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Raimo Vasara

Mouhijdrven seurakunnan synnystd

Mouhijiirvi kuului alun alkaen Sastamalan seura-
kuntaan, sen j?iljelle jiiiinyt osa Karkku, klisitti

vuoteen 1592 asti 342 maatilaa, joista 170 erosi

si l loin kappeliseurakunnaksi, nimell i i  Mikael in

kappeli. Alue kiisitti nykyiset Mouhij?irven, Suo-

denniemen ja Lavian pitajat. Kappelikautta kesti

vain 47 vuotta, si l l i i  jo 1639 si i t l i  muodostui oma

MouhijZirven kirkkoherrakunta. Muutokset jatkui-

vat, kun uudenkin alueen koko koettiin liian suu-

reksi,  ni in sekin jakautui.  Vuonna 1685 Suoden-

niemen/Lavian puoleinen Mouhij i i rven osuus er-

kani omaksi kappeliseurakunnakseen. Syntyneiden-
vihit tyjen- ja kuol lciden kirkol l iset kir jaukset tosin

tunnuttiin vield kauan senkin jalkeen tehdyn Mou-
hijdrven em?iseurakunnan vastaavien tietojen si-
vui l le ja vasta 1740 alkaneet r ippikir jat alett i in
p i tdd  molcnun issa  seurakunnan os issa  omanaan.

Karkun seurakunnan jako nliyttliii Iiittyneen jo-

tenkin myos si l loisen Ruotsi-Suomen soti in osal-
l istuneiden palkitsemisi in. Mukana ol ivat ol leet
Mikael in kappelin kappalainen Erik Jriransson,
palvel len Puolassa kenraal i  Gustaf Hornin, kunin-
gas Sigismundia vastaan taistelevien joukkojen

kentt?isaarnaajana. Saman osaston upseeri oli Patrik

Oglivien. Molemmat palkit t i in, vi imemainitun les-

ken saadessa Selkeen kartanon ja edellisen kohotes-

sa kappalaisesta 1639 jr"ruri perustetun itseniiisen

Mouhijiirven seurakunnan ensimmdiseksi kirkko-

herraksi, jota tointa hoit i  kuolemaansa 1662 asti .
S i inii katsaus syn nyinpitiij iini Mouhijiirven alku-

vuosi in

MouhijZirven kirkkoherrat I 639-( I 998)-

1. Erik Joransson 1639-166i

2. Paulinus Raumanus 1662-1682

3.  Gabr ie l  Got legen 1683-1693

4. Casparus Salenius 1694-1703

5. Matt ias Tarnmelin 1704-1722

6. Mikael Polviander 1722-1'143

Mouhijiirvi: kylat, hlot, torpat ja niiden haltijat 1858 - 1891 eli

Mouhijiirven rippikirjan kertomaa

7. I isak Polviander 1744-1796
8. El ias Lagus 1797-1805
9.  Dan ie l  Po lv iander  1807-1833
10.  Enge lbrek t  Bo i je r  1836-1850
I 1. Carf Gustaf Mellberg 1854-1872
12. Matt ias Wilhelm Hannelius 1874-1882
I 3. Josua Johansson I 883- I  890
14. Matt ias Wiktorinus Jaakkola 1894- 1905
15.  Bern  Wi lhe lm Sande l l  1907-1914
I 6. Axel Hjahnar Rrinberg I 9l 5- 19 I 9
17. Otto Wilhelm Tupala 1920-1950
1 8 .  K a r l A d o l f  W i i k a  1 9 5 l - 1 9 5 8
19.  Ve ikko  Va ldemar  Var i la  1959-1960
20.  To ivo  Mikae l  Tuntur i  l96 l -191 |
21. Pentti Otto Sakari Selin 1972-1992
22. Lasse Hautala 1993-

Varsinainen aiheeni ki isi t telee kuitenkin 1800 Iuvun
loppua. Tuolta ajalta ki innostukseni kohteeksi nousi
moni seikka. Tarkastel in ni ist i i  kuitenkin l i ihinni i
asujaimistoa. Kuvailin heidiin vaiheitaan iiskettiiin
painattamani kirjan, Mouhijlirven rippikirjain ker-
tomaa sivui l la. Jokainen julkaisu. ehka tamAkin on
luki jasta aluksi hieman vaikeahkosti  tajuttava, siksi
halusinkin pitaa tdmAn pienen opastuspuheenvuo-
ron.

