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Kokemden
emaseurakunnan
vaesto
kruununhallinnon
ldhteissd,
erityisesti
jdlkipuoliskolla
taulustolaitoksessa
1700-luvun
perustaminen kootuksiyhteenv. 1755.Tuolloin kruuTaulustolaitoksen
Taulustolaitoseli tabeIlyerket perustetliin
Ruotsinvaltakunnassa
vuonna1748.Se
on maailmanensimmiiinen
vuosittainkeratry vaestdtilasto.
Taulustolaitoksen
tarkoituksenaoli keriitii vaestdtietoja
kruununhallimontarpeeseen.
Kruunu halusi vaestdtaulukoilla
kartoittaatyatvoiman
saantia,sillAvaltakunta
oli k?irsinytsuuriav?iest6menetyksiii
isoja pikkuvihan(1741
vihan(1700-1721)
1743)aikana.Myds 1690-luvunkuolonvuodetolivatvieneet
osan\ iiestdsta
menness?iiin.Niiiden menetystenpohjalta
herAsikiinnostusvaestdnlaskennasta.
Lisiiksi taulustolaitoksenperustamipeseenvaikuttiRuotsinTiedeakatemian
rustaminenvuonna 1739.Sentarkoituksenaoli mm. edistZiiiluonnontieteellistii
tutkimustaja etsia edellytyksietaloudellisen
toimeliaisuuden
ehytt?imiseksi.
Ehdotuksia v?iestdnlaskemiseksr
annettiin 1730-luvulta alkaen. Erityisen
roolin vdestrjnlaskennan
alullepanijana
sai Tiedeakatemian
sihteeri Per Elvius,
joka tutki Upsalankirkonkirjoistasyntyneitii 50 vuodenajalta. Han teki syntyja seesiteltiin
neidenluvuistaselvityksen
valtiopaivillav. 1746.Esitysherattilaajalti huomiotaja lopulta valtiopiiivien
salainenvaliokuntaehdotti vuosittaisten
viiestdtilastojen
aloittamista.Kuninkaallinen kirje taulukoinninaloittamisesta
annettiin3.2.1749. I
Ensimmiiisetvaestdtiedotkerattiin v.
1749ja koko valtakunnantiedot saatiin
I Nieminen.Vbesldlilasloja
250!uona.s. l .

nunhallinnollepaljastui miten harvaan
asuttu maa oli ja miten korkea kuolleisuusoli. V?ikilukuoli pienuudessaan
niin suuripettymys,ett?itiedotjulistettiin
salaisiksi.2

Millaisia
taulukotolivat?
VAestdtietojen
keriiilmisenpohjanaolivat
pappienkerAaimAt
seurakunnittaiset
tiedot
syntyneista, kuolleista ja solmituista
avioliitoista.
Papitolivatpitaineet
ns.historiakirjojavuoden1686kirkkolain velvoittamina.
Taulukotolivat aluksi kolmiosaisia.
TaulussaI keriittiin tietoja kuukausittain
syntyneista
avio-ja aviottomistalapsista,
kuolleistaikuiryhmiftAin
sekasolmituista
ettAkuolemaanpAAttyneistA
avioliitoista.
Lisiiksi oli tilaa merkita seurakunnassa
syntyneitakaksosiaja kolmosiaja kuolleenasyntyneit,llapsiasekiiyli 90-vuotiaina kuolleita, erikoisia kuolemanja alueellariehuneita
tapauksia
tauteja.
TaulukkoII oli ns.kuolinsyytaulukko.
Siihen koouiin vainajatian, sukupuolen
ja kuolinsyym
n u k a a nL. i s i i k s ri i i m e i selle sivullepappi saattoimerkitatietoja
vuoden sadosta, kylvdistii, saastii ja
elintarvikkeidenhiruroista.Kokemiiellii
merkittiin mytis joinakin vuosinajoen
jAAfmis- ja sulamisaika,
sillii se vaikutti
joen ylipaikkakuntalaisten
arkieliim?iiin
2 Pitkan€n,Suomenvaestatn
historiallisetkemryslinjat, s. 44. Nieminen,Vaestdtilastoja250 !,llott a ,s . 9 - 1 0 .

