
Ella Viitaniemi

Taulustolaitoksen perustaminen

Taulustolaitos eli tabe I lyerket perustetliin
Ruotsin valtakunnassa vuonna 1748. Se
on maailman ensimmiiinen vuosittain ke-
ratry vaestdtilasto. Taulustolaitoksen tar-
koituksena oli keriitii vaestdtietoja kruu-
nunhallimon tarpeeseen.

Kruunu halusi vaestdtaulukoilla kar-
toittaa tyatvoiman saantia, sillA valtakunta
oli k?irsinyt suuria v?iest6menetyksiii iso-
vihan (1700-1721) ja pikkuvihan (1741
1743) aikana. Myds 1690-luvun kuolon-
vuodet olivat vieneet osan \ iiestdsta men-
ness?iiin. Niiiden menetysten pohjalta
herAsi kiinnostus vaestdnlaskennasta.

Lisiiksi taulustolaitoksen perustami-
seen vaikutti Ruotsin Tiedeakatemian pe-
rustaminen vuonna 1739. Sen tarkoituk-
sena oli mm. edistZiii luonnontieteellistii
tutkimusta ja etsia edellytyksie talou-
dellisen toimeliaisuuden ehytt?imiseksi.

Ehdotuksia v?iestdnlaskemiseksr an-
nettiin 1730-luvulta alkaen. Erityisen
roolin vdestrjnlaskennan alullepanijana
sai Tiedeakatemian sihteeri Per Elvius,
joka tutki Upsalan kirkonkirjoista synty-
neitii 50 vuoden ajalta. Han teki synty-
neiden luvuista selvityksen ja se esiteltiin
valtiopaivilla v. 1746. Esitys heratti laa-
jalti huomiota ja lopulta valtiopiiivien
salainen valiokunta ehdotti vuosittaisten
viiestdtilastojen aloittamista. Kuninkaalli-
nen kirje taulukoinnin aloittamisesta an-
nettiin 3 .2.17 49 . I

Ensimmiiiset vaestdtiedot kerattiin v.
1749 ja koko valtakunnan tiedot saatiin

Kokemden emaseurakunnan vaesto
kruununhall innon ldhteissd, eri tyisesti

taulustolaitoksessa 1 700-luvun jdlkipuoliskolla

kootuksi yhteen v. 1755. Tuolloin kruu-
nunhallinnolle paljastui miten harvaan
asuttu maa oli ja miten korkea kuol-
leisuus oli. V?ikiluku oli pienuudessaan
niin suuri pettymys, ett?i tiedot julistettiin
sala is iks i .2

Mil laisia taulukot ol ivat?

VAestdtietojen keriiilmisen pohjana olivat
pappien kerAaimAt seurakunnittaiset tiedot
syntyneista, kuolleista ja solmituista
avioliitoista. Papit olivat pitaineet ns. his-
toriakirjoja vuoden 1686 kirkkolain vel-
voittamina.

Taulukot olivat aluksi kolm iosaisia.
Taulussa I keriittiin tietoja kuukausittain
syntyneista avio- ja aviottomista lapsista,
kuolleista ikuiryhmiftAin seka solmituista
ettA kuolemaan pAAttyneistA avioliitoista.
Lisiiksi oli tilaa merkita seurakunnassa
syntyneita kaksosia ja kolmosia ja kuol-
leena syntyneit,l lapsia sekii yli 90-vuo-
tiaina kuolleita, erikoisia kuoleman-
tapauksia ja alueella riehuneita tauteja.

Taulukko II oli ns. kuolinsyytaulukko.
Siihen koouiin vainajat ian, sukupuolen
ja kuol insyyn mukaan.  L is i iks i  r i imei -
selle sivulle pappi saattoi merkita tietoja
vuoden sadosta, kylvdistii, saastii ja
elintarvikkeiden hiruroista. Kokemiiellii
merkittiin mytis joinakin vuosina joen
jAAfmis- ja sulamisaika, sillii se vaikutti
paikkakuntalaisten arkieliim?iiin joen yli-

2 Pitkan€n, Suomen vaestatn historialliset kemrys-
linjat, s. 44. Nieminen, Vaestdtilastoja 250 !,llot-
t a ,  s . 9 -10 .I Nieminen. Vbesldl i lasloja 250 !uona. s. l  .



kulun vuoksi. Kuitenkin oli tiiysin papista
kiinni, miten paljon han merkitsi yli-
maaraisia tietoja.