Tiedot on keriii ly ne lj altii periittiii seltii ri ppikirja-
jaksolta (1858-1891) Mouhij i i rven seurakunnan
taloi sta kotityonA kiiyttiimiil l[ tieto liihtei nii liih i n nZi
valt ionarkiston myymii i  r ippikiryain mikrokortt i-

tallenteita ja tietokonetta.

Mietin tycivaiheessa kohderyhmiA ja miten hei l le
asiani esittiiisin? Piiiidyin muotoon, jonka ajattelin
melko hyvin palvelevan ainakin sukututki joi ta.
Kiiytin siksi henkikiistii liihdeaineiston ruotsalaista

sanamuotoa. Kir jasin jokaisen asumuksen, ni in

talon kuin torpankin is?intiiviiestii emennat ja is?in-

niit kaikilta neljiiltl jaksolta, varustaen heidiin tie-

tonsa kyse isten r ippikir jain sivunumeroin. Jaksot
puolestaan erotin toisistaan kronologisel la etene-

m i sj iirj estykse I l2i j a p ienin I isiimerke in, joi na k?iyti n

27



joko pistett2i (1858-1864), sulkuja (1865-1871),

kenov i i vaa  (1872-1881)  ta i  kaar isu lkua (1882-

l89l). Lukija voi halutessaan itse etsiii kyseisen

sivun rippikirjasta.

Ky I ii kie rtoj d rjesty ksestd

Noudatin si inii Mouh ijiirvel lii yleisimm in kiiyettyii
rippikirj ain etenem isj iirj estysti. Ni issii kierto aloi-
tettiin Uotsolan kyliin Hopun kappalaisenvirkata-
losta, piiiittiien kierto Venetmiien kyliin Yliseenve-
netmiikeen. Mycitlipiiivliitn edetessii toinen kyl?i oli
Pappila. Miltei kaikki ne sijoittuivat saman vesis-
trin varrelle. Kylien talojarjestys ja lukumliiiriitkin
siilyiviit samankaltaisina vuodesta toiseen, sensi-
jaan niiden haltrjat ja torpparit vaihtuivat useimmin.
Minua alkoi ki innostaa, mist l i  he tul ivat ja mihin
meniviit ja koska nama tapahtuivat? Luin rippikir-
joja sivu sivulta tallentaen samalla haluamani asiat
samankaltaisessa muodossa muistiin. Esitin kuka
oli isiintiinii, kuka emiinthnii ja asuiko talossa mah-
dollisesti vielii entisiii tilaa hallinneita. Jokaisesta
pyrin esittlimiiiin syntymiiajan ja -paikan, laitoin
toisi l le esi in vielZi kuol inajan ja muutamil le vihki-
piiivlnkin. Jos liiysin. kirjasin my<is asumukseen
tulo- ja liihtciajat paikkakuntatietoineen. Kaiken
tiimiin jiilkeen tiiydensin kirjoitelmaani muualta
taloon tulleiden vanhempaintiedoilla. Liihdeaineis-
tonani keytin liihiseurakuntain SSS-kortistoja.
Nain tyci alkoi olla jonkinmoisessa jiirjestyksessii.

Lciysin haluamani tiedot rutiininomaisen helposti,
mutta epiiilin onnistuuko sama oudoilta. Asian hel-
pottamiseksi aloin laatia luetteloita. Syntyi omat
aakkoselliset kyla-, talo- ja torpparyhmittelyt. Nii-
den oheen j?irjestys- ja esiintymissivujen numerot,
sekii viittaukset toisiin ryhmiin. ja kun vielii tiiy-
densin tydtiini muutamalla asiaa selventiiviillii kar-
talla uskonkin jo varsin monen saavan kirjani an-
nista selviiii.

Havaintojani kirjan tekoaikana.