kulunvuoksi.Kuitenkinoli tiiysinpapista koontitaulukot helmikuun loppuun
ja lahetaane edelleenliiiininmennessa
kiinni, miten paljon han merkitsi ylitasolletai vuosina1775 1790hiippakunmaaraisia
tietoja.
Iaananjohdolle.Naissaorganisaatioissa
Taulukko III:sta kutsutaanns. v6kidittiin jiilleen keran koontitaulut,jotka
lukutauluksi. Tauluun koottiin kaikki
tuli lfiettaa maaliskuunloppuunTukholiiin, sukupuolen,siviiliseurakuntalaiset
ja siiiidynmukaan.Nykytermein maan Kansliakollegiolle.Tukholmassa
s.iAdyn
kossia voisi luonnehtiaammattitaulukoksi. laadittiinlopullisetkoko valtakuntaa
Osa oli selvastikaupunkilaisammatteja, kevattilastot.Taulukoidenlaadintavaati
jotka jiiiviit luonnollisestimaaseudulla melkoisenbyrokatian.s
Pappienoli vaikea ymmzirtaiitaulutayttamattA.TAmAtaulukko oli tydlain
valitti velvollisuu- koinnin mielekkyytt?i miksi kruunuoli
dyttaa ja pappissaiity
1752.Papistosai- yhtakkia kiinnostunutkaikkein kiiyhimdestaanraltiop?iivillii
jotka eivat
kin helpotusta;III taulukonjokavuotinen mistii ja vaivaisimmistakin,
kyenneetmaksamaan
veroa?Papeillepemuutettiinjoka 3. vuot?iyttdvelvollisuus
ja r.uodesta1775 alkaen rusteltiintaulukoin-nin
tarvettamm. verosi tiiytettavaksi
helpottamisella,
rasituksenmaaraamisen
setiilettiin vainjoka 5. vuosi.TaulukotI
ja II taytettiinedelleen!'uosittain.Taulutarkemkun tiedettaisiinkansankerokset
ja
tautiepidekumin.
Lis?iksi
nakavuosien
koiden muotoa muutettiin l'uosien
kruunuosaisisuunnata
luessa,muttasisiiltdpysyi poltjimmiltaan mioidenuhatessa
toimenpiteita
tarkemmin.a
samanlaisena.
Papeillejaettiin ohjeita taulukoiden
ja niit?il?i)denneniln
tayrriimisesra
mydhemminmm. kuolinsyidentarkennukselTaulukoidentdyttdmiseen
tuntui silti olela, mutta epasehryyksiii
liittyvidongelmia
dippuuvan. Taulukoidentaytaitarkkuus
pitkalti
papista,
papin
kin
silla
vaihtuessa
TaulukoidenHyttamisessaoli monentaulukonlaadintatyylisaattaa muuttua.
laisia ongelmia,jotka vaikuttavatniistii
Esimerkiksitoisetpapitantoivattarkkoja
tehryihintulkintoihin.EsimerkiksiI taulisiitietoja olosuhteistaja toiset eivat
ja hauluihin papitmerkitsivatkastettuja
ylimiiiiriiisi2i.
merkinneet
dattuja - eiv?it synty- ja kuolinaikoja.
olla kuitenkineri
NamApAivAtsaattaval
kuukausinatai eri ruosina.Lis?iksikuolKokemaen
emapitajen
ja pian syntymilnjiilkeen
leenasyntyneet
jatettiin
pois.
veestosaadyittain
useimmiten
kuolleellapset
Il taulukossatodellistenkuolinsyiden
Taulukko
lll:nmukaan
kirjaaminen oli vaikeaa. Taulukoiden
taltiijiit olivat pappejaeivatkalaiikareita TauluJ<koIll:een kerZitliinammani- ja
ja l?iiiketiedekin
oli vielii lapsenkengissii.elinkeinotietoja s?iaty-yhteiskuffranmuvainajan kaan. N?iilliiliedoilla tutkittiin elinkeinoUseinpappimerkitsikuolinsyl,n
omaistenkuvaustenperusteella.III tauj en j akaantumistaj a kehittymistii. Tulkinlukossapuolestaansamahenkild saatet- nassaongelmanaon vuoden 1775 uudisjakeen merkita tus, jonka jiilkeen pappi saattoi merkita
tin v. 1775uudistuksen
kahteeneri ammattiin,esimerkiksitorpsaman henkil6n kahteen eri ammattiin.
pariksija kalastajaksi.
T?illttinloppusum- YleensAsaiirytiedotkuvataanyli l5-vuomatniiyttavattodellisiasuuremmilta.
Papeilla oli aikaa tiiyttii?i edellisen
3 Fougstedt& Raivio, Suomenvaestdnsaaty-ja
vuoden taulukot tammikuun loppuun
arnmaftiryhmitys
vuosinal75l-1805, s. 5.
mennessa.Talldin tziytetyttaulukot tuli
4 Fougstedt& Raivio, Suomenv?ieston
sriaty-ja
jonka tuli laatia
lahettaatuomiorovastille,
1?51-1805,
s. 6.
ammattiryhmitys
wosina
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tiaidenmiestenosuutena;naisetja lapset
luokiteltiinmiestenmukaan.
Kokem?ienv?iestiikoostui | 700-luvun
loppupuoliskollamuutamastaaatelis-ja
s.iatyliiisperheeste
sek:i paaosin maataloudestaelavaisterahvaasta.Aatelistoa
oli muutama perhe. sliiityliiisilipappien
kuten vouti.
lisiiksi kruununvirkanriehiA
Saiityliiisiin olen lisiiksi laskenut alle
ja teinia.Alemylioppilasta
kymmenkunta
pia r irkamiehiiiolirar lahinnalukkarit.
Maatalousvaestdstakeftovat luvut
ovat sekavimpia. Vuonna 1749 seurakunnassailmoitettiinolevan32 o maataomistavaa talonpoikaa. Vuonna 1800
talonpoikien miiiiriiksi saadaan 51 %,
mutta mukaanon laskettusek:iomaaettii
vierastatilaa viljelevat eli torpparit. EIi
laskentaperusteon vlllillS vaihtunut.
Torpparienmaard on kuitenkin selviisti
kasvanut 4 viljelijasta 7+iLiLn.TdLnaatkana tehtiin kaksi merkiftiivaiimaatalousratkaisuaeli torppien perustamisoikeutta
laajennettiinja kruunun asutustoimintaa
laajennettiinisojaossaylijiiiineelle"liikamaalle".5lsojakosuoritettiinKokemiiella
v. l'170-1'790.
Palkollistenmiiiiriiksisaadaanv. 1749
51 %, mik:i on paljon liihipitiijiinverrattuna. Tosin palkollisiksi laskettiin renkien lisliksi talon omat pojat, talossa
asuvatsediitja enotja veljet,sillii heidiin
k a t s o t t i i no l e ra n s a m a s s la) d l i i l e k e \ a s s a i
Ja rnaata omlstamattomassaasemassa.
Palveluvaenmaara vaihtelee pitiijiftain
hurjasti,6joten tassa pappien merkitsemiskiiytanndtovat vaihdelleetsuuresti.
Itsellistenmaara kasvoi mycis koko
ajan.Kiisityitlaisiiiseurakunnassa
oli vain
muutamaprosentti,kraatareita,
suutareita
ja seppia.Sotilaidenmiiiiriikasvoi Kokemiiellli, kun varamiesjarjestelma
toimeen) PilkiiDcnSuomen\iicslttDhistorialliset
kehil\sl i n i a ts, . 4 1 .
o I c||n.rkiksinaaprrrinirJ'isLii
! uonnal _50I luiltisissapalvelusvaenmiiaraksi
ilnroitetaanl4 %.ia
r .l i
L l r r l a s s la8 9 o L o r m a a l l i r r u . t : u r r l u l u u
historiaIL s
174941 %. l-aakso.
Suur-l.oinraan
42.Suur-Ul\ilanhistoriaI. s. i2.1.Suur-Huitlislcl
hislorioll. s 62
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pantiin vuodesta 1776 alkaen.?Lukua
kas\anaa\iel.i se, etluivuoden I800 suiatylaisiin olen viela laskenut6 upseerra.
Tavallisen ruotusotilaanasema ei ollut
kovin hyvii ollut, sanotaankin,
ett?isotilasruodusta
ei ollut pitkii matka ktiyh?iinruotuun. Vaivaistenja raihnaistenosuus
kasvoi n]yiis 0,6 %o:sta4,6 o/o:irn.Yaivaistenlaskemistavaikeuttaase, ettii osa
vaivaisista kykeni tekemaantydtai leipansa eteen ja osa ruotukdyhista lasjarjeskeniin talonriieksi.Katyhainruodur
tettiin Kokemaellav. 1788.
Naisia taulukoitiin saadyittiiinerikseen, ilman miestii kahdessaerikoistapauksessa.Kityhia papinleskiAtaulukoitiin muutama Kokemaella ajoittain.
Lisaksi merkittiin erikseen ns. maatut
naiset,jotka elivat aviottomienlastensa
kanssa.Heidlin maadnsa kasvoi l2 naisesta20;eenvuoteen1775.8