Taulukko III:sta kutsutaan ns. v6ki-
lukutauluksi. Tauluun koottiin kaikki
seurakuntalaiset iiin, sukupuolen, siviili-
s.iAdyn ja siii idyn mukaan. Nykytermein
sia voisi luonnehtia ammattitaulukoksi.
Osa oli selvasti kaupunkilaisammatteja,
jotka jiiiviit luonnollisesti maaseudulla
tayttamattA. TAmA taulukko oli tydlain
dyttaa ja pappissaiity valitti velvollisuu-
destaan raltiop?iivill i i 1752. Papisto sai-
kin helpotusta; III taulukon jokavuotinen
t?iyttdvelvollisuus muutettiin joka 3. vuo-
si tiiytettavaksi ja r.uodesta 1775 alkaen
se tiilettiin vainjoka 5. vuosi. Taulukot I
ja II taytettiin edelleen !'uosittain. Taulu-
koiden muotoa muutettiin l'uosien ku-
luessa, mutta sisiiltd pysyi poltjimmiltaan
samanlaisena.

Taulukoiden tdyttdmiseen
liittyvid ongelmia

Taulukoiden Hyttamisessa oli monen-
laisia ongelmia, jotka vaikuttavat niistii
tehryihin tulkintoihin. Esimerkiksi I tau-
luihin papit merkitsivat kastettuja ja hau-
dattuja - eiv?it synty- ja kuolinaikoja.
NamA pAivAt saattaval olla kuitenkin eri
kuukausina tai eri ruosina. Lis?iksi kuol-
leena syntyneet ja pian syntymiln jiilkeen
kuolleel lapset jatettiin useimmiten pois.

Il taulukossa todellisten kuolinsyiden
kirjaaminen oli vaikeaa. Taulukoiden
taltiijiit olivat pappeja eivatka laiikareita
ja l?iiiketiedekin oli vielii lapsenkengissii.
Usein pappi merkitsi kuolinsyl,n vainajan
omaisten kuvausten perusteella. III tau-
lukossa puolestaan sama henkild saatet-
tin v. 1775 uudistuksen jakeen merkita
kahteen eri ammattiin, esimerkiksi torp-
pariksi ja kalastajaksi. T?illttin loppusum-
mat niiyttavat todellisia suuremmilta.

Papeilla oli aikaa tiiyttii?i edellisen
vuoden taulukot tammikuun loppuun
mennessa. Talldin tziytetyt taulukot tuli
lahettaa tuomiorovastille, jonka tuli laatia

koontitaulukot helmikuun loppuun
mennessa ja lahetaa ne edelleen liiiinin-
tasolle tai vuosina 1775 1790 hiippakun-
nan johdolle. Naissa organisaatioissa Iaa-
dittiin jiilleen keran koontitaulut, jotka
tuli lfiettaa maaliskuun loppuun Tukhol-
maan Kansliakollegiolle. Tukholmassa
laadittiin lopulliset koko valtakuntaa kos-
kevat tilastot. Taulukoiden laadinta vaati
melkoisen byrokatian.s

Pappien oli vaikea ymmzirtaii taulu-
koinnin mielekkyytt?i miksi kruunu oli
yhtakkia kiinnostunut kaikkein kiiyhim-
mistii ja vaivaisimmistakin, jotka eivat
kyenneet maksamaan veroa? Papeille pe-
rusteltiin taulukoin-nin tarvetta mm. vero-
rasituksen maaraamisen helpottamisella,
kun tiedettaisiin kansankerokset tarkem-
min. Lis?iksi nakavuosien ja tautiepide-
mioiden uhatessa kruunu osaisi suunnata
toimenpiteita tarkemmin.a

Papeille jaettiin ohjeita taulukoiden
tayrriimisesra ja niit?i l?i)denneniln myd-
hemmin mm. kuolinsyiden tarkennuksel-
la, mutta epasehryyksiii tuntui silti ole-
van. Taulukoiden taytaitarkkuus dippuu-
kin pitkalti papista, silla papin vaihtuessa
taulukonlaadintatyyli saattaa muuttua.
Esimerkiksi toiset papit antoivat tarkkoja
lisiitietoja olosuhteista ja toiset eivat
merkinneet ylimiiiiriiisi2i.

