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1. Johdanto 

1.1 Tutkimusalueen valinta, rajaaminen ja tutkimuskysymykset 

 Pro gradu -tutkimukseni käsittelee Korpilahden avioliittokenttää 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. 

Tutkimuksessa keskitytään solmittuihin avioliittoihin ja avioparien sosioekonomiseen taustaan. 

Painopisteenä on myös sulhasten ja morsianten keskittyminen Korpilahden pitäjässä, eli minne 

muodostuivat avioliittokeskittymät. Avioliittoja tutkitaan naisten näkökulman kautta, sillä häät 

vietettiin yleisemmin naisten kotiseurakunnassa. Kaikki Korpilahden pitäjän sisällä avioliiton 

solmineet naiset olivat Korpilahden seurakunnan jäseniä. Vieraspaikkakuntalaisten kanssa avioliiton 

solmineissa oli muutamia pitäjän ulkopuolisia morsiamia. Avioliitto oli suuri asia ihmisten elämässä, 

ja sopivan puolison valitseminen oli tärkeä asia. Solmitun avioliiton purkaminen oli erittäin 

vaikeata. 

 

 

Avioliittokenttätutkimusta ei ole tehty ollenkaan Korpilahden seurakunnasta. Avioliittokentän 

tutkimuksen kautta päästään selvittämään Korpilahden sisäisiä liikenneoloja ja verkottumista eri 

kylien ja sosioekonomisten ryhmien välillä. Aviopuolison tapaamiseen ja valintaan vaikuttivat 

maantieteelliset etäisyydet sekä liikenneolosuhteet. Avioliittokenttätutkimuksen kautta pyritään 

myös selvittämään varallisuuden vaikutusta puolison valintaan: valitsivatko talojen pojat vain 

talojen tyttäriä morsiamekseen, vai oliko torpan tyttärillä mahdollisuus päästä taloon miniäksi. 

 

Tutkimuksen kautta pyritään selvittämään, millaiset avioliittomahdollisuudet naisilla oli 

Korpilahden seurakunnassa sekä mistä he puolisonsa löysivät. Valitsivatko he puolisonsa saman 

kylän miehistä vai naapurikylän miehistä? Miten verkottuminen Korpilahden eri pitäjien välillä 

muodostui?  Näihin kysymyksiin tutkimus pyrkii vastaamaan kartallistamista apukeinona käyttäen. 

Tutkimuksessa selvitetään myös, millainen yhteiskunnallinen asema morsiamilla ja sulhasilla oli, eli 

olivatko aviopuolisot samasta yhteiskuntaluokasta kotoisin vai avioituivatko he oman luokkansa 

ulkopuolelle. Oliko talojen tyttärillä paremmat mahdollisuudet avioitua varakkaampien henkilöiden 

kanssa ja pystyivätkö torpparin tyttäret parantamaan omaa asemaansa hyvällä valinnalla sulhasensa 

suhteen? 
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Vieraspaikkakuntalaisia sulhasia on tutkimuksen tarkastelukaudella muutamia tapauksia. 

Ensimmäiseksi tutkimus määrittelee, keitä ovat vieraspaikkakuntaiset sulhaset. Olivatko he 

Korpilahden seurakunnan vaikutuspiirin ulkopuoleisia henkilöitä vai kokonaan kauempaa tulleita? 

Lukeutuvatko esimerkiksi Jyväskylän pitäjästä tulleet sulhaset vieraspaikkakuntalaisiksi?  Pitäjän 

raja-alueilta oli lyhyempi matka naapuripitäjän puolelle, kuin oman pitäjän kirkonkylälle .Entä 1921 

tapahtuneen seurakuntauudistuksen jälkeen, kun Korpilahden seurakunta jaettiin pienempiin osiin, 

olivatko nyt syntyneiden seurakuntien jäsenet vieraspaikkakuntalaisia vai ei? Selvitän 

vieraspaikkakuntaisten sulhasten sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. Olivatko naapuriseurakunnasta 

tulleet sulhaset mahdollisesti korkeammassa asemassa kuin paikalliset sulhaskandidaatit?  Entä 

millaisia kokonaan toiselta puolelta Suomea saapuneet sulhaset olivat? Millaisen korpilahtelaisen 

morsiamen he valitsivat?    

 

 Tutkimuksessa keskityn tutkimaan vuosia 1910, 1915, 1920 ja 1925. Noiden vuosien aikana sol-

mittiin Korpilahden seurakunnassa yhteensä 190 avioliittoa. Vuodet on valittu viiden vuoden välein 

ja molemmin puolin Suomen itsenäistymistä sekä sisällissotaa. Ajanjakson sisään kuuluu myös 

Korpilahden seurakunnan jakaantuminen 1921. Tuolloin Korpilahden seurakunnasta irrotettiin 

Muuramen seurakunta, ja vuonna 1923 Säynätsalon seurakunta itsenäistyi Muuramesta 

  

Toisessa pääluvussa käsittelen Korpilahden pitäjän taustoja. Korpilahden historiaa tarkastellaan 

pitäjän hallinnon, talouden, liikenteen ja seurakunnan näkökulmasta. Korpilahden talouden 

tarkastelussa on otettava huomioon sellainen asia, että teollisuus toi vaurautta ja työpaikkoja 

paikkakunnalle. Samalla teollisuus loi uuden mahdollisuuden miesten ja naisten tavata vastakkaista 

sukupuolta. Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan Korpilahden avioliittokenttää maantieteellisestä 

näkökulmasta katsottuna. Avioliittokentän havainnollistamisen apuna olen käyttänyt karttoja. 

Neljännessä pääluvussa selvittelen tarkemmin avioparien sosioekonomista taustaa. Samalla tutkin 

pariskuntien ikärakennetta ja siviilisäätyä toisiinsa suhteutettuna. Viidennessä pääluvussa tutkin 

Korpilahden pitäjän ulkopuolisten kanssa solmittuja avioliittoja ja aviopuolisoiden taustoja 

 

1.2 Alkuperäislähteet 

Tutkimuksessa on käytetty alkuperäislähteinä Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjoja. Näihin 

kirjoihin on kirjoitettu kaikki seurakunnan alueella solmitut avioliitot, myös siviilivihkimiset. Kor-

pilahden historiaa käsittelevässä luvussa on myös käytetty sanomalehtien artikkeleita liikenteen 
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alaluvussa. Sanomalehtiartikkelit käsittelevät maantieliikennettä sekä höyrylaivaliikennettä. Sano-

malehtiartikkeleiden tiedot eivät välttämättä ole suoraan Korpilahtea koskevia, mutta Päijänteen 

höyrylaivaliikennettä kylläkin. Maantieliikennettä käsittelevät artikkelit koskevat entisen Keski-

Suomen aluetta, joten niitä voidaan käyttää myös Korpilahden tutkimuksissa hyväksi. 

 

 Seurakuntien kirkonkirjoja ei alun perin ole tarkoitettu arkistomateriaaliksi tutkijoiden käyttöön, 

mutta niistä löytyy hyödyllistä tietoa paikallishistoriallisen tutkimuksen tai sukututkimuksen 

tekijöille. Seurakuntien kirkonkirjoihin liittyy aina pieni epävarmuustekijä, joka on pidettävä 

mielessä, kun käyttää materiaalia. Ihmiset kirjoittivat kirjoja kirkollisista tapahtumista jälkikäteen, 

joten virheen mahdollisuus on tiedostettava.         

 

 Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjoista selviää vihkiparien nimen ja asuinpaikan lisäksi 

yhteiskunnallinen asema sekä ikä. Kirkonkirjoihin on tarkasti kirjattu myös avioparien siviilisääty 

avioitumisen hetkellä. Kirkonkirjoihin on kirjattu ylös avioparin vihkineen papin nimi. Näiden 

tietojen perusteella voidaan tutkia esimerkiksi avioparien yhteiskunnallista asemaa tai Korpilahden 

kaikkien vihittyjen parien keski-ikää. Kirkonkirjojen avulla voidaan tutkia myös seurakuntalaisten 

yhteyksiä seurakunnan sisällä ja ulkopuolella. Samalla voidaan tutkia kylien sisäistä ja ulkoista 

verkottumista keskenään. 

 

 Tutkimuksen väkilukutietoihin on käytetty Suomen Tilastollista Vuosikirjaa. Kyseessä on valtion 

virallinen julkaisu, jossa kerrotaan yleensä vuoden tai parin vuoden takaisia virallisia tilastotietoja 

valtiosta. Sarjan väestötiedoista on käytetty tutkimuksessa hyväksi Korpilahden virallisia 

väestölukuja, läänien avioitumisia kuukausittain ja koko maan kattavia tietoja solmittujen 

avioliittojen siviilisäädystä. Tutkimuksen kannalta merkittäviä olivat etenkin maaseudun 

avioituneiden henkilöiden siviilisäädyt avioitumishetkellä. 

 

1.3 Tutkimuskirjallisuus 

 Korpilahdesta ja sen eri kylistä on kirjoitettu paikallishistorioita varsin runsaasti.  Lähes jokaisesta 

Korpilahden kylästä on kirjoitettu jonkinlainen historiikki. Vaikka kaikki paikallishistoriat eivät 

olisikaan tieteellisen tutkimuksen piirteet täyttäviä, on niissä runsaasti sellaista tietoa paikallista 

historiaa koskien, jota ei välttämättä ole virallisemmassa historiassa. Paikallishistorioissa on 
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käytetty paikallisten asukkaiden haastatteluita hyväksi. Haastattelemalla paikkakunnalla kauan 

asuneita henkilöitä on saatu selville sellaisia tarinoita, joita ei löydy virallisista asiakirjoista. 

Useimmiten erilaisten kyläkirjojen kirjoittajina ja toimittajina ovat aktiiviset kyläläiset sekä 

kylätoimikunnat. 

 

 Korpilahden historiasta on kirjoitettu teos nimeltään Vanha Korpilahden historia1 . Sen on 

kirjoittanut Markku Lahti. Teoksessa käsitellään Korpilahden historiaa Korpilahden seurakunnan 

perustamisesta 1861 aina sen hajoamiseen 1923 asti. Teos on varsin kattava tutkimus Korpilahden 

kylän ja seurakunnan kehittymisestä kyseisenä ajanjaksona. Korpilahden historian myöhäisemmistä 

vaiheista ei ole kirjoitettu kattavaa yleisteosta. Keski-Suomen historia -teossarjassa on kirjoitettu 

myös Korpilahden historiaa koskevia tietoja.  Koska Keski-Suomen historia -teokset käsittelevät 

laajempaa aluetta kuin Korpilahti, niiden tiedot ovat yleisluonteisempia. Korpilahden historian 

varhaisempia tapahtumia on kerrottu Jämsän historian yhteydessä, sillä Korpilahti kuului Suur-

Jämsän kuntaan. Suur-Jämsän historia on kolmiosainen teossarja, jossa käsitellään sen historiaa 

aina 1860-luvulle asti. 

 

 Korpilahden seurakunnan historiasta on kirjoitettu teokseen Vanha Korpilahden seurakunta. 

Vanhan Korpilahden seurakunnan kirjoittajana on Markku Lahti. Teos käsittelee seurakunnan 

historiaa sen synnystä aina Muuramen ja Säynätsalon eroamiseen asti. Teos on julkaistu vuonna 

1991 Korpilahden 300-vuotisjuhlaan. Teoksessa käsitellään seurakunnan tietoutta kirkkoherroista 

sekä muista seurakunnan työntekijöistä, hallinnosta, rakennuksista ja seurakuntaelämästä. 

Korpilahden kirkkorakennuksista on kirjoittanut Mauno Jokipii kirjasessaan Korpilahden kirkot. 

Kyseessä on hyvin pieni, lähinnä vihkosta muistuttava teos. 

 

 Avioliitosta ja seksuaalisuudesta on tehty useita tutkimuksia. Pasi Saarimäki tutkii teoksessaan 

Naimisen normit, käytännöt ja konfliktit ihmisten seksuaalisuutta ja avioitumista keskisuomalaisella 

maaseudulla. Teos keskittyy lähinnä sallittuun ja kiellettyyn seksuaalisuuteen ihmisten välillä. Arja-

Liisa Räisäsen teoksessa Onnellisen avioliiton ehdot keskitytään erilaisiin sukupuolijärjestelmiin ja 

avioelämän normistoihin erilaisten valistusoppaiden kautta. 

 

                                                             
1
Teos on painettu vuonna 1994. 
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 Suomalaiseen avioliittoon ja tasa-arvon toteutumiseen keskitytään Anu Pylkkäsen teoksessa 

Trapped in equality. Pohjoismaiseen avioliittoon ja sosiaalihuoltoon taas tutustutaan teoksessa  The 

Nordic Model of Marriage and the Welfare State. Molempia teoksia on käytetty selvittäessä 

suomalaisen ydinperheen muodostumista avioliittolakien perusteella. 

 

Työläisnaisten elämää koskevissa osuuksissa on käytetty tutkimuskirjallisuutena Pirjo Markkolan 

teoksia. Myös Maria Lähteenmäen Mahdollisuuksien aika ja Gia Virkkusen Köyhyydestä ei puhuttu, 

sitä vaan elettiin -teoksia on käytetty hyväksi etenkin maaseudun työläisnaisia ja palvelijattaria 

tutkittaessa.      
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2. Korpilahden pitäjän historiaa 

 Luvussa käsitellään Korpilahden pitäjän tärkeimpiä historiallisia tapahtumia tutkimusajankohtaan 

asti. Pääpainotus on 1800-luvun alun jälkeisissä asioissa. Varhaisempia asioita mainitaan vain, jos 

ne ovat olennaisia alaluvun kannalta. Suomen historian eräs tärkeä ajanjakso, joka sijoittuu 

käsiteltävän ajanjakson keskelle, on itsenäistyminen ja sisällissota. Aiheeseen ei tarkemmin puututa 

Korpilahden taustoituksessa eikä varsinaisessa tutkimuksessa. Mutta koska itsenäistymisellä ja 

sisällissodalla oli niin suuri merkitys Suomen historian kannalta, mainitaan tapahtumia seuraavaksi 

Korpilahden pitäjän kannalta. Sisällissodalla oli myös vaikutusta ihmisten poliittiseen 

suuntautumiseen myöhemmin ja samalla heidän avioitumiseen. 

 

 Korpilahden pitäjän ja korpilahtelaisten osallistuminen vuosien 1917 ja 1918 tapahtumiin kerrotaan 

seuraavasti. Maaliskuun 1917 manifestia juhlittiin myös Korpilahdella vapautuksena sortotoimista.  

Porvarien ja työväen keskuudessa vallitsi vielä yhteisymmärrys valtiollisista asioista. 18.7.1917 

säädetyn valtalain mukaan eduskunta hajoitettiin, ja uudet vaalit pidettiin 1. ja 2. lokakuuta 1917. 

Korpilahdella sosiaalidemokraattinen puolue sai hieman enemmän ääniä kuin edellisessä vaalissa. 

Kahtiajakautuminen työväen ja porvarien keskuudessa oli alkanut. Korpilahden kirkonkylällä 

perustettiin suojeluskunta 10.11.1917. Marraskuun yleislakon vaikutuksesta kirkonkylän 

puhelinkeskus miehitettiin ja Korpilahden höyrysaha julistettiin lakkoon. Muuramessa vältyttiin 

pahimmilta lakkoiluilta. Säynätsalossa oli tehdas pysähdyksissä yleislakon takia. Korpilahden 

työväenyhdistykset perustivat järjestyskaarteja valvomaan yleistä järjestystä lakkojen aikana. 