Syntyvyysja hedelmdllisyys
Kokemdenemaseurakunnassa
K i r k o n k i r j o i h i nm e r ki n i i n s l n [ n e e t j o
i600-luvun loppupuoleltaalkaen.Kuolleenasyntyneetja pian syntymiinjAlkeen
kuolleet lapsetjiitettiin kuitenkin usern
m e r k i t s e m a l l aj a h e p u u n u \ a t m ) d s
taulukoista. Piiiiosin tilastointia pidetiiiin
kuitenkinmelko luotettavana.
Suomessa1700-luvunloppupuoliskon
nopeinviiestdnkasvu
oli Liinsi-Euroopan
ta. Nopea vaestdnkasvujohtui korkeasta
ja avioituneisuudeshedelmallisyydesta
ta.a Kokemdenemdseurakunnassa
synqi
v. 1749-l80lyhteensii3842
lastaeli keskimdirrin72 Iastavuodessa.r0Kokemakeliiisetnaisetsaivatkeskimiiiirin4.5 lasta.l1
7 Niemelii.Iuntcnlaton
ruolusotilas.
s 36-37.
8 Vaikiluku-.ianlorlaljleettitaulul.
9 Pitkancn.nrls ,t3
10Ks. 1-iitte"r
syntyr'r""Ija
kuollectKokcmiicn
ja Kokcmacnemiilassa1749-1801
emiiseurakLr
seurakunnan
s! nt,vncct
lapset
ia imcviiiskuolleet
1749-1801
1I Viikiluk -.ia nronaliteeftilaulul