Kokemaen emapitajen
veesto saadyittain

Taulukko l l l :n mukaan

TauluJ<ko Il l :een kerZitl i in ammani- ja
elinkeinotietoja s?iaty-yhteiskuffran mu-
kaan. N?ii l l i i  l iedoil la tutkitt i in elinkeino-
j en j akaantum ista j a kehittymistii. Tulkin-
nassa ongelmana on vuoden 1775 uudis-
tus, jonka jiilkeen pappi saattoi merkita
saman henkil6n kahteen eri ammattiin.
YleensA saiirytiedot kuvataan yli l5-vuo-

3 Fougstedt & Raivio, Suomen vaestdn saaty-ja
arnmaftiryhmitys vuosina l75l-1805, s. 5.
4 Fougstedt & Raivio, Suomen v?ieston sriaty-ja
ammattiryhmitys wosina 1?51-1805, s. 6.
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t iaiden miesten osuutena; naiset ja lapset
luokitelt i in miesten mukaan.

Kokem?ien v?iesti i koostui | 700-luvun
loppupuoliskolla muutamasta aatelis- ja
s.iatyli i isperheeste sek:i paaosin maa-
taloudesta elavaiste rahvaasta. Aatelistoa
oli muutama perhe. sli i i tyl i i isi l i  pappien
lisi iksi kruununvirkanriehiA kuten vouti.
Saiityl i i isi in olen l isi iksi laskenut alle
kymmenkunta ylioppilasta ja teinia. Alem-
pia r irkamiehii i olirar lahinna lukkarit.

Maatalousvaestdsta keftovat luvut
ovat sekavimpia. Vuonna 1749 seura-
kunnassa ilmoitetti in olevan 32 o maata-
omistavaa talonpoikaa. Vuonna 1800
talonpoikien miii ir i iksi saadaan 51 %,
mutta mukaan on laskettu sek:i omaa etti i
vierasta ti laa vil jelevat eli torpparit. EIi
laskentaperuste on vll l i l lS vaihtunut.
Torpparien maard on kuitenkin selviisti
kasvanut 4 viljelijasta 7+iLiLn. TdLna atka-
na tehti in kaksi merkift i ivaii maatalous-
ratkaisua eli torppien perustamisoikeutta
laajennetti in ja kruunun asutustoimintaa
laajennetti in isojaossa yli j i i i ineelle "l i ika-
maalle".5 lsojako suoritetti in Kokemiiella
v .  l ' 170-1 '790.

Palkoll isten miii ir i iksi saadaan v. 1749
51 %, mik:i on paljon l i ihipit i i j i in verrat-
tuna. Tosin palkoll isiksi lasketti in ren-
kien l isl iksi talon omat pojat, talossa
asuvat sediit ja enot ja veljet, si l l i i  heidiin
ka tso t t i in  o le r  an  samassa l )d l i i l eke \assa i

Ja rnaata omlstamattomassa asemassa.
Palveluvaen maara vaihtelee piti i j i f tain
hurjasti,6 joten tassa pappien merkitse-
miskiiytanndt ovat vaihdelleet suuresti.