Varsinainen kirkonkylän punakaarti perustettiin 10.11.1917.2 

 

 Punakaartin toiminnasta Korpilahden pitäjässä ei ole jäänyt paljoakaan tietoja jäljelle. Mitään 

järjestäytynyttä toimintaa punakaartilaiset eivät Korpilahdella muodostaneet. Korpilahtelaisia 

suojeluskuntalaisia osallistui valkoisten joukkojen puolella taisteluihin Kuhmoisissa, Padasjoella, 

Joutsenossa ja Tampereella. Itse Korpilahdella sisällissodan alussa suoritettiin muutamia pidätyksiä 

työväentalolla 27.1.1918. Vangitut eivät olleet kotoisin Korpilahdelta vaan Pohjanmaalta ja 

Hämeenlinnasta. Korpilahden kunnassa järjestettiin yleiset kutsunnat 24.2. ja 9.3. välisenä aikana. 

Koska Korpilahti sijaitsi valkoisten rintaman sisäpuolella, oli kutsunnat tarkoitettu valkoisten 

riveihin. Kutsuntoihin osallistuminen oli vähäistä ja poissaoloja oli paljon. Punaisia kutsunnasta 

                                                             
2
Lahti 1994, s. 408–417. 
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kieltäytyneitä henkilöitä piiloteltiin syrjäkyliä myöten. Varsinaisia taisteluita ei tapahtunut 

Korpilahden kunnassa ollenkaan.3 

 

Sisällissodalla ja sen jälkeisellä poliittisella ilmapiirillä oli vaikutusta ihmisten avioitumiseen. 

Kansakunnan kahtiajakautumisen myötä avioliitot poliittisia ääripäitä edustavien henkilöiden välillä 

oli lähes mahdotonta. Poliittisen järjestäytymisen myötä tapaamiset saman poliittisen suuntauksen 

omaavien henkilöiden välillä oli helpompaa kun vastakkaisen poliittisen henkilön kanssa. 

 

2.1 Korpilahden väestöllinen ja hallinnollinen kehitys  

 Korpilahden pitäjä itsenäistyi Suur-Jämsästä vuonna 1861, ja siihen kuului alueita sekä Päijänteen 

läntiseltä että itäiseltä puolelta. Päijänteen läntistä rantaa ja sen kyliä kutsuttiin maapuoleksi. 

Maapuolella sijaitsi Korpilahden kirkonkylä ja suurin osa pitäjän alueista. Päijänteen itäisellä 

rannalla sijaitsi vesipuoli ja sen kylät. Suur-Jämsään kuuluivat Jämsän seurakunnan lisäksi siitä 

eronneet kappeliseurakunnat. 1600-luvun aluesiirtoja lukuun ottamatta Suur-Jämsä ei eronnut 

vanhasta hallinnollisesta pitäjästä.4  Aina vuoteen 1776 asti koko Suur-Jämsän alue kuului 

Uudenmaan ja Hämeen lääniin. Kustaa III allekirjoitti Suomen-matkallaan julistuksen uuden 

lääninjaon toimeenpanemiseksi 1775. Uudenmaan ja Hämeen läänin pohjoisraja kulki julistuksessa 

Ruovedeltä suorana viivana Päijänteen keskikohdalle asti. Lääninraja jatkui etelään Päijänteen ja 

Vesijärven keskikohdalta. Jos uudistusta olisi noudatettu sanatarkasti, olisivat Petäjävesi, Jämsä ja 

Korpilahti kuuluneet osittain Vaasan lääniin. Läänin rajaksi tuli lopulta Jämsän emäseurakunnan ja 

Korpilahden kappelin pohjoisraja. Hämeen ja Kyminkartanon eli Mikkelin läänin raja tuli 

kulkemaan keskellä Päijännettä.5 Tämän vuoksi Päijänteen itäisellä puolella eli ns. vesipuolella 

olevat Korpilahden kylät6 joutuivat Mikkelin lääninhallinnon piiriin. Samalla kylät joutuivat eri 

kihlakuntiin, nimismiespiireihin sekä tuomiokuntiin, mistä koitui haittaa niin asukkaille kun 

viranomaisillekin7 . Tämä jako kahden läänin hallinnolliseen alueeseen oli voimassa vielä 

Korpilahden itsenäistymisen aikana. 

                                                             
3
Lahti 1994, s. 418–424. 

 
4
Koskimies 1962, s. 18–21. 

 
5
Koskimies 1962, s. 25–26. 

 
6
Vesipuolen kyliä olivat Haukimaa, Pajulahti, Oittila, Putkilahti, Raidanlahti, Rutalahti ja Vihijärvi. Osia Ruotsulan ja 

Veijon kylien taloista joutui Mikkelin läänin puolelle.    

 
7
Koskimies 1962, s. 26. 
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 Hallinnollista hajaannusta Korpilahdella kesti lähes sata vuotta, kunnes 1870 tehty lääninrajan 

oikaisu yhdisti koko pitäjän Hämeen lääniin8. Päijänteen itäisen puolen eli vesipuolen asukkaiden 

elämä oli ollut hankalaa toisen läänin hallinnassa, joten ajatus irtaantumisesta Korpilahden 

yhteydestä oli virinnyt. Vesipuolen eroamista käsiteltiin myös kunnalliskokouksissa. 1889 teki 

talollinen Mikko Ilmola ehdotuksen vesipuolen erottamisesta muusta Korpilahdesta ja oman 

kunnallishallinnon järjestämisestä. Muut korpilahtelaiset eivät suostuneet ehdotukseen. 1890 taas 

Leivonmäki teki ehdotuksen osasta vesipuolen alueista liittämistä sen yhteyteen. Jälleen 

korpilahtelaiset tyrmäsivät ehdotuksen. 9 

 

 Korpilahdella tapahtui kuitenkin muutamia alueellisia muutoksia 1861–1920. Kun Toivakan 

rukoushuone pyrki eroamaan Laukaan alaisuudesta, se halusi samalla liittää suunniteltuun 

kappeliseurakuntaan osia vesipuolisesta Korpilahdesta. Korpilahdella pidettiin asiasta kokous 1872, 

mutta tuolloin asiasta ei päästy sopimukseen. Asiaa puitiin myös Korpilahden kirkolliskokouksessa 

1900. Tuolloin kirkkoherrana toiminut rovasti Rydman puolsi ehdotusta liittää suunnitellut alueet 

Toivakkaan. Tämä muutos tapahtui vuonna 1909. Vuonna 1913 Jyväskylässä järjestetyssä 

kokouksessa sovittiin Korpilahden ja Toivakan seurakuntien omaisuuden jaosta koskien siirtyviä 

alueita. Jälkikäteen vuonna 1922 siirrettiin vielä Nisulan kylä Toivakan hallinnon yhteyteen.10 

Jämsästä taas liitettiin joitakin taloja perinnönjaon vuoksi Korpilahden pitäjän yhteyteen 1872. 

Jämsän kanssa tehtiin aluejakoja 1920 Valtioneuvoksen päätöksellä, kun muutama talo siirrettiin 

Korpilahden seurakuntaan. 1922 jälleen Valtioneuvoston päätöksellä siirrettiin Jämsän Juokslahden 

kylästä muutama talo Korpilahteen.11 Muutoin Korpilahden alueiden rajat pysyivät ennallaan aina 

vuoteen 1923 asti, kun Muurame itsenäistyi omaksi kunnaksi. 

 

Korpilahden hallinnossa 1869 perustetulla Jämsän kihlakunnalla oli suuri merkitys. Korpilahden 

asukkaat olivat enemmän tekemisissä kihlakunnan kuin läänin hallinnon kanssa. Kihlakunnissa 

kruununvouti yhdessä henkikirjoittajien kanssa vastasi verotuksesta. 1860-luvun alussa Keski-
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Suomen alue jaettiin kuuteen kihlakuntaan. Muutoksen myötä Korpilahden läntinen puoli kuului 

Sääksmäen yliseen kihlakuntaan ja itäinen vesipuolen Korpilahti Heinolan kihlakuntaan.12 

Nimismiespiirien kohdalla Korpilahti oli myös jaettuna alueena aina vuoteen 1869. Ennen vuotta 

1869 suurin osa Korpilahdesta kuului Jämsän nimismiespiiriin ja vesipuolen Korpilahti kuului 

Joutsa–Leivonmäen nimismiespiiriin. 29.5.1869 muodostettiin Korpilahden oma nimismiespiiri, 

johon kuului koko Korpilahden pitäjä.13 

 

 Oikeudelliset tuomiokunnat olivat mukautuneet liikenteellisiin oloihin kihlakuntia paremmin. 

1862–1863  organisoitiin tuomiokuntia uudelleen, jolloin Korpilahden kohdalla osa kuului Jämsän 

tuomiokuntaan ja vesipuolen Korpilahti kuului Joutsa–Leivonmäen tuomiokuntaan. Korpilahti 

kuului pitkään Jämsän käräjäkuntaan, mutta korpilahtelaiset olivat anoneet jo vuonna 1871 omaa 

käräjäkuntaa. Jämsäläiset ehdottivat 1879 pitäjäkohtaisten käräjäkuntien muodostamista, kun virka 

tulisi seuraavan kerran avoimeksi. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut. Vuoden 1887 kuntakokouksessa 

käsiteltiin oman käräjäkunnan muodostamista, sillä tapauksia oli liian paljon hoidettavaksi Jämsän 

käräjäkunnassa. Asetus Korpilahden käräjäkunnasta annettiin 1888, ja toiminta alkoi 1889 alussa. 

Kun Muurame itsenäistyi omaksi kunnaksi 192114 ja Säynätsalo 1923, tuli yhteisen käräjäkunnan 

nimeksi Korpilahden, Muuramen ja Säynätsalon käräjäkunta.15 

 

Korpilahdella koettiin 1800-luvulla voimakas väestönkasvu. Väestönkasvulla oli suuri merkitys 

Korpilahden itsenäistymisen kannalta, sillä oma seurakunta ja kunnalliset rakenteet tarvitsivat laajaa 

väestöpohjaa. Korpilahden väestö kasvoi ripeästi aina 1860-luvulle asti16. Nälkävuodet 1867–1868 

muuttivat kehitystä väestön kasvussa. Ensimmäisen kerran Korpilahdella koettiin kato 1862, jolloin 

Muuratjärven kylän koko viljasato epäonnistui. Halla aiheutti taas vuonna 1864 niin suuren kadon 

Korpilahden ja Jämsän pitäjiin, että ainoastaan rukiista saatiin siemenviljat. Eikä vuoden 1865 

viljasadosta tullut yhtään parempi. Vuosi 1867 oli Korpilahden kannalta erityisen ankara. Tuolloin 

pitäjänkokous päätti, että seurakunta elättäisi kaikki köyhät, jotka olivat syntyneet seurakunnan 
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rajojen sisäpuolella. Ainoana poikkeuksena oli kruunupuiston alue, sillä se kuului valtiolle ja valtio 

huolehti siellä asuvista ihmisistä.17 Nälkään ja tauteihin kuolleisuus huipentui Korpilahdella 1868 

toukokuun ja heinäkuun väliseen aikaan. Tuona aikana kuoli lähes yhtä paljon ihmisiä kun 

edellisvuotena yhteensä. Samana kesänä saatu hyvä viljasato pelasti lopulta suuremmalta määrältä 

kuolleita.18 

 

 Katovuosien jälkeen väestönkasvu lähti jälleen nousuun 1800-luvun loppuvuosikymmeninä. 

Kuitenkaan väestönkasvu ei ollut yhtä voimakasta kuin vuosisadan alkupuolella. Väkiluku kasvoi 

Korpilahdella vuoteen 1890 mennessä noin 10 000 henkeen, ja näissä asukasluvuissa pysyttiin 

seuraavat 30 vuotta19. Suurien muuttoliikkeiden vuoksi Korpilahden väkiluku ei kasvanut, vaan 

ihmiset muuttivat pois pitäjästä. Itsellisellä väestöllä ei ollut enää mahdollisuutta elättää itseään 

Korpilahdella, ja he muuttivat etelään teollisuuspitäjiin. Muuramen ja Säynätsalon irtaantuminen 

aiheutti Korpilahdelle noin 3 000 hengen väestömenetyksen.20 

 

 Luonnollisen väestönkasvun edellytyksenä on ollut perheen perustaminen, ja se on alkanut 

avioliitosta. Solmittujen avioliittojen määrä on yhteydessä syntyvien lasten määrään ja siten 

väestönkasvuun. Toisaalta avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset eivät olleet tuntematon ilmiö. 

Korpilahdella katovuosien jälkeen solmittujen avioliittojen määrä alkoi laskea tultaessa vuosisadan 

vaihdetta kohden. Solmittujen avioliittojen määriin vaikutti satokausien onnistuminen, sillä hyvänä 

vuonna uskallettiin perustaa perheitä.21  Luonnolliseen väestönkasvuun vaikuttivat syntyneiden 

lasten ja kuolleiden henkilöiden määrät. Katovuodet olivat katastrofeja syntyvyyden kannalta 

Korpilahdella, mutta jo seuraavana vuosikymmenenä syntyvyys oli noussut runsaasti22. Vuosisadan 

vaihdetta kohti tultaessa ja 1900-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle tultaessa syntyvyys oli 
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jälleen kääntynyt laskuun. Tähän vaikutti työikäisten ihmisten muuttaminen pois Korpilahdelta, 

josta oli tullut muuttotappioalue.23 

 

 

 Korpilahdelta muutettiin joko maan sisällä työtä etsien tai siirtolaisiksi ulkomaille. Itselliset 

muuttivat 1800-luvulla yleensä naapuripitäjiin, sillä 1800-luvun alun lainsäädäntö esti muuton 

pitäjistä toisiin. Samalla estettiin työikäisen väestön mahdollisuus siirtyä toiselle paikkakunnalle. 

Liikkumisvapauden rajoituksilla pyrittiin varhaisemmissa lainsäädännöissä sitomaan työvoima 

paikoilleen ja väestöpohjan kasvuun24. 1800-luvulla tuli myös Korpilahden pitäjässä ongelmaksi 

työikäisen väestön runsas määrä, jota ei pystytty enää sitomaan torppareiksi tai mökkiläisiksi. 

Liikkumisvapautta alettiin vapauttaa 1865 irtolaisasetuksella, 1879 vaivaishoitoasetuksella ja 1883 

irtolaislainsäädännön muutoksella, jolloin poistui suojelu- ja palveluspakko työikäisiltä henkilöiltä. 

Korpilahden elinkeinoelämä selitti itsellisten muuttoa pois kunnasta, sillä elinkeinoelämä oli 

agraarista eikä taannut enää 1900-luvun alkuvuosina tarpeeksi työllistämismahdollisuuksia.25 

Siirtolaisuus ulkomaille oli Korpilahdella varsin vähäistä. Vuosina 1893–1925 lähti Korpilahdelta 

siirtolaisiksi 125 henkeä.26 

 

2.2 Elinkeinoelämä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa 

 Korpilahden itsenäistymisen aikaan vuonna 1861 ja vielä pitkään sen jälkeenkin tärkein elinkeino 

oli maanviljelys. Maaperältään Korpilahden alueet ovat pääasiassa moreenia, joka ei ollut kunnolla 

soveltuvaa viljelyyn. Tämän vuoksi maanviljely oli keskittynyt Päijänteen rannoille.27 Perinteistä 

kaskiviljelyä harjoitettiin aina 1800-luvun loppuun asti. Kaskiviljelys vaati aina uusia alueita 

kaskenpolttamiseen eikä siten kyennyt ruokkimaan kasvavaa väestöä28. Kaskiviljelystä siirryttiin 

myös Korpilahden pitäjässä tuottoisampaan peltoviljelyyn. Maanviljelykseen käytettävien 
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työvälineiden kehittymisen myötä työvoiman tarve pieneni, jolloin ylimääräisen työvoiman tuli 

hakeutua muuhun ansiotyöhön. Metsä- ja sahateollisuus oli maatalouden lisäksi eräs suurimmista 

työllistäjistä Korpilahden pitäjässä. 