Synry\ryysvaihtelihuomattavasti
vuosittain.SyntyylTspysyi Kokem?iellii
korkeanal760lur.ulle,jolloin syntyi40 laskohden.r2Syntyta 1000kokemiikel?iistii
jolloin syntyrryys laski 1760Juvulla,
neisyysputosi 30 %o:een.1760-lur.ulla
tiedetaanSuomessa
olleenyleisestikatojarsja KokemaeltAkin
tiedetaan,
ettAainakin v. 1763oli katoja v. 1766prtiijaavatvasi kuiruus. Pappi kirjoittikin v. 1769
taulukkoon,ettahyva satootettiinkiitollisenavastaan.Syntylyys nousi vfiiteljZillen 1770luvun alun kuolonr.uosien
keen. Epidemioidenjalkeen syntylyys
yleensanousi nopeasti.Synty\yys notkahti hiemar 1780-ja 1790-lukujen
taitteessa,kuin ottaakseenvauhtiatuleville
syntyqyden huippuvuosille.Ensi kerran
v. 1792Kokemaella
syntyiyli 100lasta.ra
olivatedellisiasuuUudetsukupolvet
rempia.Vaesttinkasvu
ruokki itse itseaan
isommallasukupolvella
on enemmain
lapsia. Ikiipyramideillavoidaan tarkastella ikaluokkienkasvua.r5
Vuoden1749
ikiipyramidista voi n?ihd?iedeltavien
sotien ja katojen jaftamat vinoutumat
miestenja lastenosuuteen.
Isonvihanjalkeen syntyneetikiiluokatolivat edellisiii
ettakun lapsuurempia.
On huomattava,
sia syntyi enemmankuin aiemmin,kasvoi samallaimeviiiskuolleisuus.r6
Lasten
kuolleisuusoli vielii hyvin korkea- Kokemiielliikuoli l8 % lapsistaensimmiiisenikiil.uotensa
aikana.Korkeankuolleisuudenongelmaaei viela oltu kyetty rar
kaisemaan.Imeviiiskuolleisuustasoitti
vuoden1800kuviossa0-4 v. lastenosuutta muutamassa
luodessa.Mutta samalla
kun lapsias)ntyi enemmiin.s)'ntyim) tis
lievtistienemmiin
aviottomialapsia.r?
12 Syntyneisyys
(eli syntyvyys)ilmoittaanyleisimmin(elaviina)syntyneideolastenosuuden
vaestdsu.Pitkanen,Sanastoliite,
s. 336.
l3Jutikkala,Kuolemallaon ainasyynsa,s. 12814 Vzikiluku- ja mortaliteettitaulut.
15Ks. LiitteetKokemaenvaesbnikapyramidi
l749ja Kokemaenvaesbnik{pyrarnidi I800.
I6 Imevaiskuolleisuus
eli alle 1-!,uotiaiden
kuolleisuus.Pitkajnen,
Sanastoliite,
s. 330.
17Viikiluku-ja mortaliteettitaulut.