Itsell isten maara kasvoi mycis koko
ajan. Kiisityit laisii i  seurakunnassa oli vain
muutama prosentti, kraatareita, suutareita
ja seppia. Sotilaiden miii ir i i  kasvoi Koke-
miiel l l i ,  kun varamiesjarjestelma toimeen-

) Pi lki iDcn- Suomen \ i icslt tD historial l iset kehi l \s-
l i n i a t ,  s . 41 .
o I c| |n.rkiksi naaprrr inirJ' isLi i  !  uonna l  _50 I lui l-
tisissa palvelusvaenmiiaraksi ilnroitetaan l4 %.ia
L l r  r l assa  l 8  9o  Lo rmaa l l i r r u . t : u r r l u l uu l i  r .
1749 41 %. l-aakso. Suur-l .oinraan historia IL s
42. Suur-Ul\ i lan historia I .  s. i2.1. Suur-Huit l is lcl
hislorio l l .  s 62

pantiin vuodesta 1776 alkaen.? Lukua
kas\anaa \iel. i se, etlui vuoden I800 suia-
tylaisiin olen viela laskenut 6 upseerra.
Tavall isen ruotusoti laan asema ei ollut
kovin hyvii ollut, sanotaankin, ett?i soti-
lasruodusta ei ollut pitkii matka ktiyh?iin-
ruotuun. Vaivaisten ja raihnaisten osuus
kasvoi n]yiis 0,6 %o:sta 4,6 o/o:irn. Yai-
vaisten laskemista vaikeuttaa se, etti i  osa
vaivaisista kykeni tekemaan tydtai lei-
pansa eteen ja osa ruotukdyhista las-
keniin talonr i ieksi. Katyhainruodur jarjes-
tetti in Kokemaella v. 1788.

Naisia taulukoiti in saadyitt i i in erik-
seen, i lman miesti i kahdessa erikois-
tapauksessa. Kityhia papinleskiA taulu-
koiti in muutama Kokemaella ajoittain.
Lisaksi merkitt i in erikseen ns. maatut
naiset, jotka elivat aviottomien lastensa
kanssa. Heidlin maadnsa kasvoi l2 nai-
sesta 20;een vuoteen 1775.8

Syntyvyys ja hedelmdllisyys
Kokemden em ase u raku n n assa

Ki rkonk i r jo ih in  merk  in i in  s ln [neet  jo
i600-luvun loppupuolelta alkaen. Kuol-
leena syntyneet ja pian syntymiin jAlkeen
kuolleet lapset j i i tett i in kuitenkin usern
merk i tsemal la  ja  he  puunu\a t  m)ds
taulukoista. Piiiiosin tilastointia pidetiiiin
kuitenkin melko luotettavana.

Suomessa 1700-luvun loppupuoliskon
viiestdnkasvu oli Liinsi-Euroopan nopein-
ta. Nopea vaestdnkasvu johtui korkeasta
hedelmallisyydesta ja avioituneisuudes-
ta.a Kokemden emdseurakunnassa synq i
v. 1749-l80lyhteensii3842 lasta eli keski-
mdirrin 72 Iasta vuodessa.r0 Kokemakeliii-
set naiset saivat keskimiii ir in 4.5 lasta.l1

7 Niemeli i .  Iuntcnlaton ruolusoti las. s 36-37.
8 Vaikiluku-.ia nlorlal jleettitaulul.

9 Pitkancn. nrls ,t3
10 Ks. 1-i i t te"r syntyr 'r""I ja kuol lect Kokcmiicn
emiiseurakLr lassa 1749-1801 ja Kokcmacn emii-
seurakunnan s! nt,vncct ia imcviiiskuolleet lapset
1749 -1801
1 I Viikiluk -.ia nronaliteeftilaulul
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Synry\ryys vaihteli huomattavasti vuo-
sittain. SyntyylTs pysyi Kokem?iellii kor-
keana l760lur.ulle, jolloin syntyi 40 las-
ta 1000 kokemiikel?iistii kohden.r2 Synty-
rryys laski 1760Juvulla, jolloin synty-
neisyys putosi 30 %o:een. 1760-lur.ulla
tiedetaan Suomessa olleen yleisesti kato-
jars ja KokemaeltAkin tiedetaan, ettA aina-
kin v. 1763 oli katoja v. 1766 prtiijaa vat-
vasi kuiruus. Pappi kirjoittikin v. 1769
taulukkoon, etta hyva sato otettiin kiitol-
lisena vastaan. Syntylyys nousi vfiitel-
len 1770luvun alun kuolonr.uosien jZil-
keen. Epidemioiden jalkeen syntylyys
yleensa nousi nopeasti. Synty\yys not-
kahti hiemar 1780- ja 1790-lukujen tait-
teessa, kuin ottaakseen vauhtia tuleville
syntyqyden huippuvuosille. Ensi kerran
v. 1792 Kokemaella syntyi yli 100 lasta.ra