 

Torpparien lukumäärät kasvoivat koko 1800-luvun ajan Korpilahdella. Vasta metsien arvon nousu 

1800-luvun lopulla sai aikaan sen, että talolliset kieltäytyivät antamasta maitaan vuokralle. 1800-

luvun alussa torppareiden vuokrasopimukset olivat varsin vapaita metsien käyttöoikeuksien suhteen, 

mutta vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla sopimuksista tuli entistä tarkempia käyttöoikeuksien 

suhteen29. Torpparien lisääntyminen on liittynyt väestönkasvuun, sillä lisääntynyt väestönosa piti 

sijoittaa jonnekin. 1918 hallitus antoi torpparilain, jonka puitteissa torpparit pystyivät lunastamaan 

tilansa omaksi.30 

 

Metsän arvon nousu 1860-luvulta lähtien teki siitä arvokasta omaisuutta talollisille. Aikaisemmin 

metsistä oli tervanpolttoa lukuun ottamatta otettu puutavaraa vain omaan käyttöön. 1861 poistuivat 

sahateollisuutta koskevat rajoitukset, mikä lisäsi sahateollisuutta ja sahatuotteiden myyntiä. 

Korpilahdelle oli perustettu saha Rutakoskelle 1800-luvun alussa, ja Muuramessa alkoi 

sahateollisuus 1851. Molemmat sahat vaativat puutavaraa toimintaansa ja hankkivat aluksi 

puutavaransa Korpilahden pitäjän talonpojilta. Varsin pian sahat joutuivat hankkimaan puutavaraa 

pitäjän ulkopuolisiltakin talonpojilta.31  Sahateollisuus edisti talollisten varallisuuden kasvua 

metsäkauppojen myötä.32  Metsien arvostuksen myötä tuli mukaan myös metsänhoidollinen 

näkökulma. 1860-luvulla Hämeen lääni oli jaettu neljään metsänhoitopiiriin. Korpilahti kuului 

Jämsän piirin yhteyteen. Jokaisessa piirissä oli metsänhoitaja ja hänen apunaan metsäntarkastajat ja 

vartijat. Korpilahdella alkoi 1933 valtion toimesta toimia virallinen metsänhoitolautakunta.33 

 

Metsäteollisuus ja siihen liittyvät muut sen ilmenemismuodot olivat tärkeimmät teollisuuden alat 

Korpilahdella. Välillisesti metsäteollisuus elätti suuremman joukon ihmisiä kuin pelkästään sen 
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omat työntekijät. Puun ostamiseen, kaatamiseen ja kuljettamiseen sahoille sekä tehtaille tarvittiin 

työvoimaa. Samoin valmiiden tuotteiden kuljettaminen markkinoille vaati työvoimaa. 

Sahateollisuudelle oli tyypillistä myös naisten työskenteleminen sahoilla miesten rinnalla. 

Sahateollisuus pääsi kunnolla käynnistymään Suomessa vasta sahateollisuuden vapautumisen 

myötä 1861. Ulkomaankaupan vapautuminen 1869 ja elinkeinoelämän vapautuminen 1879 edisti 

puutavaran vientiä ulkomaille. Sahateollisuuden tehostumiseen auttoi höyryvoiman ottaminen 

voimavaraksi vesivoiman tilalle ja saharakenteiden valmistus raudasta.34 

 

Kuten edellä on mainittu, Korpilahdella toimi ennen pitäjän itsenäistymistä kaksi sahaa 

Rutakoskella ja Muuramessa. Rutakosken saha oli toiminnaltaan pitkäikäinen. Se lakkautettiin vasta 

1915, mutta vuosiansiot vaihtelivat suuresti säiden mukaan, sillä saha oli vesivoimainen.35 

Muuramen saha oli myös eräs varhaisimmista Keski-Suomessa. Sahan toimintaa tehostettiin 1893 

tehdyillä investoinneilla. Muuramen sahan korjauksessa voimanlähteeksi tuli 70-hevosvoimainen 

vesiturbiini, ja 1899 sahalla otettiin käyttöön sähkövalaistus36. Kun vuonna 1893 sahalla sahattiin 

28 885 tukkia, sahattiin uudistuksen jälkeen 64 288 tukkia vuonna 1894. Samalla kun sahan 

toimintaa tehostettiin, väheni tarvittavien työntekijöiden määrä. Muuramen sahalla loppui toiminta 

1930-luvun alussa tapahtuneen tulipalon johdosta.37 

 

Ilmolahden saha perustettiin 1892 Elias Uusikartanon toimesta, ja sen toiminta alkoi 1893. Sahan 

elinkaari oli varsin lyhyt verrattuna Rutakosken tai Muuramen sahaan, sillä toiminta hiljeni 1920-

luvulla.38 Sahojen toiminnan kannattavuus laski muutoinkin 1920-luvulla, ja niiden lakkauttaminen 

oli tyypillistä 1930-luvulla39. Korpilahden kirkonkylällä toimi myös useita sahoja. Vuonna 1896 

alkoi kauppias Otto Harding rakentaa höyrysahaa Korpilahden kirkolle, mutta konkurssin myötä 

1897 sahan rakensi valmiiksi Walter Wessman. Hän myi sahan ja rakennukset Robert Björkqvistille 
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vuonna 1899. Björkqvist toimi sahan omistajana kuolemaansa asti vuoteen 1910. Sahan osti Kalle 

Järvinen, mutta sahan kohtaloksi koituivat lopulta tulipalot 1920-luvulla.
40

 

 

 Björkqvistin sahalta työttömäksi jäänyt Juho Nurminen perusti oman sahayrityksen Kirkkolahden 

rantaan kirkonkylälle 1912. Nurmisen saha oli höyryvoimainen, ja siitä kasvoi merkittävä 

tuotantolaitos Korpilahdelle.41  Juho Nurminen oli yhdessä kolmen liikekumppaninsa kanssa 

perustamassa uutta sahaa Iloniemeen 1918. Uuden yrityksen nimeksi tuli Korpilahden Terva- ja 

Sahateollisuus Oy. Yhtiö toimi aina vuoteen 1924, jolloin se joutui luottovaikeuksiin ja 

konkurssitilaan 1925. Frans Kivistö aluksi vuokrasi sahan ja 1925 osti sen konkurssipesältä 

kokonaan samoin kuin siihen kuuluneet maa-alueet sekä talot. Iloniemen sahalle rakennettiin 1926 

voima-asema, josta ryhdyttiin toimittamaan sähköä ulospäin. Ostettuaan Korpisähkö Oy:ltä 

loputkin sähkölinjat vuonna 1933 jo aikaisemmin hankittujen tilalle tuli Iloniemestä ainoa 

sähkönjakelija Korpilahden ja Muuramen alueella. Konkurssin vuoksi Iloniemen saha joutui uuden 

yhtiön omistukseen 1932.42 

 

 Johan Parviainen oli merkittävä liikemies ja kauppias Jyväskylän, Korpilahden ja Jämsän alueella. 

Myöhemmin hänen toimialuettaan oli koko Keski-Suomen alue. Hänellä oli useita tuotantolaitoksia 

eri aloilta, ja lisäksi hän harjoitti Päijänteellä laivaliikennettä. Säynätsaloon Parviainen perusti  

vuonna 1897 sahan, joka valmistui seuraavan vuoden syksynä. Voimansa se sai kahdesta 

höyrykattilasta. Johan Parviaisen aikana sahalle rakennettiin myös höyläämö ja asuntoja työläisille. 

Johan Parviaisen kuoleman jälkeen vuonna 1900 johtoon tuli hänen poikansa Hugo Parviainen, 

jonka aikana sahaa kehitettiin ja laajennettiin. Vuonna 1901 yritykselle valmistui koivusaha ja 

toinen höyrykone. Samana vuonna valmistui kivinen tehdasrakennus, jossa sijaitsi lastuvillatehdas 

ja höyläämö. Saha ja muut Parviaisen yritykset muutettiin vuonna 1907 osakeyhtiöksi. Tällöin 

omistajiksi merkittiin Johan Parviaisen leski Hanna ja lapset Walter, Hugo ja Hanna.43 Saha toimi 
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Joh. Parviaisen Tehtaat Oy:n toiminimellä aina sotien jälkeiseen aikaan asti, jolloin 1946 Enzo-

Gutzeit osti sen itselleen44. 

 

 Hugo Parviainen kiinnostui lankarullateollisuudesta, sillä tuotteella oli kysyntää 

maailmanmarkkinoilla. Parviainen alkoi valmistaa koivusta lankarullan aineksia 1908, mutta 

lankarullatehtaan perustaminen kuitenkin raukesi. Lankarullien sahaamisesta syntyi paljon hukkaan 

mennyttä jätettä, jota ei voitu jälleenkäsitellä. Parviainen kiinnostui vanerinvalmistuksesta, ja 

Säynätsaloon aloitettiin tehtaan rakentaminen 1913. Uusi vaneritehdas aloitti tuotantonsa 

tammikuussa 1914. Alkuhankaluuksien jälkeen vaneritehtaalla oli työntekijöitä 112 henkilöä jo 

puoli vuotta käynnistymisen jälkeen. Parviaisen vaneritehdas ja Schaumanin vaneritehdas kävivät 

keskenään kilpailua ammattitaitoisista työmiehistä. Parviaisen vaneritehdas paloi kesäkuussa 1917 

yhdessä puusepäntehtaan, lastuvillatehtaan ja vanerimakasiinin kanssa. Hugo Parviainen ei 

hyväksynyt vakuutusyhtiön tarjoamaa puolta korvausta vahingoista ja riitautti asian. Lopulta hän ei 

saanut lainkaan vakuutuskorvausta. Vaneritehdasta ryhdyttiin rakentamaan uudelleen, ja vuoden 

1917 loppuun mennessä tuotanto voitiin aloittaa uudelleen. Hugo Parviainen kuoli 1920, ja yhtiön 

johtoon tuli Walter Parviainen. Hänen kuolemansa jälkeen 1925 sisar Hanna osti osakkeet itselleen 

ja toimi johtajana.45 

 

Puunjalostusteollisuuteen voidaan laskea mukaan vielä Muurameen perustettu huonekalutehdas, 

jonka perustivat 1903 Muurameen muuttaneet veljekset Vilho ja Hugo Laakso. Aluksi he perustivat 

Muuramen vanhaan meijerirakennukseen Keski-Suomen sateensuojatehdas -nimisen yrityksen. 

Tehtaassa valmistettiin myös tuoleja ja keveitä huonekaluja. 1905 tehtaan nimeksi muuttui Suomen 

Tuoli-, Kalusto- ja Sorvaustehdas. Tuotanto oli muuttunut sateensuojista pääpainoisesti 

huonekaluihin, joten nimenmuutokselle oli tarvetta. Yhtiön tuotteilla oli kysyntää Venäjällä, ja 

perustettiin myymälät Pietariin 1911 sekä Moskovaan 1913. Tuotannon laajetessa vanha 

meijerirakennus osoittautui liian ahtaaksi, ja uudet kolmikerroksiset tilat valmistuivat 1910. Sitä 

ennen oli vuonna 1908 rakennettu höyryvoima-asema tehtaan tarpeisiin.46   Yhtiö ajautui 

konkurssiin 1915, mutta tuotanto jatkui pankin valvonnassa. Venäjän viennin tyrehtyminen 

vallankumoukseen 1917 aiheutti sen, että tehdas ajautui kokonaan pankin omistukseen. Pankin 
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johdossa huonekalutehdas ei menestynyt, ja se myytiin lahtelaiselle puuseppätehtailijalle Hjalmar 

Anderssonille vuonna 1928.47 

 

Tehtaat eivät palkanneet ainoastaan miehiä työläisikseen, vaan naisia ryhdyttiin palkkaamaan 

miesten rinnalle työntekijöiksi. Esimerkiksi Säynätsalon tehtaille oli otettu työvoimaksi vuoteen 

1905 mennessä puolet naisia48 . Tämä toi aivan uuden mahdollisuuden tavata vastakkaisen 

sukupuolen edustajia. Naimattomien mies- ja naispuolisten työntekijöiden välisiä avioliittoja 

muodostui, sillä työpaikalla oli väistämättä tekemisissä vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. 

Tehtaiden työmiehet avioituivat myös muualta Korpilahden pitäjän alueelta kotoisin olleiden 

naisten kanssa. 

 

Ammattimainen käsityöläisyys alkoi yleistyä 1800-luvulla. Itsenäistä käsityöläisyyttä olivat 

haitanneet tiukat ammattikuntasäännöt. Jos ammatinharjoittaja halusi päästä pitäjänkäsityöläiseksi, 

hänen tuli hakea sitä kihlakunnanoikeudelta. Samoin piti hakea kihlakunnanoikeudelta eroa, jos 

halusi lopettaa toimintansa. Valtion toimesta ammattikuntalaitos lakkautettiin 1868, ja viimeiset 

rajoitukset vapaalle ammatinharjoittamiselle poistuivat 1879.49  Korpilahdella toimi useita eri 

käsityöläisammatin harjoittajia, mutta henkilöiden määrät eri ammattikuntien välillä vaihtelivat. 

Kotiteollisuus oli tärkeä osa korpilahtelaisten elämää. Vain suurimmat ja tärkeimmät työt teetettiin 

ammatinharjoittajilla, loput tehtiin itse. 50 

 

Maataloustuotteiden jatkojalostus oli tärkeä asia myös Korpilahdella Myllyjä tarvittiin jauhojen 

saamiseksi viljoista. Yhteisessä omistuksessa olevat myllyt olivat yleisiä Korpilahdella. Vuonna 

1875 Korpilahdella kuului lahkomyllyihin51 34 myllyä ja keskimäärin 3,5 osakasta yhtä myllyä 

kohti. Myllyjen yhteydessä saatettiin valmistaa muilla laitteilla muita tuotteita. Myllyjen yhteydessä 

saattoi toimia saha tai pärehöylä. Tultaessa vuoteen 1920 myllyjen määrä oli laskenut 14 myllyyn.52 
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Meijeritoiminnan voidaan sanoa alkaneen Korpilahdella, kun Juokslahteen, Jämsän ja Korpilahden 

rajalle, perustettiin meijeri 1888. Meijeritoiminta alkoi yleistyä 1890-luvulla, ja vuoteen 1900 

mennessä Korpilahdelle oli perustettu 17 pienmeijeriä. Kylämeijerit edelsivät isompien 

osuusmeijerien syntyä. Osuusmeijerin perustamisesta Korpilahdelle päätettiin vuonna 1921. Meijeri 

joutui vaikeuksiin jo 1924, ja vuonna 1928 meijeri joutui konkurssiin. Korpilahden osuusmeijeri jäi 

kunnan ainoaksi osuusmeijeriksi. Muita meijereitä ei enää perustettu Korpilahdelle ja lähimmät 

osuusmeijerit olivat Jyväskylässä ja Jämsässä53 

 

Elinkeinoelämässä oli suuria eroja eri puolilla vanhan Korpilahden alueella. Säynätsalo ja Muurame 

olivat teollistuneita pitäjiä varsinaiseen Korpilahteen verrattuna. Kun Muurame ja Säynätsalo 

irtaantuivat omiksi kunniksi 1923, jäi jäljelle jäänyt Korpilahti varsin agraariseksi kunnaksi. 