AviosdddytKokemden

emepitajassa
Naiset solmivat Suomessaavioliiton
keskimiliirin23-vuotiaina.Tiimii on yleinen arvio, silla taulukoistaei tata voida
laskea.Taulukoistasaasensijaanselville
paljonkoviiestiistaoli avioliitossa,montako niitii vuosittainsolmittiin ja missa
kuussa.Vuodesta1807my6s merkittiin,
moneskosolmittuavioliittooli.
Kokemiien emapitajassasolmittiin
vuosittainnoin 19 avioliittoa.Huonojen
satovuosienj?ilkeenvietettiin kuitenkin
viihemmiin haitii, mutta kulkutautien
esiintyminenei niiden jfiestiimistii viihentdnyt.
Esimerkiksi
vuonna1756,jolloin tiedetaan Kokemakea koetelleen
vaikeakatoja tulva,solmittiinvahiteneli
vain 8 avioliittoa ja viel?i seuraavana
vuonnakin vain 9 avioliittoa. Vuonna
jolloin niitii
l79l oli hiiidenhuippuvuosi,
vietettiin periiti 43 kertaa. Myds koko
hiiit,i vietettiinkeskima?iliiista
Suomessa
enemman,
kun Kustaansotaoli ohi. Mutta toisaaltaajanjaksonsuurimpanakuol b v u o m a1 7 7 1j .o l l o i na i k u i s v i i e s lvtei ii
polttotautija pilkkukuume,pidettiin silti
22 haaLHaiden ajankohtanaoli kuitenkin
yleisimminsyksy,kun epidemiaesiintyi
keviiiillii.r8Hiiiden miiiirii kasvoi koko
ajan.koskavaestitn
maiArAkin
kasvoi.
Mutta prosentuaalisesti
naimaftomien
osuus vaiesttistA
kasvoi, vaikka arioliittoja solmittiinkinenemman.
Naimattomien ma?irakasvoi samallatilattomlen
miiiiriin kanssa.Samallakasvoi hieman
aviottomien lasten maara, jotka tosin
vaihtelisuurestivuosittain.
Naisleski?i
oli enemmiinkuin miesleskili. mutla naisleskienosuus pieneni
vuosisadankuluessa.le
Yht?iiiltiimieslesket menivat useimmin uudelleen
n a i m i s i i ns,i l l i im a a t i l ae i t u l l u tt o i m e e n
ilman emantaA.Toisaaltanaiset elivlit
miehia pidempatin.Mutta naisleskien
osuusvaheni vuosisadankuluessa,joka
I 8 Viikiluku-