Loytyy vain muutamia taloja ja torppia, joissa

seuranta-aikana hallinta seilyi isiVpoika periaat-
teella edeten. Toki osa siiilyi suvuilla tyttiiren ja

tlim?in naiman viivyn viljeleminii, mutta paljon
asumuksia vaihtui tiiysin vieraisiin kiisiin. Uudet
omistajasuvut tulivat yleisemmin omasta, tai liihi-
kunnista, mutta osa toki kauempaakin Niimii sel-
viiiviit, kun tutkitte kirjaani tarkemmin. Toivon
etenkin lisiimerkintcijeni auttavan varsinki n muualta

tulleiden henkilciiden yhdistiimisissii omiin suku-
tutkimuksi inne.

Mouh ij lirven maati lat ovat liih innii perhev ilj elm iii
Toki muitakin kiytyy, mufta vain muutamia. Niistii
suurin ja vanhin on valtion omistama, tiitii kirjoi-
tettaessa myyntilistalla oleva entinen sotilasvirka-
talo Selkeen kartano, jonka vaiheita ehti hieman
ennen kuolemaansa kuvata 1975 ilmestyneessii
kirjassaan, maanviljelysneu';os Risto Vasara. Pie-
nempiii olivat Tupurlan Tiainen, Kairilan Horota,
Hermalan Kycina, Lampisten Rlymii ja Yliskallon
Rossi. Neljiistii ratsutilasta vain Tuisku pystyi va-
rustamaan ratsukon yksin, muut pareissa, kuten
Tiisalat yhdessl, samoin Tervamiien Holppi ja

Kahnu. sekii Mielolan Kilkka ja Soini. Monasti
edellisiii, samoinkuin pappilaakin viljeliviit vuok-
raajan (arrendaattorin) perheet. Useiden tilojen
keskittymistii samalle omistajallekin tapahtui. Ai-
koinaan juuri niiin oli kiiynyt Selkeellii. Tutkimus-
kaudellanikin tuli muutoksia. Rycimiiliin kyliin siir-
tyessii kokonaisuudessaan majuri Forssin haltuun.
Saikkala Finnelle ja suurin osa Iirolaa nimismies
Hjerpelle.(Hiin teki "Jerpet", kuten kansa sanoi). Ei
sovi unohtaa pienistii kylistii Valkamaa ja Venet-
miikeii joissa naapurit ostivat vierustilansa. Py<i
raniemi taasen oli aina kyliinsii yksiniiistila.

Talolukuisampia kyliii olivat Hiiij:iii (Vuorioi
nen), Hyynilii, Mustianoja ja Vesunti. Torppien
I ukumiidrdssii ei Selkeetii uhkaa m ik2iiin. Edell isistii
omat taulukkonsa kir jassani.

Tiistiikin vain neljiin rippikirjakauden jaksosta

olisi mahdollisuus saada paljon muutakin antia,
joiden keriiilyii saatan itsekin joskus jatkaa. Suu-
rempi halu olisi laajentaa tutkimusta kohti nyky-
piiiviiii. Vanhempi aikakausi on jo fycin alla, sit?i
tutkii vuodesta 1540 alkaviin maakirja- ja SAY
tietoihin tukeutuen piiiikaupunkiseudulla asuva
Mouhijiirveliiisi2i sukujuuria omaava Pirjo Mattila.
Hiin on laatimassa kerilimiist?iiin aineistosta Mou-
hijiirven isiintii-/emiintiiluetteloa. Uskonkin, ettii
hiinen loppuvaiheessa oleva tyrinsii tuo apua Mou-
hijiirven isiintiiluetteloa kaipaaville ystiivillemme.
Tavoitteena on j?irjestiiii 1999 itseniiisyltensii 360
vuotisjuhlaa viettiiviin Mouhijirven seurakunnan
kanssa al ueen sukuj a tutkiv i I le sukututkijaseminaa-

r i .  E

I

sivu kyliin ru
N:o ja jfies

5- UOTS

5- l 43 tylili ylr

8- P;\PP
9- N4US',l

16. TIISA
l8- Sr\II(l
22. HAI.J;

31. TUPU
35- RYOI\
39 Sr\Ltr4

44. KAIR
46- HIIR-N
48- VALI(
49- lliltNl
53- Lr\M[

57- 'r'Ulst,

59- IIROr

63- SDLI{
75- VES'I'I
78- ESI(O
83- KAIU.
86- VISUI

95- I'YOII
96- YLISIT

103. TERV
I08 MIELI
113- HYYN

r22- N{Im]
126- KOR'I
129- TOl\41
132- Ptrr(A
I35- I.IAIII!
I4I- VENE'

!
I
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taloja torppia kyliin koko.
tTl. 1,"1 manttarlia.