Uudet sukupolvet olivat edellisia suu-
rempia. Vaesttinkasvu ruokki itse itseaan

isom malla sukupolvella on enemmain
lapsia. Ikiipyramideilla voidaan tarkas-
tella ikaluokkien kasvua.r5 Vuoden 1749
ikiipyramidista voi n?ihd?i edeltavien
sotien ja katojen jaftamat vinoutumat
miesten ja lasten osuuteen. Isonvihan jal-
keen syntyneet ikiiluokat olivat edellisiii
suurempia. On huomattava, etta kun lap-
sia syntyi enemman kuin aiemmin, kas-
voi samalla imeviiiskuolleisuus.r6 Lasten
kuolleisuus oli vielii hyvin korkea - Ko-
kemiiellii kuoli l8 % lapsista ensimmiii-
sen ikiil.uotensa aikana. Korkean kuollei-
suuden ongelmaa ei viela oltu kyetty rar
kaisemaan. Imeviiiskuolleisuus tasoitti
vuoden 1800 kuviossa 0-4 v. lasten osuut-
ta muutamassa luodessa. Mutta samalla
kun lapsia s) ntyi enemmiin. s)'ntyi m) tis
lievtisti enemmiin aviottomia lapsia.r?

12 Syntyneisyys (eli syntyvyys) ilmoittaan ylei-
simmin (elaviina) syntyneideo lasten osuuden
vaestdsu. Pitkanen, Sanastoliite, s. 336.
l3Jutikkala, Kuolemalla on aina syynsa, s. 128-
1 4 Vzikiluku- ja mortaliteettitaulut.
15 Ks. Liitteet Kokemaen vaesbn ikapyramidi
l749ja Kokemaen vaesbn ik{pyrarnidi I800.
I6 Imevaiskuolleisuus eli alle 1-!,uotiaiden kuol-
leisuus. Pitkajnen, Sanastoliite, s. 330.
17 Viikiluku- ja mortaliteettitaulut.

Aviosdddyt Kokemden
emepitajassa

Naiset solmivat Suomessa avioliiton
keskimiliirin 23-vuotiaina. Tiimii on ylei-
nen arvio, silla taulukoista ei tata voida
laskea. Taulukoista saa sen sijaan selville
paljonko viiestiista oli avioliitossa, mon-
tako niitii vuosittain solmittiin ja missa
kuussa. Vuodesta 1807 my6s merkittiin,
monesko solmittu avioliitto oli.

Kokemiien emapitajassa solmittiin
vuosittain noin 19 avioliittoa. Huonojen
satovuosien j?ilkeen vietettiin kuitenkin
viihemmiin haitii, mutta kulkutautien
esiintyminen ei niiden jfiestiimistii vii-
hentdnyt. Esimerkiksi vuonna 1756, jol-
loin tiedetaan Kokemakea koetelleen
vaikea kato ja tulva, solmittiin vahiten eli
vain 8 avioliittoa ja viel?i seuraavana
vuonnakin vain 9 avioliittoa. Vuonna
l79l oli hiiiden huippuvuosi, jolloin niitii
vietettiin periiti 43 kertaa. Myds koko
Suomessa hiiit,i vietettiin keskima?iliiista
enemman, kun Kustaan sota oli ohi. Mut-
ta toisaalta ajanjakson suurimpana kuo-
lbvuoma 1771.  jo l lo in  a iku isv i ies l t i i i  ve i
polttotauti ja pilkkukuume, pidettiin silti
22 haaL Haiden ajankohtana oli kuitenkin
yleisimmin syksy, kun epidemia esiintyi
keviiiillii.r8 Hiiiden miiiirii kasvoi koko
ajan. koska vaestitn maiArAkin kasvoi.