Korpilahden elinkeino oli lähes kokonaan maatalous. Joitain sahoja toimi vielä Korpilahden kylän 

tuntumassa, mutta nekin kuolivat pois 1920-luvulla. Maatalous ei kyennyt enää elättämään koko 

työikäisistä väestönosaa, joten heitä muutti pois Korpilahdelta parempien 

työllistymismahdollisuuksien perässä. Teollisuus olisi tuonut myös Korpilahdelle lisää väestöä ja 

pitänyt työikäisen väestönosan kunnassa. Tämä taas olisi lisännyt avioliittojen määrää ja perheiden 

perustamista. 

 

2.3 Liikenneolojen kehitys Korpilahden pitäjässä 

Ihmisten ja tuotteiden liikkuminen on aina ollut suuri kysymys Suomessa. Vesistöjen käyttäminen 

hyödyksi liikkumisessa on vanhastaan tuttu asia ja paikkakuntaa yhdistävä seikka. Korpilahden 

sijainti Päijänteen rannalla oli tärkeä yhdistävä tekijä, mutta samalla myös pitäjän sisällä erottava 

asia. Vesipuolen yhteys muuhun Korpilahteen oli ongelmallista. Kesällä kulkeminen tapahtui 

vesistöjä pitkin ja talvella talviteitä pitkin jään päällä. 

 

Yhteys Päijännettä pitkin muualle päin maata oli tärkeä asia Korpilahdelle. Päijänteen laivareittien 

kautta matkustajat ja tuotteet pääsivät liikkumaan sujuvasti. 1800-luvun alussa oli rakennettu 

kaljaaseja kuljettamaan tukkilauttoja ja lankkuja. Kaljaasit joutuivat väistymään tehokkaampien 

höyrylaivojen tieltä. 1870-luvulle tultaessa höyrylaivat olivat syrjäyttäneet viimeisetkin kaljaasit.54 
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Säännöllinen höyrylaivaliikenne alkoi vuonna 1856, kun Suomi55-niminen höyrylaiva kulki reitillä 

Anianpelto56–Jyväskylä. 1864 Päijänteen vesille saapui toinen höyrylaiva. Alus oli venäläinen, ja 

sen miehistö oli myös venäläinen. Höyrylaivan nimi oli Aleksei, ja sen tehtävänä oli suorittaa 

mittauksia Päijänteellä.57   

 

Pitkäikäisin ja samalla eräs tunnetuimmista höyrylaivoista Päijänteellä oli Lahtis-niminen alus. 

Laiva rakennettiin 1865, ja sen omisti Leopold Toppelius yhdessä Johan Parviaisen kanssa. Lahtis 

siirtyi kokonaan Parviaisen omistukseen vuonna 1876. Tuolloin alus poikkesi maanantaisin ja 

torstaisin Korpilahden satamassa.58 Siipirataslaivana Lahtis toimi 1900-luvun alkuun asti, jolloin se 

muutettiin potkurilaivaksi. Samalla sen nimi muuttui Lahtiksesta Lahdeksi. Alus liikennöi 

Päijänteellä aina 1920-luvulle asti. 59 Johan Parviainen omisti myös 1865 valmistuneen Seuran. 

Alus toimi matkustus- ja rahdinkuljetuslaivana. 

 

Parviaisen lisäksi Severus Konkolalla oli tärkeä rooli Päijänteen höyrylaivaliikenteen kehittäjänä. 

Konkolan ensimmäinen höyrylaiva oli nimeltään Toivo, ja se oli valmistettu 1871. Alus toimi 

hinaajana, matkustuslaivana ja kirkkolaivana. Kuuluisin Konkolan aluksista oli 1875 valmistunut 

Jämsä. Aluksen maine huono-onnisena alkoi, kun se ajoi karille 10.8.1878. Jämsä korjattiin ja alus 

palasi reittiliikenteeseen. 1900 alus ajoi matalikolle Säynätsalon ja Kinkomaan välillä. 1906 alus 

ajoi karille Korpilahdella Kurjenniemen kohdalla. Seuraavana vuonna Jämsä ajoi jälleen 

matalikolle Korpilahden kohdilla. Lokakuussa 1907 tapahtui aluksen historian pahin onnettomuus, 

kun Lainetar-niminen höyryalus törmäsi Jämsän kylkeen. Laivan upotessa kyydissä oli ollut myös 

korpilahtelaisten rahtia60 . Laivan kapteenina toimi pitkään kapteeni Saarinen, myöskin sen 
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onnettomuuksien aikana. Vuonna 1911 Jämsä oli jälleen ajanut karille. Jämsä muutettiin 1930 Tehi- 

nimiseksi alukseksi, ja se toimi lähinnä risteilytoiminnassa. 61 

 

Severus Konkola ja Johan Parviainen olivat perustamassa säännöllistä höyrylaivaliikennettä 

Päijänteelle. Kuitenkaan he eivät kyenneet yksin tyydyttämään liikennöintitarvetta, joten Päijänteen 

rantakylien kauppiaat alkoivat perustaa omia höyrylaivaosakeyhtiöitä. 1900-luvun alkuun tultaessa 

höyrylaivaliikennöinti oli kilpailutettu niin tiukaksi, että vain muutama yhtiö selviytyi jatkamaan 

toimintaansa.62  Vuonna 1898 perustettu Jyväskylä–Päijänteen Höyrylaivaosakeyhtiö oli eräs 

pitkäikäisimmistä toimijoista. Yhtiön ensimmäinen laiva oli nimeltään Kaima. Laivan 

säännölliseksi reitiksi muodostui Jyväskylän ja Korospohjan63  välinen liikennöinti päivittäin. 

Samalla Kaima poikkesi Muuramen laiturissa.64 Vuoden 1920 purjehduskauden alussa luetelluista 

aluksista matkustajaliikenteessä toimi 15 alusta ja rahtiliikenteessä toimi 18 alusta. Näistä 

matkustajahöyrylaivoista suurimmat kulkivat Jyväskylän ja Lahden välillä ja pienempiä käytettiin 

lyhyemmillä paikallisilla reiteillä. 

 

 Päijänteen höyrylaivaliikenteen kannalta tärkeää oli saada yhteys suoraan merelle. Tällöin myös 

korpilahtelaiset olisivat saaneet tuotteensa suoraan rannikolle ja maailmalle. Kysymys kanavasta ja 

sen mahdollisesta sijainnista nousi esille jo 1800-luvulla. 1892 oli Mikkelin läänin kuvernööri 

nostanut kysymyksen esille vuosikertomuksessaan65. Keskustelua herätti mahdollisen kanavan 

rakentamisen suunta.   Vaihtoehtoina esitettiin Päijänteen yhdistämistä Saimaaseen kanavan avulla. 

Toinen vaihtoehto oli rakentaa kanava Kymijokeen ja edelleen rannikolle saakka.66  Uudelleen 

ehdotus kanavoinnista nousi esille 1910-luvulla. Tuolloin esillä oli kolme mahdollista 

kanavointireittiä. Näistä kanavointisuunnitelman reiteistä kaksi johtaisi Saimaan yhteyteen ja 

kolmas suoraan merelle.67 Kymijoen kanavaehdotusta pidettiin parhaana, sillä Saimaan kanavan 
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katsottiin olevan liian pieni kasvaviin liikennöintimääriin verrattuna.68 Kanavasuunnitelmat eivät 

kuitenkaan toteutuneet. 

 

Laivareitit Jyväskylästä Vesijärvelle ja Lahteen kulkivat myös Korpilahden kautta.  Korpilahtelaiset 

ja muut Päijänteen höyrylaivoilla liikkuvat henkilöt eivät kuitenkaan olleet aina tyytyväisiä laivojen 

aikatauluihin. Vuoden 1898 purjehduskaudella oli laivojen aikataulut ajoitettu lähtemään 

Jyväskylästä siten, että matkustajat ennättäisivät Lahdessa Pietariin menevään junaan. Tämän 

vuoksi pääsivät Korpilahdelta etelään matkustavat nousemaan laivaan puoli kolmelta yöllä.69 

Korpilahdella poikkesi höyrylaivoja myös lyhyemmillä reiteillä. Eräs tällainen alus, joka kulki 

lyhyempää reittiä, oli jo edellä mainittu Kaima. Vuonna 1898 ilmoitettiin lehdessä huhtikuussa 

uuden aluksen rakentamisesta Päijänteelle. Sen kulkureitiksi ilmoitettiin Jyväskylän ja Korospohjan 

väli.70 Saman vuoden syyskuussa ilmoitettiin Kaiman aloittavan liikennöinnin annetulla reitillä71.  

 

Laivaliikenteen sujumisen kannalta tärkeää oli laitureiden kunnon pitäminen hyvänä. Korpilahdella 

oli yhteensä viisi laituria, joihin höyrylaivat kykenivät kulkemaan72. Laiturit sijaitsivat suurimpien 

kyläkeskittymien yhteydessä. Korpilahtelaiset alkoivat suunnitella laiturin rakentamista Kärkisten 

salmeen jo 1850-luvulla. Vuonna 1868 korpilahtelaiset pyysivät viranomaisilta lupaa rakentaa oman 

laiturin Kärkisten salmeen. Lopulta vuonna 1872 kunnalliskokouksessa päätettiin rakentaa 

höyrylaivalaituri. Uuden laiturin tuli palvella sekä matkustajaliikennettä että rahtiliikennettä. Tämä 

edellytti tien rakentamista Kärkisten salmeen. Laituri valmistui kesällä 1872. Laituria jouduttiin  

korottamaan ja pidentämään vuonna 1876. Kärkisten laituria peruskorjattiin vuosina 1892 ja 1917.73 

Korpilahden kirkonkylän laiturin rakennusaikaa ei varmuudella tiedetä.  Laiturin hoitokustannukset 

oli jaettu kunnan ja kauppiaiden kesken 1800-luvulla. 1899 nousi kirkonkylän laiturin omistajuus 

esille, kun siihen piti tehdä perusteellinen peruskorjaus. Uuden laiturin rakennuttajaksi tuli 
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Korpilahden kunta, ja yhteistyö kauppiaiden kanssa päättyi.74 Korospohjassa sijainneen laiturin 

tarkkaa rakennusaikaa ei tiedetä, mutta Putkilahden kyläläiset tarjosivat laituria kunnan 

omistukseen 1891. Lopulta vuonna 1899 kunta lunasti Korospohjan laiturin omakseen. Muuramen 

laiturin rakennutti Muuramen Laivasilta Oy 1899 Mikkolan talon kohdalle. Yhtiö rakensi 

tieliittymän Jyväskylän–Korpilahden tiehen. Vuonna 1900 yhtiö tarjosi laituria Korpilahden 

kunnalle, joka hyväksyi tarjouksen. Muuramelaiset rakensivat uuden laiturin Tapanin rantaan 1912. 

Vanha laituri myytiin polttopuiksi samana vuonna. Kunta lunasti uuden laiturin omistukseensa 

1915.75  Rutapohjan laiturin otti kunta huostaansa vuonna 1899. Tuolloin aloitti Kaima-niminen 

höyrylaiva säännöllisen liikenteen laituriin.76 Laitureiden rakentaminen ja ylläpito maksoi paljon, ja 

ylläpitokustannuksiin otettiin varoja laitureiden käyttäjiltä. Korpilahden kunta päätti vuonna 1899 

veloittaa matkustajalaivoilta 30 markkaa laiturimaksua kesältä ja harvoin vierailevilta aluksilta 5 

markkaa. Laiturimaksut eivät kuitenkaan kattaneet kokonaan laitureiden huollosta aiheutuneita 

kustannuksia.77 

 

Vesien kautta liikkuminen ei kuitenkaan tyydyttänyt kaikkea liikennöintitarvetta. Laivat kulkivat 

ainoastaan sulan veden aikaan, ja jääteitä pitkin pääsi vasta jäiden tulon jälkeen. Ihmisten ja 

tavaroiden liikkuminen siirtyi vähitellen vesiltä maanteille teiden rakentamisen sekä parantamisen 

myötä. Tultaessa 1920-luvun lopulle ihmisten liikkuminen oli siirtynyt lähes täysin höyrylaivoilta 

linja-autojen varaan. Linja-autot pystyivät kulkemaan maanteitä pitkin suoraan kyliin, joten 

ihmisten liikkuminen helpottui. Myös rahtikuljetuksessa höyrylaivat olivat menettäneet 

kannatusta.78  

 

Tärkein maayhteys ennen 1861 tapahtunutta itsenäistymistä oli Korpilahden ja Jämsän välinen tie. 

Tultaessa 1850-luvulle yhdistävä tie oli jo hevosella ajettavassa kunnossa.79 Korpilahden sisäisistä 

kyläteistä vanhin oli tie kirkonkylältä Vihtalahteen. Kyseinen tie oli piirretty karttaan jo 1700-
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luvulla. Kyläteiden parempi nimi ennen 1800-luvun parannuksia olisi kyläpolku, sillä niiden leveys 

ei riittänyt ajamiseen. Tikkalan ja Saukkolan välinen kylätie oli korjattu ajettavaan kuntoon 1860-

luvulle tultaessa. Tien Vihtalahti–Parkkola-väli oli ajettavassa kunnossa 1890-luvulla.80 

 

Korpilahden itsenäistymisen aikaan olivat pitäjän tiet varsin hyvässä kunnossa. Korpilahden läpi 

kulkeva Vanha Laukaantie oli merkittävin ja parhaimmassa kunnossa. Tietä korjattiin ja huollettiin 

vuosittain, ja nälkävuosien aikaan se oli yksi hätäaputyövoiman työllistäjä. Vanha Laukaantie jäi 

korjauksista huolimatta varsin mäkiseksi.81  Tien korjaaminen aiheutti kustannuksia, ja 

korpilahtelaiset kuuluivat Jämsän kanssa samaan tiejakopiiriin. Tämä aiheutti riitaa, sillä 

korpilahtelaiset tunsivat maksavansa jämsäläisten teiden kunnostamisesta. Teiden korjaaminen 

tapahtui siten, että jokaista manttaalia kohden lähetettiin mies korjaamaan ja oikaisemaan 

tarvittavalle tieosuudelle. Tietyöt koettiin vastenmielisinä, joten vastuuhenkilö määrättiin 

vastaamaan aina tietyn tieosuuden kunnosta.82 Kasvaneet liikennemäärät pakottivat kiinnittämään 

teiden kuntoon entistä enemmän huomiota. Muuramen ja Jyväskylän välisen tieosuuden 

parantamista alettiin suunnitella vuonna 1914, ja vuonna 1915 suunnitelmat olivat valmiit. Vuoden 

1917 kuntakokous päätti tien parantamisesta Korpilahden osalta seuraavan kymmenen vuoden 

sisällä.83 Korpilahden vesipuolen teiden kohtalosta päätti Mikkelin lääni. Luonnollista oli, että 

vesipuolen mielenkiinto tieasioissa kohdistui Luhangan ja Joutsan suuntaan. Rutalahti sai maantien 

vuonna 1884, kun maantie Leivonmäeltä Jyväskylään valmistui.84 

 

Teiden kunnossapito aiheutti taloudellisia rasituksia Korpilahden kunnalle ja kuntalaisille. 