.ja mortalite€ttitaulut.
l9 vilkiluku- ja mortaliteettitaulut.
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mahdollisesti johtui pitkiistii rauhankaudesta,jolloin sotaieskiaei tullut
lukuun ottamatta lyhyttA Kustaansotaa.

perusteet.Taulukoiden maiiritelmAt ovat
usein hyvin epamaalaisi,ija vaikeasti
muunnettavissa nykylaaketieteen k:isitteiksi. Taulukoidut kuolinsyyt ovatkin
lahinnasuuntaaantayia.Ne eivat mydskaan kerro mitaan sairastavuudesta
siniinMuuttoliike
ja vammoja,
sa,silla on paljon sairauksia
Muuttoliikettiiei 1700-luvuntaulukoista joihin ei kuoltu, kuten esimerkiksilasten
sairastamat
loismadotja syyhy.
voi suoraantutkia, mutta sita voi tarkastella
Kuolleisuus pysyi melko korkeana
kiertoteitse.
VastaI 800-luvullataulukoihin
koko 1700-luvunloppupuolen.Kuolleialeftiin keratatietoamuuttaneista.
den maidrAohini sl nq neiden miiiiriin
Syntyvyysja samallaviikiluku kasvorv u o s i n a1 7 4 9 , 1 7 6 4 , 1 7 7 1 .1 7 8 8 , 1 7 9 9 .
vat KokemAen emApitajassasiten, ettA
Vuonna 1749 kuolleisuusoli 49,5 %oja
ja
vuonna 1749 oli 1629 kokemiikeliiistii
v u o n n a1 7 7 1s eo l i 5 0 , 7% o . r 2
vuonna 1800 heitii oli 2892. ViiestriImeviiiskuolleisuus
eli alle l-vuotiaitieteessa puhutaan ns. luonnollisesta
den lastenkuolleisuusoli 1760 monena
vaestiinkasvusta
eli vuosittain syntyneiden ja kuolleiden valisestaerotuksesta. vuorrnaniin rajua-ena Kokemdenriiesldnkas\u Iaihespysiihqi. KeskimiiiiriiiTiillciin lasketaanyhteen syntyneetja
senii kuolleisuusoh 22j % eli kiiytdnviihennetaankuolleet. Mutta muuttoliike
n d s s i i5 l v a i n a j a a . 2Ktu o l l e i 5 u u l e evna i h u o m i o i t u n ap u h u t a a nl o d e l l i s e s tvaa e s kuttivat sodat, kulkutaudit ja naliinhiidat.
tdnkasvusta.Kokemiien emiipitaja oli
Nalkaan
ei sinAnsakuoltu, mutta se heimuuttovoittoinen,
mutta Harjavallankapkensi vastustuskykyiija ajoi ihmisia
peli oli taasmuuttotappioinen.
mike osaltaanlisiisikulkuToki taulukoinnin ja vAestdniaskun kiertelemA:in,
tautien leviamista.2r
Laiiketiedeoli vielii
tarkkuutta voi sindnsii epiiilla, nrutta
lastenkengissa.Isorokkoavastaan,joka
myds muuttoliike vaikutti loppusurroli aikakaudentappavintauti, aloitettiin
maan. Kokemaen emAsgurakunnasta
on
rokotuksetKokem?ielliivuonna 1807,ja
olemassavain vuosilta 1750-1754muuttuolloin rokotettiin5 seurakuntalaista.2i
taneidenluettelot.Niihin kirjatuistamuuSynkistdkuolonvuosistahuolimattaKotoista suurin osa oli nuortenpalkollisten
kenraien
emapitajAnluonnollinen v?iestdnpalveluspaikko.ien
vaihtoasek?imuutamia
kasvu
oli
huikea71 %. Mutta toisaaltakun
ja
naimisiin menoja liihipitiijiin. Ulvila
viikiluku
kasvoi, kasvoi my<is kuolleiden
Huittinen olivat suosituimmat muuttomAiira.
paikat.20Tosin 1700-luvullamuuttoliike
oli yleisestikin viela v:ihaisempaiija
tyypillisimmillaan palvelusvaen lahimuuttoja.2l
Lastenkuolleisuus

