyttiimisestii ja
viinin riittiimisestii. Lukkarin tai kirkkoviiartin piti
tuoda riitttiviisti viiniii ja dyliittej?i ja viedii loput
talteen.
Ripille tai muutenkaan kirkkoon ei saanut tulla
juovuksissa, mutta jos niiin teki, joutui maksamaan
100 hopeataalaria.Sama maksu meni, mikeli jai
sunnuntainakotiin hummaamaan korttipelille, viinalla, tanssillatai muilla paheilla eikli mennyt kirkkoon.
Liekci sairaiden luona kiiyvien pappien miiiirii
ollut muuten viihiiinen, mutta lain mycitii ei se ainakaan viihentynyt, kun heit?i patistettiin tehtavaan
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jopa palkanalennuksellauhaten. Ensin meni osa,
sitten puolet ja kolmannesta varoituksesta jopa
koko palkkaja virkakin.
Vaivaistenhuoneiden ylliipitokin kuului oleellisena osa seurakunnille. Sinne piiiisi maksamalla
20 hopeataalarinkynnysrahan,rutikciyhienpuolesta
summa kerAttiin. Mikiili kukaan sukulainen ei
suostunuthuolehtimaan vaivaisesta omaisestaanja
tiimii joutui vaivaistaloon, menetti koko suku tiiltii
j?iiineen perinncin seurakunnalle, ainoastaan maamaisuuden sai takaisin tietyin korvaussummin.
Kova kuri oli siellii asuviilakin. Ellet ollut kunnolla.
pitAnlt suutasi kiinni, arvostelit liikaa hallintoa, et
kiiyny't hartauksissa,olit liikaa luvatta poissaja sen
semmoista,niin sait vajaan ruoka-annoksentai se
otettiin kokonaan pois. Ellei tAmakAhnauttanut sail
liihteii.- Minnekiihiin he joutuivat?
Kaikki kuolevat kerran, niin vaivaiset kuin muutkin. Hautaustoimituksistakinoli omat tarkat s?iiinn<iksensii.Jo kuolinkellojen soittotapa osoitti tarkkakorvaiselle vainajan sukupuolen ja iiin. Valekuolleisuuteenkin varauduttiin, sillii ennen kuin
arkun sai sulkea, piti vainajaa seurata tarkasti, ettei
tiillii olisi ollut jokin kuolemankaltainen kohtaus.
Rangaistussummistapiiiitellen piti seuraavat asiat
ottaa vakavasti. Suuri 500 hopeataalarinsakko lankesi ainakin kahdesta syystii. Sakon sai ellei ruumiista viety kirkkoon ennen maahanpaniaisiaseuraavasti. Sen piti tapahtua hiljaisuudessavain kantajien toimesta muun viilttiimiittcimiin viien avulla
ilman saattoa.Yht?i suuri sakko miiiiriittiin, jos siirsi
jo haudatun vainajan uuteen hautapaikkaan.Kirkkoon lattian alle haudattavatruumiit tuotiin seisomaan saarnatuolineteen,josta ne laskettiin saarnan
jiilkeen kolme kyyniirii?i s1w?iiinhautaanja peitettiin
hyvin mullalla. Ulos haudattavat odottivat kirkon
ulkopuolellatoimitusta.
Virallisia vihkisddnt6id
Viimeiseksi asiaa kihlaamtr"*u .ju aviosta. Niitii
koskevat asiat oli jaettu maallisen ja kirkollisen
tuomion kiisittelypaikan mukaan. Maallinen oikeus
kAsitteli mm. luonnon puolesta naimiset ja selvitti
oikean naittomiehen, riitautetut kihlalahja-asiat,
salavuoteudestaepiiily, ylimakaamiset sekZikihlauksen aikana syntyneiden lasten perintcioikeudet.
Kirkko puolestaantutki sukulaisuussuhteet,miten
avioliifto alkoi, kihlauksen purku jos molemmat
sit?ihalusivat, sama yhdessiimaanneilta,se selvitti
miten huoruuden tiihden ja muuten voi erottaa yhdessdmakaamastaja istumastaja milloin tuomittu
voisi mennd uudestaanvihille. Papeille iiii tehta-
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viiksi tarkastaa kaiken laillisuus, kuten todeta vihittevien ikii. Sulhasella tuli olla vanhempiensa
suostumus, mutta tlttiiren ja piikojen kanssa toimittiin lakien mukaan. Vanhemmat eiviit saaneet
turhaan estiiii eiviitkii yl lyttiilikiiiin lapsiaan aviol i ittoon. Huorin tehnyttii ei saanut vihki2i toisen kanssa, vaikka oma entinen puoliso olisi jo kuollutkin,
vierasuskoisentuli ensin kiiiintyii meidiin uskoomme, suuren synnin tehneet eiviit pdiisseet avioon
eiviitkii sellaiset,jotka eivzit siihen omasta vapaasta
tahdostaan suostuneet.
Kihlajaisissatuli olla kaksi kunniallista miespuolista todistajaa, lupa vanhemmilta ja fdrmynftariltir
eli holhoojalta, eiviitkii kihloihin aikovat saaneet
olla juovuksissa eiv?itkiimilliiiin ennakkositoumuksella tai valalla (tai pakosta) kihloihin pyrkimiissii,
sillii jos niiin tehtiin, oli kihlaus pAtemiitcin.Lutherin katkismus tuli hallita ja olla kiiynyt ripilla. Kihlaus tapahtui selkein ymmiirrettdvin sanoin toinen
toisensa kiidestii kiinni pitaen, lahjoja antaen tai
ilman.
Mikali kihlattu mies vZiltteli avioliittoa, luettiin
morsian hiinen puolisokseen,samoin sellainen piika, jolle hdn oli antanut aviolupauksen,tuli maalliseen oikeuteenjoutumisen uhalla ottaa puolisoksi.
Ehdollisen kihlauksen ehtoa ei tarvittu ja pari vihittiin, mikiili he ovat sotkeutuneetkihlausaikanatoisiinsa. Kaksoiskihlauksista ensimmiiinen pdtee
mikiili kihlattu vielii hlviiksyy hulttion.
Ennen vihkimistii papit kuuluttavat siitd kolmena
periittiiisenii sunnuntaina saarnatuolistaan koko
seurakunnalle;vain kuolemansairaatja sotaanlZihteviit saivat poikkeuksellisen kiisittelyn. Tuntemattomien kuulutusta ei pitiiny suorittaa ennen tutkistelua. Viiiiristii lausumista sai rangaistuksen.Jos
joku kuulutuksen kuultuaan halusi estii?itulevan
toimituksen, tuli jetteii takuusumma,ja mikiili esto
osoittautuiaiheettomaksi,jiii summa morsiamelle.
Miklili meni vihille juhlallisessa hiiiipuvussa,
mutta oli jo maattu, rangaistiin 2 hopeataalarin
sakolla. Morsiusjoukko ei saanut tulla kirkkoon
metel<iideneikd ammuskellen. Vihkiminen suoritettiin kiisikirjan ohjein ilman liian pitkiiii esipuhetta. Tilaisuus keskel'tettiin, jos jompikumpi kysyttaessAkielsi. Vihkimisen j lilkeisessiihiiiijuhlassa
tuli viiltellii ylenpalttista sycimistii, juomista ja
muuta sellaista.
Leskeksij?iiineennaisentuli odottaavuosi ja miehen puoli vuotta ennen uutta avioa. Erostakin oli
omat miiiiriiyksensii. Vaikka puoliso teki huorin,
hiinestiiei saanuteroa, mikiili itse havaittiin syylliseksi samanlaiseen
syntiin. SiitA kyllAkin sai eron,
ellei morsian halunnut tulla maatuksi tai muuten