Korpilahdella noudatettiin yleisiä määräyksiä, eli ennen korjausta tai rakentamista sovittiin, ketkä 

tekivät mitäkin osuutta ja kuinka paljon. Yleisten siltojen ja teiden kunnostukseen ottivat osaa myös 

teollisuuslaitokset. Vuoden 1883 asetus määräsi manttaalitalolliset osallistumaan teiden 

kunnostukseen työsuorituksella.85 Myös talviaikaan tiet tarvitsivat kunnossapitoa. Teitä pyrittiin 

pitämään ajettavassa kunnossa lumirekeä vetämällä ja lapioimalla. Toisin kuin kesäiset teiden 
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huollot ja korjaukset, talvitoimenpiteet huutokaupattiin eri tieosuuksille ja niistä maksettiin 

korvauksia. Lupa lumireen vetoon annettiin useiksi vuosiksi kerrallaan. Kolmen vuoden jaksot 

olivat tyypillisiä.86 Vuoden 1915 lehdistössä alettiin kiinnittää yleisesti huomiota teiden kuntoon. 

Asiaa käsiteltiin useissa artikkeleissa. Teiden rakentamisessa kehotettiin kiinnittämään alusta alkaen 

huomiota lujaan pohjaan, jota myöten oli helpompi liikkua. Keväisin ja syksyisin tapahtuvan 

huollon katsottiin olevan riittämätöntä.87 Vuonna 1918 vaadittiin Keskisuomalaisessa uuden tielain 

valmistumista. Uuden tielain puitteissa kunnostus ja rakentaminen siirtyisi valtion vastuulle, ja 

kuntiin perustettaisiin tiehallituksia vastaamaan kunkin kunnan teiden kunnostuksesta.88  Hallitus 

antoi asetuksen uudesta tielaista 11.10.1918.89 Uusi maantielaki astui voimaan vuoden 1920 alussa, 

mutta sitä lykättiin vuodella eteenpäin kustannussyistä.90 

 

Maanteiden ja kyläteiden yhteyteen jouduttiin toisinaan rakentamaan siltoja sujuvan kulkemisen 

vuoksi. Vielä 1860-luvulla Korpilahdella rakennettiin sillat puusta. Kivi oli kuitenkin kestävämpi 

materiaali, joten Vihtalahden ja Parkkolan välisen tien rakentamisen yhteydessä sillat päätettiin 

tehdä kivestä 1890-luvulla. Siltojen rakentaminen annettiin huutokauppojen kautta. Yleensä 

rakentajat eivät olleet mitenkään ammattilaisia sillan rakentamisessa. Toisinaan kävi näiden ei-

ammatillisten rakentajien silloille siten, että ne hajosivat ennen valmistumistaan. Korpilahdella oli 

runsaasti siltoja rakennettavana ja huollettavana.91 

 

Maantiet yhdistettiin maapuolen ja vesipuolen Korpilahden välillä lossilla. Vuonna 1854 

pitäjänkokouksessa päätettiin antaa Kärkisten lossin rakentaminen huutokaupalla vähiten 

kustannuksia tarjoavalle. Kärkisten salmeen hankittavan lossin kustannuksiin suhtauduttiin 

kielteisesti maapuolen Korpilahdella. Lossarin virkoja oli kaksi Kärkisten salmessa, Hämeen lääniin 

kuuluvan maapuolen virka ja Mikkelin lääniin kuuluvan vesipuolen virka. Virat eivät olleet 

yhteydessä toisiinsa, ja niitä hoidettiin erillään. Lossilla kulkeminen ei ollut ilmaista, ja maksujen 
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suuruus riippui kulkuvälineestä sekä siitä, asuiko maapuolella vai vesipuolella. Uudet kulkuvälineet 

näkyivät myös lossimaksuissa. Polkupyörä hinnoiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1919. Vuoden 

1921 lossimaksuissa on moottoriajoneuvoille määritelty omat maksut selkeästi. Lossin pito siirtyi 

valtion hoidettavaksi uuden tielain mukaan vuonna 1922. Uusi lossiyhteys saatiin Kärkisten 

salmeen 1925, ja se paransi liikenteen sujumista sekä turvallisuutta huomattavasti.92 Uusi lossi 

Kärkisten salmessa tuli maksamaan valtiolle 113 000 markkaa, ja korpilahtelaiset ottivat osaa 

kustannuksiin vielä 28 000 markalla93. 

 

Maanteille alkoi vähitellen ilmestyä uusia moottoroituja kulkuvälineitä 1900-luvun alussa. 

Ensimmäiset moottoriajoneuvot ilmestyivät Korpilahdelle ja Muurameen 1910-luvulla. 1920-

luvulla oli autonomistajia Korpilahdella jo useita. Merkittäväksi kuljetusmuodoksi ja 

höyrylaivaliikenteen kilpailijaksi maantieliikenne muodostui vasta 1920-luvulla. Moottoroidun 

linja-autoliikenteen alkamista edelsivät hevoslinjat, joita kokeiltiin Jämsässä. Kokeilu ei kestänyt 

kuin yhden talven 1915–1916.94  Vuonna 1924 korpilahtelainen Urho Vehmas aloitti linja-

autoliikenteen Korpilahden ja Jyväskylän välillä. Ensimmäiset kaukoliikenteen linjat alkoivat 

liikennöidä vuoden 1929 aikana Päijänteen läntisten rantateiden kautta Jyväskylän ja Lahden 

välillä.95 Säynätsalon liikenneolot pysyivät huonoina 1930-luvulle johtuen luonnonoloista. Saari 

pysyi eristettynä, ja höyrylaivat hoitivat liikennöintiä kesällä.96 Ensimmäinen auto tuli Säynätsaloon 

tehtailija Parviaisen toimesta 1919. Säynätsalon kolmen saaren välistä liikenneyhteyttä hoidettiin 

lossien avulla.97 

 

 Uudet moottoriajoneuvot aiheuttivat myös kielteisiä tuntoja ihmisissä. Joillekin autot olivat 

maantiehirviöitä, jotka aiheuttivat tuhoa ja kolttosia. Hevosten ja autojen yhteentörmäyksiä sattui 

myös.98 Moottoriajoneuvot vaativat myös parempia tieoloja kuin hevoskärryt. Autot tarvitsivat 
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kovempia ja tasaisempia maanteitä.99 Vasta kun valtio otti hoitoonsa maanteiden rakentamisen ja 

ylläpidon, saatiin tiet sellaiseen kuntoon, että maantieliikenne nousi kilpailemaan matkustajien sekä 

rahdin kuljetuksesta. Tämä tapahtui 1920-luvulla. Samalla alkoi höyrylaivaliikenteen merkitys 

matkustajaliikenteen väylänä vähentyä. 

 

2.4 Korpilahden seurakunta 

Korpilahden seurakunnan juuret voidaan nähdä 1600-luvun loppupuolelle asti. Seurakunta kuului 

Suur-Jämsän seurakuntaan yhdessä Petäjäveden kanssa. Korpilahdella ei ollut selviä rajoja 

Petäjäveden ja Jämsän kanssa vielä vuonna 1752100. Kartoissa rajat oli piirretty kulkemaan eri 

paikoista riippuen kartan laatijasta. 1691 Korpilahti sai luvan rakentaa itselleen kappelikirkon, ja 

tämä vuosi katsotaan seurakunnan perustamisen ajankohdaksi. Ensimmäiseksi kappalaiseksi tuli 

Johan Forsander 1698. Hän toimi virassaan aina kuolemaansa asti vuonna 1716.101 

 

Korpilahtelaisten ensimmäinen yritys irtaantua Jämsän seurakunnasta tapahtui 1814, kun 

seurakunnan rovasti Heurlin oli kuollut. Heurlin kuoli maaliskuussa, ja elokuussa anottiin 

tuomiokapitulilta korpilahtelaisten toimesta Jämsän seurakunnan jakamista. Jakaminen ei toteutunut, 

sillä anomus olisi pitänyt jättää kahden kuukauden kuluessa kirkkoherran kuolemasta. Toisen kerran 

korpilahtelaiset yrittivät irtaantua Jämsän seurakunnasta vuonna 1829 heti rovasti Schogsterin 

kuoleman jälkeen. Asiasta pidettiin pitäjänkokouksia virallisten asiamiesten läsnäollessa sekä 

Korpilahdella että Jämsässä. Tuomiokapituli asettui vastustavien jämsäläisten puolelle, ja senaatti 

hylkäsi ehdotuksen vuonna 1833.102 Voimakkaan väestönkasvun myötä senaatti vihdoin määräsi 

Korpilahden omaksi seurakunnaksi 1861, sillä Jämsän kirkkoherra ei pystynyt enää hoitamaan 

korpilahtelaisten asioita kunnolla.103 

 

Korpilahden seurakunta erosi Suur-Jämsän seurakunnasta ja tuli omaksi itsenäiseksi seurakunnaksi 

1.10.1861. Ensimmäisen kirkkoherransa uusi seurakunta sai vasta 1872, kun Karl Henrik Oskar 
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Molander valittiin virkaan.104 Molander joutui ensimmäisenä kirkkoherrana luomaan toimintatavat 

ja mallit uudelle seurakunnalle. Hän oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja Korpilahdella ja kuului 

kansakouluvaliokuntaan. Molanderin virkakausi seurakunnassa kesti vuoteen 1878 asti, mistä hän 

siirtyi sitten Mäntyharjulle.105 Molanderin tilalle uudeksi kirkkoherraksi valittiin Johannes Sahlman 

vuonna 1878.  Hän toimi kirkkoherrana 12 vuotta ja siirtyi Sortavalan kirkkoherraksi 1890.106 

Kolmanneksi kirkkoherraksi valittiin Gustaf Adolf Rydman vuonna 1891. Hän toimi virassa aina 

kuolemaansa asti vuoteen 1900.107 Neljäntenä kirkkoherrana toiminut Anton Lukas Wilén oli 

virassaan ainoastaan neljä vuotta 1902–1906, kunnes kuoli yllättäen sydänhalvaukseen108 . 

Viidentenä kirkkoherrana toiminut Pietari Vilho Harald toimi virassaan 1908–1917. Harald kuoli 

aivohalvaukseen kirkkoherran viraston portaille.109  Kuudentena kirkkoherrana toimi Juhani 

Hannuksela vuodesta 1920 vuoteen 1935 kuolemaansa asti110. Rydman, Wilén ja Harald on 

haudattu Korpilahdelle. Korpilahtelaiset arvostivat kovasti seurakunnan palvelijoita. 

 

Korpilahdella on ollut kaksi kirkkorakennusta ennen nykyistä, vielä käytössä olevaa rakennusta. 

Väestönkasvun myötä Korpilahden toinen kirkkorakennus kävi pieneksi 1800-luvulla. Senaatti 

hyväksyi arkkitehti A. W. Arppen piirustukset 11.3.1823. Rakennusmestariksi valittiin Herman 

Nyberg Hauholta. Työt kirkkorakennuksen rakentamiseksi aloitettiin huhtikuussa 1826, ja 

marraskuussa pidettiin rakennustyön loppukatselmus. Vuonna 1835 todettiin kirkkorakennuksen 

olevan remontin tarpeessa, sillä kupoli osoitti särkymisen merkkejä ja seinät pullistelivat ulospäin 

kupolin painosta. Apuun kutsuttiin kirkkorakentaja Taavetti Rahikainen Savitaipaleelta. Korjaukset 

aloitettiin vuonna 1838.111 Tuolloin kirkko sai nykyisen muotonsa. Puukirkot vaativat jatkuvasti 

huoltoa ja korjaamista. Korpilahden kirkkoa on korjattu vuosina 1848, 1882 ja 1916.112 
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Kirkkoherran virkatalon hankkimisesta käytiin keskusteluja ensimmäisen kerran vuoden 1864 

pitäjänkokouksessa. Tuolloin päätettiin, että seuraavana vuonna alettaisiin kerätä varoja virkatalon 

ostamiseen. Virkatalon hankkimisessa päästiin eteenpäin vuoden 1868 kokouksessa, kun päätettiin 

ostaa Ala-Niittysen tila. Tila sijaitsi lähellä Korpilahden kirkkoa kauniilla paikalla Päijänteen 

rannalla. Kauppakirja sai lopullisen hyväksynnän 8.3.1870. Rakennusta korjattiin heti sen ostamisen 

jälkeen.113 1893 päätettiin kirkolliskokouksessa rakentaa uusi virkatalo kirkkoherralle, sillä vanha ei 

ollut sovelias virkakäyttöön.  Urakka annettiin rakentajalle 26.11.1895, ja sen olisi pitänyt olla 

valmis 30.8.1896. Ala-Niittysen rakentaminen kuitenkin jatkui vielä vuonna 1901, kun virkatalon 

yhteyteen päätettiin rakentaa navetta. 114 

 

Raidanlahden Mutanen oli toiminut jo ensimmäisen kappalaisen virkatalona vuodesta 1698. 

Mutasen ylläpidosta ja korjauksista huolehtivat eri kappalaiset vaihtelevalla menestyksellä. Fredrik 

A. Grahn eli yli palkkatulojensa ja teki konkurssin. Uusi kappalainen joutui toteamaan vuonna 1865 

muutettuaan Mutaseen, että rakennukset olivat rappiolla. 115  Uutta päärakennusta ryhdyttiin 

tekemään vuonna 1872 monien valitusten jälkeen. 1873 asuinrakennus oli valmis, mutta 1877 

valittu uusi kappalainen halusi virkatalonsa Päijänteen rannalle. Vuoden 1897 katselmuksessa 

virkatalo ja muut rakennukset määrättiin muutettavaksi rannalle. Virkatalo ja navetta määrättiin 

rakentamaan kokonaan uudelleen vuoden 1898 virkatalolautakunnan toimesta. Uuden talon 

rakentaminen alkoi samana vuonna. Rakennustöiden lopputarkastus pidettiin syksyllä 1899, ja 

navetta valmistui keväällä 1900. Kappalaisen virkatalo valmistui suunnilleen samoihin aikoihin 

kuin kirkkoherran virkatalo. 116 

 

Seurakunta kuului korpilahtelaisten elämään erottamattomana osana syntymästä hautaan asti. 

Esimerkiksi ehtoollisella käynti oli kirkkolain mukaan pakollista siihen oikeutetuille henkilöille. Jos 

ei käynyt vuoteen ehtoollisella, kirkkoherra huomautti asiasta. Korpilahtelaiset olivat ahkeria 

käymään ehtoollisella, mutta tapakirkossakäynnin murentuminen vaikutti myös ehtoollisella 
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käynnin yleisyyteen 1900-luvun alussa.117 Myös Korpilahden seurakunnassa lapsen ensimmäinen 

kosketus kirkkoon tapahtui kasteen muodossa. Tavallisesti kastetilaisuus pidettiin pappilassa ja vain 

harvemmin kirkossa.118 Vihkiminen oli tärkeä askel seurakuntalaisten elämässä. Ennen vihkimistä 

haettiin puhemiehen kanssa kuulutukset pappilasta. Itse vihkiminen tapahtui yleensä pappilassa ja 

vain harvemmissa tapauksissa kirkossa tai morsiamen kotona.119 Hautajaiset olivat viimeinen etappi 

seurakuntalaisen elämässä, ja ne suoritettiin kirkossa. Kirkko kuului seurakuntalaisten elämään 

myös erilaisten kristillisten yhdistysten ja harrastusten myötä. Toinen tärkeä seikka seurakuntien 

vastuulla oli opetustyö. Lukukinkereitä pidettiin Korpilahden seurakunnassa tammikuun lopulla ja 

helmikuun sekä maaliskuun alkupuolella.120  Pyhäkoulussa ja rippikoulussa opetettiin lapsia 

kristilliseen elämään seurakunnassa. Pyhäkoulun alkamisen aikaa ei tunneta tarkasti Korpilahden 

seurakunnassa, mutta varhaisin tunnettu tieto on vuodelta 1854121. 