Mutta prosentuaalisesti naimaftomien
osuus vaiesttistA kasvoi, vaikka ario-
liittoja solmittiinkin enemman. Naimatto-
mien ma?ira kasvoi samalla tilattomlen
miiiiriin kanssa. Samalla kasvoi hieman
aviottomien lasten maara, jotka tosin
vaihteli suuresti vuosittain.

Naisleski?i oli enemmiin kuin miesles-
kili. mutla naisleskien osuus pieneni
vuosisadan kuluessa.le Yht?iii lti i mies-
lesket menivat useimmin uudelleen
naimis i in ,  s i l l i i  maat i la  e i  tu l lu t  to imeen
ilman emantaA. Toisaalta naiset elivlit
miehia pidempatin. Mutta naisleskien
osuus vaheni vuosisadan kuluessa, joka

I 8 Viikiluku- .ja mortalite€ttitaulut.
l9 vilkiluku- ja mortaliteettitaulut.
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mahdoll isesti johtui pitkiisti i  rauhan-
kaudesta, jolloin sotaieskia ei tullut
lukuun ottamatta lyhyttA Kustaan sotaa.

M uuttoliike

Muuttoli iketti i  ei 1700-luvun taulukoista
voi suoraan tutkia, mutta sita voi tarkastella
kiertoteitse. Vasta I 800-luvulla taulukoihin
aleft iin kerata tietoa muuttaneista.

Syntyvyys ja samalla viiki luku kasvor-
vat KokemAen emApitajassa siten, ettA
vuonna 1749 oli 1629 kokemiikeli i isti i  ja
vuonna 1800 heiti i  oli 2892. Viiestri-
t ieteessa puhutaan ns. luonnoll isesta
vaesti inkasvusta eli vuosittain syntynei-
den ja kuolleiden valisesta erotuksesta.
Tii l lci in lasketaan yhteen syntyneet ja
viihennetaan kuolleet. Mutta muuttoli ike
huomio i tuna puhutaan lode l l i ses ta  vaes-
tdnkasvusta. Kokemiien emiipitaja oli
muuttovoittoinen, mutta Harjavallan kap-
peli oli taas muuttotappioinen.

Toki taulukoinnin ja vAestdniaskun
tarkkuutta voi sindnsii epii i l la, nrutta
myds muuttoli ike vaikutti loppusurr-
maan. Kokemaen emAsgurakunnasta on
olemassa vain vuosilta 1750-1754 muut-
taneiden luettelot. Niihin kirjatuista muu-
toista suurin osa oli nuorten palkoll isten
palveluspaikko.ien vaihtoa sek?i muutam ia
naimisiin menoja l i ihipit i i j i in. Ulvila ja
Huitt inen olivat suosituimmat muutto-
paikat.20 Tosin 1700-luvulla muuttoli ike
oli yleisestikin viela v:ihaisempaii ja
tyypil l isimmillaan palvelusvaen lahi-
muuttoja.2l

Kuolinsyyt

Taulukoidut kuolinsyyt ovat seurakunnan
papin arvio kuolinsyisti i , jotka usein leh-
ti in omaisten kuvauksen perusteella. Ky-
seessa eiviit si is ole laaketieteell iset

20 Kastctut vihit-vt,  kuol leet. muultancct 1742-
1762 .
2l . lut ikkala. Asutusja vi iest6. s. 149.

perusteet. Taulukoiden maiiritelmAt ovat
usein hyvin epamaalaisi, i ja vaikeasti
muunnettavissa nykylaaketieteen k:isit-
teiksi. Taulukoidut kuolinsyyt ovatkin
lahinna suuntaa antayia. Ne eivat myds-
kaan kerro mitaan sairastavuudesta siniin-
sa, sil la on paljon sairauksia ja vammoja,
joihin ei kuoltu, kuten esimerkiksi lasten
sairastamat loismadot ja syyhy.