Kuolinsyyt
Taulukoidutkuolinsyytovat seurakunnan
papin arvio kuolinsyistii,jotka useinlehtiin omaistenkuvauksenperusteella.Kyseessa eiviit siis ole laaketieteelliset
20 Kastctutvihit-vt,
kuolleet.
muultancct
17421762.
2l .lutikkala.
Asutusjaviiest6.
s. 149.

Lapsuusoli ihmiselonvaarallisinta
aikaa.
Kaikki eivet selvinneet hengissiiedes
liitins?ikohdusta.Muna kaikkia kuolleina
syntyneitAvauvojaei ole todennakdisesti
e d e st a u l u k o i t uI .m e v i i i s k u o l l e i s upuyss y i
korkeana 1700-luvun jAlkipuoliskon.
22 Vtkiluku-ja monaiiteefl
iraulur.
23 Viikiluku-ja mortaliteettitaulut.
24 Vuorinen-lautinenhistoria,
s. ?7
25 Vikiluku-ja monaliteettitaulut.

Pahimmillaan
se oli luoma 1764,jolloin
4l
%o
alle
l-vuotiaista
kuoli,piiaosin
lopa
tuntemattomaan
lastentautiinseka dntaja keuhkotautiin.Kolmasosavauvoista
menehtyi vuosina 1768, l'7'70, l7'76,
vuonna haudat1789. Keskimiiiiriiisena
tiin viidesosavauvoista,mutta onneksi
viilill?i oli helpompiakinvuosiaja v?ikilulrm kasvu oli voimakasta.Imeviiisten
yleisimmiksi kuolinsyiksi merkittiin
rinta-ja keuhkotauti,iso- ja tuhkarokko,
hinkuyskii,vatsataudit,lastenkoulistustauti seka erityisestituntemattomatlastentaudit.26
kuoleSelvittyaankymmenvuotiaaksi
man varjo keveni lastenylta. Alle 10vuotiaidenvainajienosuusoli noinpuolet
kaikistakuolleista,mutta yli l0-vuotiaieli
den kuolleisuusoli jo v?ihiiisempiiii
aikuistentasoa. Yleisimm?itkuolinsyyt
alle l0-ruotialle olivat kulkutaudit eli
iso-ja tuhkarokko,hinkuyskaja rinta-ja
keuhkotaudit.Toisaaltanzimaaudit anjos
toivat pitkiiaikaisenimmuniteetin.
niistii selvisi hengissii. Erikoiskuolinsyyniiolival lisiiksieriqisestipikJ<upoikienhukkumistapaukset.2T

Aikuisten
kuolleisuus
Aikuisiamerkittiintaulustoihinkuolleiksi
l?iheskaikkiin kuolinsyihin,paitsihinkuyskaan, joka oli lastentauti.Lis?iksi
rokkoihin kuoleminenviiheni ikiiluokan
jolloin ikziluokastasuurrmvanhetessa,
mallaosallaoli jo immuniteetti.Aikuiset
kuolivatlilhinn?ikulkutauteihineli rintakeuhkotautiin,pistotautiin,polttotautiin,
ja tarttuviin tauteipilkkukuumeeseen
hin.28

Pistotaution keuhkoihinliittyva sai
raus, polttotaution yleisnimi korkeaan
kuumeeseen.
Pilkkutautipuolestaanyhja poikkeuksellisiin
likaisuuteen
distetZiiin
ja useln
kutennalanhatiian,
olosuhteisiin,