suostunut avioelamaan. Samoin jos sovittamaton
riita jatkui ja jatkui. Eron sai mycis, mikiili kumppani oli naimisiin halutessaanpeitellyt vikojaan ja
tautejaan tai puoliso oli saanut pahoja vikoja tai
sairauksiatai joutunut avioliiton aikana vankeuteen
tekemistiiin huorinteoistatai muista suurista rikoksista eli ettii ei pystyny.t enaAelAttAmaiinperhettiiiin.
N[in oli, jos jompikumpi halusi tai jos tuomiokapituli niin yhteiselonjatkohalusta huolimattajoskus
parantumattomille miiiiriisi. Toisen hylkiiiimii ei
saanutsolmia uutta avioliittoa ennen sopua.Morsian sai avioitua, mikeli kiivi itse piispan luona kertomassa tilanteen eli ettei mieskarkuri tunnunut
palaavan.Oli miehelliikin omat oikeutensa,mikiili
puoliso oli maannut ennen aviota toisen kanssaeikii
siitli kertonut eikii saanut anteeksi, ennen kuin ny.t
tuli uudestaanmaatuksi, sillii eniiii ero ei sen jiilkeen siitii syystii ollut mahdollinen. Sotilaan vaimolla oli oikeus avioitua toisen kanssa, mikiili ei
kuullut miehestiiiin mitiiiin seitsemiiiin vuoteen.
Entiisjos mies kuitenkin palaaja on piitevii selitys
poissaoloon? Silloin uuden miehen tulee liihteii,
mikiili entinen vaatii. Pappien tuli vahtia omaa

aluettaan,ettei karkulaisia ainakaan heidiin alueellaan olisi.
Siina sitii avioasiaa tuli lisiiii rivikaupalla kun
kirjoittamaan ryhtyi. Toivon ettii saitte jonkinmoisen kuvan siita, millaisia avioliittomiiiiriiykset ennen olivat. Nehiin tuntuvat nykyihmisestiikin selkeilta. Miksi lait sitten ovat muuttuneet mitaansanomattoman kaltaisiksi, vain ammatti-ihmisten
taidoilla ja niilliikin tilanteiden mukaan tarvitessa
vaikka piiinvastaisesti
tulkittaviksi?- Alkaa unohtako kuitenkaan kirjani piiiiasiaa eli vihittyjen luetteloa ja siitii laatimiani lukuisia taulukoita, samoin
kuin koko ruljanssin alkuunpannuttaMouhij eirven
talo- ja torppakirjaa.

Liihde:
Kircko-Laki Ja Ordningi /686. Niikdispainos ja
uudelleenladottu laitos vuoden 1686 kirkkolain
Toim ittaneetLahj a-lrene Hel lesuomennoksesta.
maa, Anja Jussilaja Martti Parvio. JiilkisanatMartti
Parvio. SuomalaisenKirjallisuuden Seura,Helsinki,1986.

Jorm

Nalka
Sapp
jiiii n
josta
Antti
kotita
klilin i
sitila
neell
oonK
kanss
Vuo
ei kui
islnnl
onMa
Pie
korpr
Riitta
vat

i

Koivi
Maria
heen
Raidi
Gillbe
meks

Vanh
1 7 2 7.
Juho
Jiirvi.
nyt mi
na kir
ostaa
Piimii

1 0 7T

muka
1737
riiiitAl
alkaa
Lap
leepir
kiiyvii
kelua
mittar

66