5. 3. 1 ja 2/,1

1 .  1 .  I  j a  l / 3 .
9.  14.  2 ja  11 12.

5 .  1 .
11 .  1 j : t  l /4
25. 4.

4 .  11 .  2 .
3 .  11 .  I  ja2 t3 .
6. 12. 2 j't rl2.

3. 3.  I  ja r l2.
a t
J .  J .  1 .

2. t. 112..
6.  4.  I  ja  415.
6.  8.  2 jn  l l I2 .

2.  1.  l  ja  21.3.
7. 9. 1 ja 5/6.

l .  21 .  3 j a  l i 4 .
2. 9. l ja 5i6.
4.  14.  2 ja  r l7 .
2 .  6 .  l .
6 .  2 0 . 2 j n 2 / 3 .

3. U2.
13. 2 j l r  l l4.

4 .  17 .  2  j a  I l 4 .
2. tz. 5t6.
10. 24. 3 ja r l2.

4. 10. l ja 1/2.
^ a
L .  O .  L / J .

2. 6. 5i6.
J .  t .  t .

3. 23. l ja l i '2.
2.  5.  7112.

kyliilr kaltata.lolen ninret
tukastelujrksolh l8-s8 C1891)

Lloppu, Pentli, l.,rr urnasl.riiii, Vanhanoka ja
Uusinoka
l)rpprla.

P1,nni]ii, l(;'1,lpi!. lr l rilic[i, Var r]ra-Lirilrir,
LiLrhir,  ULrsi-LiLrlr ir ,  l iapalo, J urr l tLr ja NLrttLr

IsotiistLla ja VahiiI iisala

SailJ<rju Iluidu

Ii trr,  Seppri,  Ji i lvcrrsivrr,  Krrult i .  Rouhu,
YlisartrJsi j a Alas rir !fi
'limen, lbmi, Ncki ja Perftah

Vtihilnyppeli, Isonyppeli jii Esko

Uotih, NoLr.ld;r, l,lrurija, Jutih, ltruut.ih ja
Surrt la
Ivlctsiiliylii, iU.kkil r ja I lorola

Ityonii, Alatila ja Ylitih

,\lavulliiuur jir Yl i val.liirrnir

Pyy, Olli.la, l{iinsi, Pcrtfu.l.i, l-lllJa ja Vrtsara.

I hkirlir, 'lccli, Pcrrttrlii, (Toikko), KyLolli,
'l':iytiine jlr Ityyrrr:i
Iiiili ja TLtiskrr

iiolilii, fiurtu, Yirscppild, ;Uaseppdjri,
Skirurru'i, Y li-F{ err r r r rir r ki ja r\h-lleur rnir rki.
Sclkccn lialtiLrto

hrr*ki ja HrirLnLrs

It gilti, tuilu, Mrir ri.jir Sinro

Uoti.la ja Harurulr

Yl ivi lo, Alavi lo, \ ' l r  r l t i r-Stukh,
Urrsi-Suii<ki. Isotl,kki.jir Vrihritykki
Pycilrirrierni

rU:.rpispl, ltossi, irrruru-i, rUuo , Ylipispr,
Varilra-li.tuvt jir l,l Lrsi-ll'.rLn ii

I-l olpp i, IilrhLlr, I so lur14;a j ii \,'ii.luit urltpa

Soinija Kilkka

Toijirrten, Ollirri, lic lirn aru r.i, Vrllo, Piravoh,
Yli-Ma*alrr, I kirrhilalrti, Ala-N'laakela,
llilikkiln ja l{ossi

I(okko, Saksu, I Irrsuli jri lt'[rikelii

Niruajo Kortr

Tomu, Plrrrrru (Jir ; . lc l l isct yhdessi i) .

Kouri,  Al iur ir l- lprr jrr  l ' l i rui l . lpa

Iui, L,liitLr jii lr'lirsilii

Ylilen jt Alilcrt V.rrretrniili

I
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