Normaalisita esiintyi sotien aikana.2e
r.uonna ei monikaan aikuinen niiihin
kulkutauteihin kuollut, vaan kuolema
korjasivalmiiksiheikkoja.Mutta rajuja
siis oli. Suurimpana
epidemiavuosiakin
kuolinvuomal77l kuoli Kokemaella
67
eli
aikuistapoltto- ja pilkkukuumeeseen
45 %oaikuisviiestii.Vuosina 1787 1788
aikuisiakuoli polttotautiinja pistotautiin.
Tuolloin tiedetiiiin Venajalta levinneen
laaja influenssapandemia.
Seuraavana
vuonnavaivasi vielii pilkkukuume,joka
tuli sotilaidenmukanatuliaisiksiKustaan
sodasta.
Muita yleisiii kuolinsyitii olivat mm.
?ikillinenhalvaus,mutta varsinaisestiei
tilastoitu.
sydiin- ja verisuonisairauksia
Hyvin yleinenkuolinsyyoli vanhuudenheikkous, johon merkittiin kuolleeksi
noin l0 %. My6s erilaiset vatsavaivat
merkittiinuseinkuolinsyyksi,muttaniita
ei osattueritella.Sy6piioli vain muutamassatapauksessa
kuolinryyn?i,osittain
l'uoksi. Vain
sen vaikeanhavaitsemisen
selva$i ulospain nakyviit sydvat merkuolinkittiin. Yksi epamaaraisimmista
syistii oli jiisenten s?irkeminen.NamA
vaivat saattoivatjohtua mm. nikamren
kulumisestatai kihdistii. Varsinainen
kuolinsyyseei silti ollut.30
Naisten erityinen kuolinsyy oli
johon kuoli
synnytykseen
menehtyminen,
50 vuoden aikana 22 naista. Miesten
hukkumierityiskuolinsyyoli puolestaan
nen. Miehi?ihukkui 23, naisia 5, lapset
mukaan luettuna. Kokem?ienjoenylikulku oli kohtalokasta.Miehet hoitivat
ja
kalastuksenja siltojen rakentamisen
huollon koskisenja vuolaastivirtaavan
Kokemaenjoenyli. Viikivallan uhdna
kuoli vain yksi talonpoikavuonna1793.
Hanetsurmannul
l9-vuotiasnuorukainen
hirtettiinsamanavuorura.

26 Viikiluku-.jamortaliteettitaulut.
29 Vuorinen,Tautinenhistori4 s. 319-320.

2? Viikiluku-ja mortaliteettitaulut.
28 Vfiluku- ja mortaliteettitaulut.

30 Vakiluku-ja mortaliteettitaulut.
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Taulustolaitoksen
mahdollisuudet

Kirjallisuus

Taulustolaitos antaa mahdollisuuden tarkastella seurakurLnittain,seka vuosittain
ettA pitkaillA aikaviilillii, vaestdn kehityst : i - k u l e n s l n t y n e i t a .k u o l l e i l aj a a \ i o liittojen solmimista. Taulustolaitoksen
k?iyttcisopii jonkinlaisen kokonaiskuvan
hahmottamiseksi, sill?iyksif ishenkilciistii
tai kylista ei saa kuvaa mikiili yksild ei
esimerkiksiole kuollut hyvin erikoisella
tavalla. Taulustot saatavat lis?iksi antaa
tietoja, papin aktiivisuuden mukaan,
sAista, sadoista ja elintarvikkeiden hinnoista. Ne avaavat mielenkiintoisen
niikiikulman ihmisten arkielam:ian.

Ldhteet
Turun mqqkunlq-arkisto, Kokemden kirkonqrkisto;
Kastetut, vihityt, kuolleet, muuttaneet
t742-1762.N
t.
Viikiluku- ja mortaliteettitaulut 1749-

1 7 7 30 .1 .D t 1 .
V?ikiluku-ja mortaliteettitaulut
17741810.
01.Df:2.
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