 

Korpilahden seurakunta oli ennen hajoamistaan varsin laaja alue. Korpilahden seurakunnan 

etäisimpään kolkkaan Säynätsaloon tuli kirkkoherra vierailulle vain muutaman kerran vuodessa. 

Myöskään säynätsalolaiset eivät lähteneet hankalaan matkaan Korpilahdelle kovinkaan usein.122 

Kirkkomatkaa suoritettiin Korpilahden seurakunnassa monella tavalla . Tyypillistä oli tietysti kulkea 

maanteitä pitkin hevosella, mutta Päijännettä käytettiin myös hyväksi. Vesipuolelta oli tavallisin 

kulkuväline vene, sillä vesitie oli kaikkein helpoin reitti kulkea. Kirkkoveneisiin mahtui kerralla 

paljon henkilöitä ja useita soutajia. Kuitenkin korpilahtelaisten kirkkoveneet olivat pieniä verrattuna 

muualla Suomessa käytettyihin. Suurimmatkin korpilahtelaisten veneet olivat ainoastaan 12 

henkilön soudettavia. Kirkkoveneitä käytettiin myös arkikäytössä, jos piti matkata suuremmalla 

porukalla kerralla. Jyväskylän syysmarkkinat oli eräs tällainen tapahtuma. Soudettavien 

kirkkoveneiden aikakauden päätti höyrylaivojen käyttö kirkkoveneinä 1920-luvulle tultaessa. 

Kirkkolaivat olivat käytössä aina 1940-luvulle saakka, kunnes maantieliikenne tuli 

suositummaksi.123   
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3. Avioliitto maalaisyhteisössä  ja Korpilahden avioliittokenttä  

3.1  Maalaisyhteisön avioituminen, ydinperhe ja Korpilahden väkiluvusta 

Perheen muodostamisessa avioliiton solmimisella oli suomalaisessa maalaisyhteisössä tärkeä 

merkitys. Esiaviolliset suhteet tai aviorikos rikkoi kyläyhteisön rauhaa ja aiheutti paheksuntaa 

muissa yhteisön jäsenissä. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kyläyhteisöt olivat tiiviitä 

yksikköjä. Yhteisön naimattomat jäsenet olivat perheiden valvonnan lisäksi kyläyhteisön tarkkailun 

alaisena. Maalaisyhteisön elämä oli julkista, ja yhteisö valvoi jäsenentensä käyttäytymistä. Juoruilu 

oli tehokas tapa jakaa yhteisön jäsenistä tietoa toisille jäsenille.124  Naimattomien ihmisten 

kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa tarkkailtiin ja etsittiin viitteitä sopimattomasta 

käyttäytymisestä. Avioliiton ulkopuolinen raskaus heikensi naisen tulevia 

avioitumismahdollisuuksia. Naimattoman naisen tärkein asia maalaisyhteisössä oli hänen 

maineensa.125 

 

Esiaviollinen seksuaalisuhde hyväksyttiin kyläyhteisöissä, jos pariskunnalla oli aikomus mennä 

naimisiin. Avioliittolupaus antoi pareille oikeuden aloittaa seksuaalinen suhde. Miehen antama 

avioliittolupaus vakuutti naiset aikeiden kunniallisuudesta. Luottaminen avioliittolupaukseen oli 

kuitenkin varsin rohkeaa käyttäytymistä, sillä nainen joutui yleensä kantamaan rikotun lupauksen 

seuraukset. Naimattomaksi jäämisen pelko oli eräs syy naisten suostumiseen esiaviolliseen 

suhteeseen. Usein kihlautuminen oli miehen ja naisen välinen epävirallinen sopimus, eikä sillä ollut 

tuolloin virallista asemaa kirkon tai oikeuden suhteen. Virallinen kihlaus oli oikeudellinen 

tapahtuma ja sen purkaminen vaati oikeuden päätöstä.126 Kuitenkin kihlautuminen oli naiselle 

vahvempi peruste esiaviolliseen suhteeseen kuin pelkkä avioliittolupaus.127 

 

Avioliitto ei ollut pelkästään kahden henkilön välinen sopimus, vaan taustalla oli koko kyläyhteisö 

ja perhe. Naiselle avioliitto oli elatuskysymys ja turva vanhuuden varalle. Miehelle taas avioliitto 

oli seuraus itsenäisen aseman hankkimisesta. Avioliitto oli pikemminkin järkeen kuin rakkauteen 
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liittyvä tapahtuma. Varakkaammalla väestön osalla kyse oli puolisokandidaatin varallisuudesta, ja 

köyhemmällä väestön osalla fyysinen kunto sekä työkyky olivat tärkeitä kriteereitä. Tämän vuoksi 

avioliittoa harkittaessa käytettiin puolueetonta puhemiestä apuna. Puhemies tunsi kylän ja sen 

lähiympäristön avioliittomarkkinat.128 

 

Yksilöllisen rakkauden muodostumiseen tarvittiin kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa. 

Yöaikaan tapahtuva kosiskelu nuorten henkilöiden välillä tunnetaan 1900-luvun alkupuolella asti 

vallinneena tapana. Pojan ja tytön julkista seurustelua päivänvalossa pidettiin sopimattomana 

käytöksenä.129 Yöstely oli yleisin ja tärkein kanssakäymisen muoto nuorten välillä 1800-luvun 

maalaisyhteisössä. Yöstelyllä oli yhteisön hyväksyntä, mutta sitä säädeltiin erilaisilla 

kirjoittamattomilla säännöillä. Yöstely tapahtui pääsääntöisesti kesällä ja syksyllä lauantai- tai 

sunnuntai-iltaisin. Naiset osasivat odottaa miesten vierailuja.130  Kirkko vastusti esiaviollista 

seksuaalista kanssakäymistä ja oli huolissaan suomalaisten, ja etenkin maalaisyhteisöjen, moraalista. 

Yhtä negatiivisesti kirkko suhtautui avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin. 1908 todettiin kirkon 

katsauksessa, että yöstelyn poistaminen maaseudulta oli lähes mahdotonta, sillä tavalla oli 

vuosisataiset perinteet. 

 

Kuitenkin 1900-luvun alussa yleiseen keskusteluun avioliitosta ja seksuaalisuudesta nousi esille 

soraääniä. Ruotsista lähteneet ajatukset vapaasta rakkaudesta aiheuttivat kiivasta keskustelua 

puolesta ja vastaan. Ruotsalaisen naisasianaisen Ellen Keyn ajatuksia naiseudesta ja naisten 

eroottisuudesta vastustettiin kiivaasti suomalaisten porvarillisten naisasialiikkeiden toimesta. 

Toisaalta sosialististen liikkeiden piirissä pyrittiin vapauttamaan myös naiset porvarillisten 

seksuaalimoraalien kahleista. Vapaan rakkauden ajatuksen kritiikin esittäjillä oli pelkona kaikkien 

sukupuolikäyttäytymistä koskevien normien kumoutuminen.131 Avioitumattomien ihmisten välinen 

salavuoteus lakkasi olemasta lain mukaan rangaistavaa vuonna 1926. 
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Kirkollisen vihkimisen rinnalle tuli vuonna 1917 siviilivihkiminen132. 1800-luvun kuluessa alettiin 

esittää kritiikkiä kirkolliseen vihkimiseen pakottamisesta, sillä kirkollinen vihkiminenhän oli ainoa 

laillinen keino avioitua. Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä oli kirkkoon kuuluminen ja 

ehtoollisella käynti. Kirkkoon kuulumattomat henkilöt eivät päässeet laillisesti avioitumaan ja 

joutuivat elämään kriminalisoidussa parisuhteessa. Liberaalisten kristittyjen kannalta 

siviilivihkiminen kiteyttäisi kristillisen vihkimisen vain tosiuskovaisten kesken tapahtuvaksi 

toiminnaksi. Sosialistisissa piireissä taas vastustettiin porvarillisen arvojen ja kristillisyyden ainoaa 

vaihtoehtoa.133 

 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä tapahtui muutos nuorten seurustelussa ja tapaamisessa. 

Perinteinen yöstely alkoi menettää merkitystään ja muut seurustelumuodot tulla suositummiksi. 

Kirkkomatkat olivat myös perinteinen seurustelutapahtuma. Markkinat toivat ihmiset yhteen ja 

mahdollistivat nuorten kanssakäymistä. Yhteiset talkootyöt yhdistivät kyläläisiä yhteen. Uusina 

seurustelumuotoina tulivat erilaisten seurojen järjestämät tapahtumat ja iltamat.134 

 

Naiselle tärkein asia maalaisyhteisössä, jollainen Korpilahtikin oli vielä 1900-luvun alussa, oli 

päästä naimisiin. Avioliitto takasi yhteiskunnallisen aseman ja turvan aina vanhuuteen asti. Miehille 

taas avioliitto oli osoitus nousemisesta yhteisössä täysvaltaiseksi jäseneksi. Naiselle tärkein apu 

avioliiton solmimisessa oli hänen maineensa. Aviottoman lapsen synnyttäminen kavensi mahdollisia 

avioliittotarjouksia. Nuorten välinen seurustelu oli yleisimmillään yöstelyn muodossa 1800-luvulla, 

mutta tultaessa 1900-luvun alkuvuosikymmeniin erilaiset seurojen tapahtumat olivat vieneet voiton. 

Yöstelyperinne mahdollisti esiaviollisen seksuaalisuhteen, joka taas saattoi johtaa aviottomiin 

lapsiin. Suhtautuminen avioliittoon kirkollisena yksinoikeutena aiheutti kritiikkiä, ja 

siviilivihkiminen tulikin mahdolliseksi 1917. Muutoinkin avioliitto oli kytköksissä sallittuun ja 

kiellettyyn seksuaaliseen kanssakäymiseen.   

 

3.1.1 Ydinperheen muodostuminen ja naisen asema avioliitossa 

Eräs tärkeä muutos perheyhteisöissä tapahtui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä.  Perheyksiköksi alkoi muodostua ydinperhe, johon kuuluivat vanhemmat ja 
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heidän lapsensa. Naisista tuli kotivaimoja yhteiskunnalliseen asemaan tai aviosäätyyn katsomatta. 

Kotivaimon ideaaliksi nostettiin porvarillinen nainen135. Samalla naisten rooli perheessä liittyi 

yksinomaan kodin hoitoon ja lasten kasvattamiseen. Aikaisemmin naisten työpanosta oli tarvittu 

myös maataloustöissä miesten rinnalla, mutta maatalouden kehittyminen vapautti työvoiman 

tarvetta kyseiseltä alueelta136. Työläisperheissä taas miehistä tuli pääasiallisia perheiden elättäjiä. 137 

 

 Keskiluokkainen perheidea ydinperheineen ja tarkkoine sukupuolirooleineen tuli itsenäistymisen 

ajan Suomessa ideaaliksi. Yläluokkien idea sosiaalisesta äiteydestä suodattui keskiluokan kautta 

maalaisyhteisöihin ja työväenluokkaan. Yläluokkaisten naisten ajamissa naisasialiikkeissä ei 

tunnettu työväenluokan tai köyhemmän maalaisluokan perheolosuhteita.138  Sivistyneistön 

naisasiajärjestöt ajoivat kotitalouden hoidon merkitystä elinolojen ja taloudellisen aseman 

parantamiseksi. Työväenluokkaiset naisjärjestöt taas ajoivat parempia palkkoja ja elinolosuhteita 

perheille.139 

 

Vuoden 1929 avioliittolaki teki miehistä ja naisista samanarvoisia avioliitossa. Miehet eivät enää 

olleet vaimojensa edusmiehiä, ja lasten huoltajuus jaettiin avioliitossa. Samalla vuoden 1929 

avioliittolaki kiteytti miesten ja naisten roolin ydinperheessä, sillä kummallakin sukupuolella oli 

omat velvollisuutensa avioliiton suhteen.140 Vuoden 1929 avioliittolaki oli myös eugenikkojen 

ajama laki, joten sen vaikutus mielisairaiden ja muiden sairaiden henkilöiden avioitumiseen oli 

suuri. Avioitumisen säätely siirtyi perheiltä valtion valvontaan.141 

 

 

 

                                                             
135 

Kokko 2001, s. 150. 

 
136

 Naisten työpanosta tarvittiin miesten rinnalla vielä enemmän työvoimaa vaativissa maatalon töissä. Esimerkiksi 

kesällä heinätyöt olivat tällaisia töitä. 

 
137 

Pylkkänen 2009, s. 100–103. 

 
138

 Kokko 2001, s. 150–153. 
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Markkola 1994, s. 182–184. 

 
140 

Pylkkänen 2009, s. 84, 100–101. 
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Hietala 2001, s. 159–171. 
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3.1.2 Korpilahden asukasluku ja avioliittokenttä tutkimuksen tarkasteluvuosina 

Korpilahden asukasluku pysyi varsin tasaisena 1890-luvulta lähtien. Tuolloin väestömäärä ylitti 9 

500 asukkaan rajan.142 Tämän jälkeen Korpilahden väestökehitys pysyi 9 500–10 000 asukkaan 

välillä aina vuoden 1921 alkuun asti. Kyseisenä vuonna Muurame itsenäistyi omaksi kunnaksi. 

Muuramen itsenäistymisen myötä Korpilahden väestömäärä pieneni 2 821 hengellä. Muuramen 

itsenäistymisen jälkeen Korpilahden väkiluvuksi tuli 7 144 henkeä.143 Säynätsalo itsenäistyi taas 

Muuramen kunnasta omaksi kunnakseen vuoden 1923 aikana, ja sen väkiluku oli 859 henkilöä.144  

 

Korpilahti oli väestömääriltään suurin piirtein Jyväskylän maalaiskunnan kokoinen. Myös 

Jyväskylän maalaiskunnassa oli vuonna 1908 noin 10 000 asukasta. Kun Korpilahden väestömäärä 

pieneni kunnan hajoamisen myötä, niin Jyväskylän maalaiskunnassa väestömäärä nousi seuraavan 

kolmentoista vuoden aikana siten, että Jyväskylän maalaiskunta ylitti 11 000 asukkaan rajan. Toisen 

Korpilahden naapurikunnan Luhangan väestömäärät pysyivät vuosien 1910 ja 1925 välisenä aikana 

tasaisesti 2 200 ja 2 300 asukkaan välillä.145 

  

Korpilahden avioliittokentän tutkiminen on riippuvaista käsittelyvuosien väkiluvusta, sillä 

välilukutiedot kertovat kuinka paljon oli avioitumisiässä olevia henkilöitä pitäjässä. Vuonna 1910 

Korpilahden väkiluku oli 9 833 henkilöä, vuoden 1915 väliluku oli 9 815 henkilöä, vuoden 1920 

väkiluku oli 7 144 ja vuoden 1925 väkiluku oli 7 549 henkilöä146. Korpilahden avioliittokentän 

tutkiminen on väkiluvun tuntemisen lisäksi ihmisten kanssakäymisen ja liikkuvuuden tutkimista. 

Käsittelyvuosien avioparit ovat jaettu neljään eri ryhmään: samasta kylästä kotoisin olleisiin 

henkilöihin, Korpilahden pitäjän sisältä mutta oman kylän ulkopuolelta olleisiin henkilöihin, 

naapuripitäjästä kotoisin olleisiin ja muualta Suomesta kotoisin olleisiin. Naapuripitäjästä tai 

muualta Suomesta tulleisiin sulhasiin ja morsiamiin palataan kappaleessa 5 tarkemmin. 
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Lahti 1994, s. 23. 

 
143 

Väkilukutietoja on otettu Suomen Tilastollisista Vuosikirjoista vuosilta 1910–1923. 

 
144 

Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1926. 