Kuolleisuus pysyi melko korkeana
koko 1700-luvun loppupuolen. Kuollei-
den maidrA ohini sl nq neiden miii ir i in
vuos ina  1749,  1764,  1771.  1788,  1799.
Vuonna 1749 kuolleisuus oli 49,5 %o ja
vuonna 1771 se  o l i  50 ,7  %o. r2

Imevii iskuolleisuus eli alle l-vuotiai-
den lasten kuolleisuus oli 1760 monena
vuorrna niin rajua- ena Kokemden ri ies-
ldnkas\ u Iaihes pysiihqi. Keskimiii ir i i i-
senii kuolleisuus oh 22j % eli ki iytdn-
ndss i i  5 l  va ina jaa .2 t  Kuo l le i5uu leen va i -
kuttivat sodat, kulkutaudit ja naliinhiidat.
Nalkaan ei sinAnsa kuoltu, mutta se hei-
kensi vastustuskykyii ja ajoi ihmisia
kiertelemA:in, mike osaltaan lisi isi kulku-
tautien leviamista.2r Laiiketiede oli vieli i
lasten kengissa. Isorokkoa vastaan, joka
oli aikakauden tappavin tauti, aloitetti in
rokotukset Kokem?iell i i  vuonna 1807, ja
tuol loin rokotetti in 5 seurakuntalaista.2i

Synkistd kuolonvuosista huolimatta Ko-
kenraien emapitajAn luonnollinen v?iestdn-
kasvu oli huikea 71 %. Mutta toisaalta kun
viikiluku kasvoi, kasvoi my<is kuolleiden
mAiira.

Lasten kuol leisuus

Lapsuus oli ihmiselon vaarall isinta aikaa.
Kaikki eivet selvinneet hengissii edes
li it ins?i kohdusta. Muna kaikkia kuolleina
syntyneitA vauvoja ei ole todennakdisesti
edes  tau luko i tu .  Imev i i i skuo l le isuus  pysy i
korkeana 1700-luvun jAlkipuoliskon.

22 Vtki luku- ja monaii teefl  i raulur.
23 Viikiluku- ja mortaliteettitaulut.
24 Vuorinen- lautinen historia, s. ?7
25 Viki luku- ja monali teett i taulut.



Pahimmillaan se oli luoma 1764, jolloin

lopa 4l %o alle l-vuotiaista kuoli, piiaosin
tuntemattomaan lastentautiin seka dnta-
ja keuhkotautiin. Kolmasosa vauvoista
menehtyi vuosina 1768, l'7'70, l7'76,
1789. Keskimiiiiriiisena vuonna haudat-
tiin viidesosa vauvoista, mutta onneksi
viilill?i oli helpompiakin vuosia ja v?iki-
lulrm kasvu oli voimakasta. Imeviiisten
yleisimmiksi kuolinsyiksi merkittiin
rinta- ja keuhkotauti, iso- ja tuhkarokko,
hinkuyskii, vatsataudit, lasten koulistus-
tauti seka erityisesti tuntemattomat las-
tentaudit.26

Selvittyaan kymmenvuotiaaksi kuole-
man varjo keveni lasten ylta. Alle 10-
vuotiaiden vainajien osuus oli noin puolet
kaikista kuolleista, mutta yli l0-vuotiai-
den kuolleisuus oli jo v?ihiiisempiiii eli
aikuisten tasoa. Yleisimm?it kuolinsyyt
alle l0-ruotialle olivat kulkutaudit eli
iso- ja tuhkarokko, hinkuyska ja rinta- ja
keuhkotaudit. Toisaalta nzima audit an-
toivat pitkiiaikaisen immuniteetin. jos
niistii selvisi hengissii. Erikoiskuolin-
syynii olival lisiiksi eriqisesti pikJ<upoi-
kien hukkumistapaukset.2T

Aikuisten kuolleisuus

Aikuisia merkittiin taulustoihin kuolleiksi
l?ihes kaikkiin kuolinsyihin, paitsi hinku-
yskaan, joka oli lastentauti. Lis?iksi
rokkoihin kuoleminen viiheni ikiiluokan
vanhetessa, jolloin ikziluokasta suurrm-
malla osalla oli jo immuniteetti. Aikuiset
kuolivat lilhinn?i kulkutauteihin eli rinta-
keuhkotautiin, pistotautiin, polttotautiin,
pilkkukuumeeseen ja tarttuviin tautei-
hin.28