 
145 

Väkilukutiedot Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1910–1926. 

 
146 

Väkilukutiedot Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1912, 1917, 1922 ja 1926. 
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Korpilahden sisäisessä avioliittokentän selvittämisessä ensimmäinen kysymys tulee siitä, olivatko 

sulhaset kotoisin samasta kylästä kun morsiamet. Entä olivatko he mahdollisesti naapurikylästä vai 

toiselta puolelta pitäjää? Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan tämän luvun aikana. Alla 

olevassa taulukossa on tarkasteltu tarkemmin Korpilahden avioliittoja käsittelyvuosina. 

 

Kuten taulukko 1 osoittaa,yleisintä oli, että morsian ja sulhanen olivatkotoisin Korpilahden kylistä. 

Toiseksi yleisintä oli löytää puoliso samasta kylästä. Vuosina 1910 ja 1920 on eniten eroa, löytyikö 

puoliso samasta kylästä vai pitäjän muista kylistä. Vuonna 1910 korpilahtelaiset avioituivat eniten 

naapurikylästä kotoisin olleiden henkilöiden kanssa. Taas vuonna 1920 korpilahtelaiset avioituivat 

eniten omasta kylästä kotoisin olleiden henkilöiden kanssa. Vuonna 1925 korpilahtelaiset 

avioituivat yhtä yleisesti omasta kylästä tai naapurikylästä kotoisin olleiden henkilöiden kanssa. 

 

Taulukko 1. Korpilahdella vuosina 1910, 1915, 1920 ja 1925 vihittyjen naisten sulhasten koti-

paikka 

       Vuosi Samasta kylästä Korpilahden  

pitäjästä 

Naapuripitäjästä Muualta Suo-

mesta 

      1910           14           27 

  + 2 epäselvää 

          10           2 

      1915           16           17 

  + 3 epäselvää 

          7           0 

      1920           21           19 

  + 1 epäselvää 

          3           3 

      1925           17           17 

  + 1 epäselvää 

          8           2 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

3.2 Vuoden 1910 avioliitot   

Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan tarkemmin vuoden 1910 avioliittokenttää. Kyseisenä 

vuonna solmittiin yhteensä 55 avioliittoa. Näistä avioliitoista ainoastaan 10 solmittiin Korpilahden 

naapurissa tai läheisyydessä sijainneitten pitäjien asukkaan kanssa. Muualta Suomesta saapuneita 



37 

 

sulhasia oli ainoastaan kaksi. Jo näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että Korpilahden 

avioliittokenttä on hyvin homogeeninen. Korpilahtelaiset avioituivat korpilahtelaisten kanssa. 

Samalla se osoittaa sen, etteivät korpilahtelaiset avioitumisiässä olleet naiset liikkuneet juurikaan 

oman pitäjän ulkopuolella tapaamassa miehiä. Korpilahden pitäjän sisällä etäisyydet puolisoiden 

kotien välillä saattoivat olla pitkiäkin. Vesistöt edistivät yhteydenpitoa eri alueiden välillä. Päijänne 

oli myös erottavana tekijänä Korpilahden kahden eri puolen välillä.  

 

Kartoista 1.1 ja 1.2 näkyy puolisoiden sijainti eri puolella Korpilahden pitäjää. Kartta 1.1 kuvaa 

Muuramen pohjoisimpia kyliä ja kartta 1.2 kuvaa koko Korpilahden pitäjää vuodelta 1920. Karttaan 

on merkitty miehet sinisellä pisteillä, naiset punaisilla pisteellä ja samasta kylästä tulleet avioparit 

violetilla pisteellä. Jotta avioparien kotipaikkoja olisi helpompi seurata, on ne yhdistetty mustalla 

viivalla. 

 

  

 

 

1.1 Muuramen pohjoiset alueet. Kartta Suomen karttakirja 1920 näköispainos, Karttakeskus. 
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1.2 Korpilahti ja Muuramen alueet. Suomen karttakirja 1920 näköispainos, karttakeskus. 

 

Korpilahden pitäjässä vuonna 1910 solmituista avioliitoista ehdottomasti eniten oli sellaisia, missä 

morsian ja sulhanen olivat kotoisin eri kylistä. Tällaisia pariskuntia oli 29 paria. Saman kylän sisältä 

avioitui yhteensä 14 pariskuntaa. Kahden vihkiparin kotipaikkaa ei löytynyt. Näissä tapauksissa 

kaikki asianomaiset olivat kyllä kotoisin Korpilahden pitäjästä, mutta varsinaisesta kotipaikasta ei 

löytynyt mitään tietoja, mihin sen voisi sijoittaa. Näissä tapauksessa heidät on jätetty merkitsemättä 

karttaan, vaikka toisen puolison kotipaikka olisikin tiedossa. Kappaleessa 4 tutkitaan läheisemmin 

pariskuntien taustoja, mutta nämä karttaan merkitsemättömät pariskunnat eivät ole tarkastelussa  

mukana. 
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Muualta kuin omasta kylästä aviopuolisonsa löytäneiden maantieteelliset etäisyydet olivat 

yllättävänkin pitkiä. Etäisyyttä kertyi pisimmillään parin välille noin 30 kilometriä. Torpparin poika 

Kalle Antoninpoika Pänkälä oli kotoisin Juokslahdesta, joka on Korpilahden eteläpuolella hieman 

kunnan rajojen ulkopuolella. Torpparin kasvattitytär Liida Rosantytär Luhtanen oli kotoisin 

Muuratjärven Luhtamäeltä, joka sijaitsee pohjoisessa osassa Muuramea. Päijänne oli tämän parin 

yhdistävä tekijä147. Juokslahti kuului Päijänteellä kulkevien höyrylaivojen pysähdyspaikkoihin 

matkalla Jämsään ja Lahteen. Samoin höyrylaivat pysähtyivät Muuramessa. Muuramen ja 

Luhtamäen välillä ei ollut maantieyhteyttä, joten matka Muuramen keskustaan oli hankalampi. 

 

Päijänne ja Muuratjärvi näyttävät muutoinkin olevan yhdistävä tekijä korpilahtelaisten 

avioliittokenttää tutkittaessa vuonna 1910 avioliittoon vihittyjen kohdalla. Suurin osa oli kotoisin 

Päijänteen tai Muuratjärven rantakylistä. Esimerkiksi Abner Stenroos Putkilahden Savelasta avioitui 

Rosa Lehtosen kanssa. Rosa Lehtonen oli kotoisin Korpilahden Pukkalasta. Putkilahti sijaitsee 

Päijänteen itäpuolella eli vesipuolen Korpilahdessa, ja Pukkala sijaitsee Korpilahden kirkonkylän 

vieressä. Korpilahdelta Putkilahteen pääsi kulkemaan joko suoraan Päijänteen yli veneellä tai 

kulkemalla Vespuolentietä Kärkisten salmeen asti ja ylittämällä salmi lossilla maapuolen 

Korpilahdelle. Kärkisten salmesta oli maantieyhteys Korpilahden kirkonkylälle. Vastaavanlaisia 

aviopareja oli useita, joissa toinen puoliso oli kotoisin Päijänteen länsipuolen kylistä ja toinen 

itäpuolen kylistä. 

 

Kartasta 1.2 näkee selkeästi sen, että Korpilahden avioliittokentässä oli kaksi keskittymää. Toinen 

keskittymä oli Korpilahden kirkonkylä ja sen läheiset alueet. Toinen oli Muuramen kylän 

keskusalue Muuratjärven ja Päijänteen välissä.148  Korpilahti ja Muurame olivat molemmat isoja 

kyliä, mutta Muurame oli kooltaan noin kolme kertaa Korpilahtea suurempi. Merkillepantava ilmiö 

oli se, ettei näiden kahden keskuksen välillä solmittu tuona vuonna kuin yksi avioliitto. Wiktor 

Tritonpoika Pesonen Korpilahden Vesteristä avioitui Hulda Aliina Ravisen kanssa, joka oli kotoisin 

Muuramen Ylä-Myllyltä.  Vesterikään ei sijainnut aivan Korpilahden kirkonkylässä, vaan oli sen 

viereinen kylä. Ylä-Mylly taas sijaitsi Muuramejoen yläjuoksulla aivan Muuramen keskustassa. 

                                                             
147

 Tämä pariskunta on saattanut tavata ollessaan yhtäaikaa renkinä tai piikana jossakin Korpilahden alueella. Tämä 

tieto ei kuitenkan selviä Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjoista. 

 
148

 Markku Lahti on teoksessaan Vanhan Korpilahden historia sivulla 80 selvittänyt Korpilahden asutusta vuodelta 1915. 

Taulukon  mukaan Korpilahden kirkonkylässä oli 39 taloa ja 36 torppaa. Muuramen kylässä oli 99 taloa ja 48 torppaa. 
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Muutoin voidaan sanoa, että sekä Korpilahden että Muuramen keskuksen avioliitot suuntautuivat 

Päijänteen rantakyliin ympäri pitäjää. 

 

Korpilahden kirkonkylältä ja sen läheisyydestä suuntautuivat aviopuolisoiden valinnat etelään päin. 

Juokslahdella oli kahden puolison kotipaikka, Sipilän suunnasta löytyi yksi puoliso. Muuratjärven 

lähelle suuntautui yksi avioliitto. Suoraan Korpilahden keskustassa ei ollut yhtään sellaista 

avioparia, jotka olisivat tulleet samasta kylästä. Kaiken kaikkiaan kahdeksan henkilöä avioitui 

vuoden 1910 aikana Korpilahden kirkonkylän lähialueelta. Naisia sekä miehiä molempia oli neljä 

henkilöä. 

 

Muuramen kylän keskusalueelta aviopuolisoiden kotipaikat sijaitsivat ympäri Korpilahden pitäjää. 

Myös aviopuolisoiden kotipaikkojen väliset etäisyydet näyttäisivät olevan pidempiä kuin 

Korpilahden kirkonkylästä avioituneiden kohdalla. Esimerkiksi itsellinen Matti Juhonpoika 

Leponen Yijälän Lepo-Ahosta löysi puolisonsa, itsellisen Hilma Aleksandra Snellmanin Muuramen 

Vähä-Mäkelästä. Etäisyyttä näiden kahden paikan välillä on noin 20 kilometriä. Muuramen kylän 

alueella solmittiin myös kylän sisäisiä avioliittoja, toisin kun Korpilahdella tapahtui tuona vuonna. 

Muuramessa solmittiin kaiken kaikkiaan kolme avioliittoa kylän sisäisesti. Marraskuun 12. päivänä 

tehtailija Huugo Laakso ja palvelijatar Iida Åhman menivät naimisiin. Molemmat olivat Muuramen 

tuolitehtaalta ja avioitumishetkellä naimattomia. Kaiken kaikkiaan Muuramen kylän alueelta 

avioitui yhteensä 12 henkilöä. Näistä henkilöistä oli naisia ja miehiä tasaisesti 6 kumpaakin. 

 

Avioituminen saman kylän sisällä ei ollut pelkästään tiettyjen Korpilahden pitäjän osa-alueiden 

ominaisuus. Tihentymä kylänsisäisissä avioliitoissa oli kyllä Muuramen kylän alueella. Muutoin 

saman kylän sisällä tapahtuneet avioliitot hajaantuivat varsin tasaisesti ympäri Korpilahden kunnan 

aluetta. Ainoa yllätys oli siinä, ettei Korpilahden läntisillä alueilla solmittu yhtään avioliittoa saman 

kylän sisällä. Kyseisiltä alueilta oli kaikkein huonoimmat kulkuyhteydet Korpilahden kirkonkylälle. 

Kaikista Korpilahden pitäjässä saman kylän sisällä solmituista avioliitoista 9 avioliittoa olivat 

sellaisista kylistä, jotka sijaitsivat Päijänteen tai Muuratjärven rannan tuntumassa. Ainoastaan 5 

avioliittoa solmittiin kylissä, joista oli vaikeammat kulkuyhteydet. Kulkuyhteyksien puute ei 

varsinaisesti selitä saman kylän sisäisiä avioliittoja149, vaan selittävänä tekijänä täytyi olla muut 

                                                             
149

 Kylät olivat kooltaan vain muutaman talon ja torpan kokoisia. 
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kyläyhteisöiden sosiaaliset kanssakäymisen tekijät. Tällaisia olivat mahdollisesti sukulaissuhteet, 

taloudelliset tekijät ja kylien koot. 

 

Korpilahdella avioituminen painottui enemmän loppukesään ja loppuvuodelle. Alapuolella olevasta 

taulukosta nähdään kuukausikohtaiset avioliittojen solmimismäärät. Tammikuun ja huhtikuun 

välisenä aikana solmittiin yhteensä ainoastaan 8 avioliittoa, kun kaudella toukokuu–elokuu 

solmittiin yhteensä 20 avioliittoa. Syyskuussa ilmeisesti sadonkorjuun vaikutuksesta solmittiin 

ainoastaan 2 avioliittoa. Lokakuusta eteenpäin avioliittojen solmimistiheys kasvoi, ja joulukuu oli 

kaikkein suosituin kuukausi avioitua. Näiden kolmen kuukauden aikana solmittiin yhteensä 25 

avioliittoa, joista joulukuussa 12 avioliittoa. Tammikuun ja helmikuun vähäinen suosio 

avioitumiskuukautena voidaan selittää talvikeleillä ja liikkumisen hankaluudella. Keväällä taas 

edellisen satokauden varastot olivat jo varsin vähissä, ja maataloudessa kiireisin aika oli juuri 

keväällä kylvöjen yhteydessä. 

 

  

 

 Taulukko 2. Avioliitot kuukausittain jaettuna.  

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Avioliittojen painottuminen syksylle ja alkutalvelle ei ollut pelkästään Korpilahden pitäjässä 

esiintynyt ilmiö. Jos avioitumista tarkastellaan vuoden 1910 kohdalla läänitasolla, havaitaan 

vastaava ilmiö myös Hämeen läänissä ja Mikkelin läänissä. Hämeen läänissä avioitui tammikuun 

alusta maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 13% avioparista. Kaudella huhtikuun alusta 

kesäkuun loppuun avioitui yhteensä 22.9% aviopareista. Heinäkuun alusta syyskuun loppuun 

mennessä avioitui Hämeen läänissä 23.2% aviopareista. Lokakuun alusta joulukuun loppuun 

mennessä avioitui 40.9%  aviopareista. Selkeästi on havaittavissa, että vuoden 1910 avioliitoissa 

Tammi-

kuu 

Helmi-

kuu 

Maalis-

kuu 

Huhti-

kuu 

Touko-

kuu 

Kesä-

kuu 

Heinä-

kuu 

Elo-

kuu 

Syys-

kuu 

Loka-

kuu 

Marras-

kuu 

Joulu-

kuu 

    1     2     3       2     4     5     6     5     2     6     7     12    
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painotus oli Hämeen läänissä syksyä ja vuodenvaihdetta kohti. Kaiken kaikkiaan Hämeen läänissä 

avioitui vuoden 1910 aikana 1 992 pariskuntaa. Korpilahden pitäjän avioituneet henkilöt olivat 

varsin pieni osuus kaikista avioituneista pariskunnista.150 

 

Mikkelin läänin kuukausikohtaiset avioitumistiedot vuodelta 1910 ovat hyvin pitkälle vastaavia 

kuin Hämeen läänin tiedot. Ainoa ero avioliittomäärissä on kaudella heinäkuusta syyskuuhun. 

Tammikuun alusta maaliskuun loppuun mennessä avioitui Mikkelin läänissä yhteensä 16.9% 

aviopareista. Huhtikuun alusta kesäkuun loppuun kuluneella kaudella avioitui yhteensä 28.1% 

aviopareista. Heinäkuun alusta syyskuun loppuun mennessä avioitui yhteensä 20.1 % aviopareista. 