Pistotauti on keuhkoihin liittyva sai
raus, polttotauti on yleisnimi korkeaan
kuumeeseen. Pilkkutauti puolestaan yh-
distetZiiin likaisuuteen ja poikkeuksellisiin
olosuhteisiin, kuten nalanhatiian, ja useln

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

sita esiintyi sotien aikana.2e Normaali-
r.uonna ei monikaan aikuinen niiihin
kulkutauteihin kuollut, vaan kuolema
korjasi valmiiksi heikkoja. Mutta rajuja
epidemiavuosiakin siis oli. Suurimpana
kuolinvuoma l77l kuoli Kokemaella 67
aikuista poltto- ja pilkkukuumeeseen eli
45 %o aikuisviiestii. Vuosina 1787 1788
aikuisia kuoli polttotautiin ja pistotautiin.
Tuolloin tiedetiiiin Venajalta levinneen
laaja influenssapandemia. Seuraavana
vuonna vaivasi vielii pilkkukuume, joka
tuli sotilaiden mukana tuliaisiksi Kustaan
sodasta.

Muita yleisiii kuolinsyitii olivat mm.
?ikillinen halvaus, mutta varsinaisesti ei
sydiin- ja verisuonisairauksia tilastoitu.
Hyvin yleinen kuolinsyy oli vanhuuden-
heikkous, johon merkittiin kuolleeksi
noin l0 %. My6s erilaiset vatsavaivat
merkittiin usein kuolinsyyksi, mutta niita
ei osattu eritella. Sy6pii oli vain muuta-
massa tapauksessa kuolinryyn?i, osittain
sen vaikean havaitsemisen l'uoksi. Vain
selva$i ulospain nakyviit sydvat mer-
kittiin. Yksi epamaaraisimmista kuolin-
syistii oli jiisenten s?irkeminen. NamA
vaivat saattoivat johtua mm. nikamren
kulumisesta tai kihdistii. Varsinainen
kuolinsyy se ei silti ollut.30

Naisten erityinen kuolinsyy oli
synnytykseen menehtyminen, johon kuoli
50 vuoden aikana 22 naista. Miesten
erityiskuolinsyy oli puolestaan hukkumi-
nen. Miehi?i hukkui 23, naisia 5, lapset
mukaan luettuna. Kokem?ienjoen yli-
kulku oli kohtalokasta. Miehet hoitivat
kalastuksen ja siltojen rakentamisen ja
huollon koskisen ja vuolaasti virtaavan
Kokemaenjoen yli. Viikivallan uhdna
kuoli vain yksi talonpoika vuonna 1793.
Hanet surmannul l9-vuotias nuorukainen
hirtettiin samana vuorura.

29 Vuorinen, Tautinen histori4 s. 319-320.
30 Vakiluku- ja mortaliteettitaulut.
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Tau lustolaitoksen
mahdoll isuudet

Taulustolaitos antaa mahdollisuuden tar-
kastella seurakurLnittain, seka vuosittain
ettA pitkaillA aikaviilillii, vaestdn kehitys-
t : i -  ku len  s ln tyne i ta .  kuo l le i la  ja  a \ io -
liittojen solmimista. Taulustolaitoksen
k?iyttci sopii jonkinlaisen kokonaiskuvan
h ahm ottam iseks i, sill?i yksif ishenkilciistii
tai kylista ei saa kuvaa mikiili yksild ei
esimerkiksi ole kuollut hyvin erikoisella
tavalla. Taulustot saatavat lis?iksi antaa
tietoja, papin aktiivisuuden mukaan,
sAista, sadoista ja elintarvikkeiden hin-
noista. Ne avaavat mielenkiintoisen
niikiikulman ihmisten arkielam:ian.

Ldhteet

Turun mqqkunlq-arkisto, Kokemden kir-
konqrkisto;
Kastetut, vihityt, kuolleet, muuttaneet
t 7 4 2 - 1 7 6 2 . N  t .
Viikiluku- ja mortaliteettitaulut 1749-
1773 .  01 .  D t1 .
V?ikiluku- ja mortaliteettitaulut 1774-
1810. 01. Df:2.
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