Lokakuun alusta joulukuun loppuun mennessä avioitui Mikkelin läänissä yhteensä 34.8% 

pariskunnista. Toisin kun Hämeen läänissä, Mikkelin läänin kuukausikohtaiset tiedot eivät olleet 

yksiselitteisesti loppuvuotta kohden nousevia. Elokuussa ja syyskuussa avioitui vähemmän 

pariskuntia kuin kesäkuukausina. Ilmeisesti maatalouden vaikutus näkyi Mikkelin läänissä 

enemmän kuin Hämeen läänin avioitumisissa. Kaiken kaikkiaan Mikkelin läänissä avioitui vuoden 

1910 aikana yhteensä 1 134 pariskuntaa.151 

 

3.3 Vuoden 1915 avioliitot   

Vuoden 1915 aikana Korpilahden seurakunnassa solmittiin yhteensä 43 avioliittoa. Saman kylän 

sisältä avioitui 16 paria, ja Korpilahden pitäjän sisäisistä avioliitoista muodostui 17 pariskuntaa, 

joiden kotipaikan pystyi sijoittamaan karttoihin 2.1 ja 2.2.  Vuoden 1915 aikana korpilahtelaiset 

eivät avioituneet muualta Suomesta tulleiden henkilöiden kanssa, vaan ainoastaan naapuripitäjästä 

kotoisin olleiden henkilöiden kanssa. Naapuripitäjästä tulleiden kanssa muodostettiin seitsemän 

avioparia. Kolmen pariskunnan kotipaikkaa ei pystytty selvittämään. Kaikki olivat kyllä kotoisin 

Korpilahden pitäjästä, mutta heidän kotipaikkojensa tarkempaa sijaintia ei ole tiedossa. Heidät on 

jätetty merkitsemättä karttoihin 2.1 ja 2.2. Vuoden 1915 kartassa on käytetty samoja merkintöjä 

kuin vuoden 1910 kartassa, eli sulhaset ovat sinisiä, morsiamet punaisia sekä samasta kylästä olevat 

violetilla. Morsiamen ja sulhasen välinen etäisyys on merkitty mustalla viivalla. 

 

                                                             
150 

Läänikohtaiset avioitumistiedot Suomen Tilastollinen vuosikirja 1912. 

 
151 

Läänikohtaiset avioitumistiedot Suomen Tilastollinen vuosikirja 1912. 
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Tarkasteltaessa vuoden 1915 avioliittokentän karttaa 2.2 havaitaan vastaava ilmiö kuin vuoden 1910 

kartassa 1.2, eli suurin osa avioituneista henkilöistä näyttäisi olleen kotoisin Päijänteen rantakylistä 

tai tien läheisyydestä. Päijänteen vesireitit yhdistävänä tekijänä on selvästi havaittavissa. Kuitenkin, 

jos vertaa pariskuntia vuoden 1910 karttoihin 1.1 ja 1.2, on havaittavissa selvä ero vuoden 1915 

pariskuntiin. Vuoden 1910 kartassa oli useampia pariskuntia, jotka olivat kotoisin Korpilahden 

pitäjän laita-alueilta ja avioituneet keskenään. Vuoden 1915 kartassa on ainoastaan neljä pariskuntaa, 

jotka olivat kotoisin pidemmästä matkasta. Näistä neljästä pariskunnasta ovat hyvänä esimerkkinä 

seuraavat pariskunnat. Talollinen Aleksi Lamminmäki avioitui torpparintytär Iida Elina Tirkkosen 

kanssa kesäkuun 18. päivänä. Sulhanen oli kotoisin Riihijärven Lamminmäestä ja morsian oli 

kotoisin Leppäselältä. Maantieteellistä etäisyyttä näiden kahden henkilön kotitalojen välillä oli noin 

31 kilometriä. Toisena esimerkkinä ovat huhtikuun 24. päivänä avioituneet itsellinen Matti 

Kallenpoika Saarinen Oittilasta ja Hilde Mikontytär Liukkonen Säynätsalosta. Näiden kahden 

henkilön kotien välinen etäisyys oli noin 23 kilometriä. 

 

 

2.1 Muuramen pohjoisosa vuonna 1915. Suomen karttakirja 1920 näköispainoa, Karttakeskus. 
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2.2 Korpilahden vuoden 1915 avioliitot. Suomen karttakirja 1920 näköispainoa, Karttakeskus. 

 

Vuoden 1915 karttaa tutkittaessa on havaittavissa sellainen seikka, että Korpilahden kirkonkylän 

läheisyydestä kotoisin olleet henkilöistä useimmat avioituivat Päijänteen itäpuolisista kylistä 

kotoisin olleiden henkilöiden kanssa kuin pohjoisessa tai etelässä olleiden kylien asukkaiden kanssa. 

Ihmisten liikesuunta ja kontaktit näyttäisivät suuntautuneen enemmän länsi–itäsuuntaan kuin 

pohjoinen–eteläsuuntaan. Vuoden 1910 kartassa 1.2 ihmisten liikesuunnat näyttäisivät olleen 

tasaisempia. Muutoinkin ihmiset avioituivat lähempänä kotikyläänsä olleisiin kyliin, kun verrataan 

vuoden 1910 karttojen antamiin tietoihin. Tämä seikka on selvästi havaittavissa myös saman kylän 

sisällä avioituneiden pariskuntien  lisääntymisenä. 
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Onko kyseinen seikka, että ihmiset löysivät puolisonsa lähempää, seuraus ihmisten liikkumisen 

vähenemisestä vai sopivien puolisoiden löytyminen lähempää tulleiden henkilöiden keskuudesta? 

Jos ihmisten välinen kanssakäyminen vähenivät liikkumisen vähetessä, tuolloin puolison 

löytyminen omasta kylästä tai läheisistä kylistä olisi ollut looginen seuraus. Myös yleistyvä 

seuratoiminta ja kansalaisaktivismi loivat uudenlaisen tilanteen kohdata mahdollisesti tuleva 

puoliso152. Selvästi vuoden 1915 avioliittokentän kartta 2.2 on vähemmän dynaaminen kuin vuoden 

1910 kartta 1.2. Kartan 2.2 mukaan näyttäisi siltä, kuin ihmiset olisivat vähentäneet liikkumistaan 

oman pitäjänsä sisällä tai ainakin lyhentäneet kuljettavia matkoja. Pidempiä matkoja pitäjän eri 

reuna-alueille näyttäisi olleen vähemmän ainakin muodostuneiden avioliittojen mukaan kuin 

vuoden 1910 avioliittokenttää kuvaavan kartan  1.2 osoittamat pariskunnat. 

 

Selvää keskittymää puolisoista ei ollut havaittavissa Korpilahden kirkonkylän kohdalla. 

Korpilahden kirkonkylän läheisyydestä tuli kaksi morsianta ja yksi pariskunta samasta talosta. He 

olivat mökkiläisen poika Kalle Heinonen ja palvelijatar Hilda Maria Nikkinen Salilan Koivumäestä. 

Muuramen kylän tienoilla kylläkin on keskittymä. Muuramen keskustassa pariskunnat löysivät 

toisensa kylän sisältä, joten ainoastaan yksi morsian meni naimisiin kylän ulkopuolisen henkilön 

kanssa.  Tämän vuoksi Muuramen kylän alueella avioitui 7 henkilöä, joista 4 oli naisia ja 3 miehiä. 

Muuramen kylässä oli huomattavasti enemmän taloja kuin Korpilahden kirkonkylässä. Samalla 

ihmisillä oli enemmän mahdollisuuksia löytää sopiva puoliso oman kylän sisältä ja enemmän 

avioitumisiässä olleita henkilöitä samaan aikaan. 

 

Avioliittokentässä esiintyi kyllä pienempiä keskittymiä muualla Korpilahden pitäjässä. Yksi 

tällainen keskittymä oli Oittilan kylän tuntumassa. Vuoden 1915 aikana kylästä avioitui 6 henkilöä. 

Näistä kuudesta henkilöstä kaksi morsianta löysi puolisonsa Marjosalmen toiselta puolelta 

Pajulahdesta.153 Yksi aviopari muodostui kylän sisältä, ja kaksi sulhasta avioitui kylän ulkopuolisten 

naisten kanssa. Molemmat sulhaset löysivät puolisonsa huomattavasti pidemmän matkan takaa kuin 

kylän morsiamet. Kuten edellä on mainittu, toinen avioitui Säynätsalosta kotoisin olleen naisen 

kanssa. Toinen sulhanen, Jalmar Joonaanpoika Taipale avioitui Korpilahden Pirttilahdelta kotoisin 

olleen Alma Lehtosen kanssa. 

 
                                                             
152

 Metsämäki 2006, s. 57–60. 

 
153 

Lahti 1994, s. 80. Taulukon mukaan Oittilan kylässä oli vuonna 1915 10 taloa ja 13 torppaa. Pajulahdessa taas oli 

neljä taloa ja 15 torppaa. Molemmat kylät olivat kooltaan varsin pieniä. 
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Toinen, pienempi avioliittokeskittymä esiintyi Muuratjärven Tikkalan alueella. Alue sijaitsi 

Muuratjärven lounaisella puolella. Tikkalan aluetta ja Muuratjärven kylää on mahdotonta erottaa 

omiksi kyläyhteisöikseen154. Tikkalan alueella oli yhteensä 7 naimisiin mennyttä henkilöä, mutta 

ainoastaan yksi morsian avioitui pitemmästä matkasta tulleen sulhasen kanssa. Loput pariskunnat 

muodostuivat naapuritaloista tulleiden henkilöiden kesken. Myös Rutalahden Nisulan kylässä oli 

pieni keskittymä vuoden 1915 aikana. Tuolloin kylästä avioitui yhteensä 4 henkilöä. Yksi avioliitto 

solmittiin kylän sisällä asuvien henkilöiden kanssa, ja kaksi sulhasta löysi puolisonsa kylän 

ulkopuolelta. Yksi sulhasista avioitui Rutalahden kylässä asuneen naisen kanssa, ja toinen avioitui 

Rutalahden ylitse Päiväkunnan kylässä asuneen naisen kanssa. 

 

Kuten taulukosta 1 ja kartasta 2.1 näkee, oli vuoden 1915 avioliitoista huomattava määrä sellaisia, 

joissa sulhanen ja morsian avioituivat samasta kylästä kotoisin olleen henkilön kanssa. 

Avioituminen samasta kylästä olleiden henkilöiden kanssa ei ollut mitenkään ominaista vain tietylle 

alueelle Korpilahden pitäjästä, vaan sitä esiintyi koko pitäjässä. Kuitenkin on saman kylän sisällä 

avioituvien keskuudessa kaksi tihentynyttä aluetta. Muuratjärven Tikkalan alueella ja Muuramen 

kylän alueella oli molemmissa kolme avioparia samalta alueelta. Tämä oli ihan ymmärrettävää, sillä 

Muuratjärven ja Muuramen kylät olivat varsin suuria ja kylien sisältäkin löytyi sopivia puolisoita. 

Muualla päin Korpilahden pitäjää tapahtuneet avioliitot olivat pikemminkin yksittäisiä tapauksia. 

Verrattaessa vuoden 1910 karttaan 1.2 sijoittuivat samassa kylissä tapahtuneet avioliitot hyvin 

pitkälle eri kyliin kuin vuoden 1915 kartassa. Putkilahden ja Nisulan kylissä oli molemmissa 

kartoissa yksi kylän sisäinen avioliitto. 

 

Kuvaako se, että useammat henkilöt löysivät puolisonsa saman kylän alueelta, ihmisten liikkumisen 

ja kontaktien vähenemistä? Asia ei välttämättä ole näin selkeä, sillä avioliittoja naapuripitäjästä 

tulleiden henkilöiden kesken solmittiin edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että edelleen liikuttiin 

laajemmalla alueella kun oman pitäjän sisällä. Ennen vuotta 1915 Korpilahden pitäjään ei ollut 

saapunut yhtään avioitumisiässä ollutta vapaata henkilöä muualta päin Suomea tai mahdolliset 

avioliitot olivat solmittu käsiteltävien vuosien väliin kuuluneissa vuosina. 

 

 

                                                             
154 

Lahti 1994, s. 80. Taulukon mukaan Muuratjärven kylässä oli vuonna 1915  31 taloa ja 67 torppaa. 
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Taulukko 3. Avioliito kuukausittain vuonna 1915. 

Tammi-

kuu 

Helmi-

kuu 

Maalis-

kuu 

Huhti-

kuu 

Touko-

kuu 

Kesä-

kuu 

Heinä-

kuu 

Elo-

kuu 

Syys-

kuu 

Loka-

kuu 

Marras-

kuu 

Joulu-

kuu 

     0     2     6    2      0     4     5     4      4        0      5      11 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Kuten taulukko 3 osoittaa, tammikuussa, toukokuussa ja lokakuussa ei solmittu yhtään avioliittoa. 

Helmikuussa ja huhtikuussa molemmissa solmittiin 2 avioliittoa. Kesäkuussa, elokuussa ja 

syyskuussa avioitui kussakin kuukaudessa 4 paria. Maaliskuu, heinäkuu ja marraskuu olivat 

suosittuja kuukausia, sillä niissä solmittiin yhteensä 16 avioliittoa. Joulukuu oli kaikista kuukausista 

suosituin, sillä vuoden 1915 kaikista 44 avioliitosta solmittiin 11 joulukuussa. Hämeen läänissä 

vuoden 1915 avioliitot painottuivat myöskin loppuvuotta kohden.155 

 

 

3.4 Vuoden 1920 avioliitot   

 Korpilahden pitäjässä tapahtui pieni muutos verrattaessa vuoden 1920 avioliittoja tarkasteluvuosien 

1910 ja 1915 avioliittoihin. Saman kylän sisällä solmitut avioliitot ylittivät pitäjän sisäisten 

avioliittojen määrän. Saman kylän sisältä tulleiden pariskuntien välillä solmittiin 21 avioliittoa, ja 

Korpilahden pitäjän sisäisiä avioliittoja solmittiin 19 vuoden 1920 aikana, kuten taulukko 1 osoittaa. 

Tämä kehitys oli havaittavissa jo vuoden 1915 karttaa 2.2 tarkasteltaessa. Naapuripitäjistä tuli 3 

puolisoa, ja muualta päin Suomea tuli myös 3 puolisoa Korpilahdelle. Yksi pariskunta oli sellainen, 

ettei morsiamen kotipaikka selvinnyt, ja tämän vuoksi jätin heidät merkitsemättä karttaan.   

 

 
Jos vertaa karttaa 3 vuoden 1910 karttaan 1.2 tai vuoden 1915 karttaan 2.2, havaitsee sen, että 

ihmisten liikkuminen oman pitäjän sisällä oli vähentynyt huomattavasti. Tämä tosin voi johtua 

alkuperäisaineiston pienuuden satunnaisuudesta. Puolisoiden kotipaikkojen välinen etäisyys on 

kaventunut, jos vertaa toisiinsa vuoden 1910 karttaa ja vuoden 1920 karttaa. Kuitenkin ihmisten 

                                                             
155 

Suomen Virallinen Tilasto 1917. Hämeen läänissä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa yhteensä 230 avioliittoa; huhti-, 

touko- ja kesäkuussa 449 avioliittoa; heinä-, elo- ja syyskuussa 413 avioliittoa; loka-, marras- ja joulukuussa 774 

avioliittoa. 
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liikkuminen noudatti edelleenkin vesistöjen ja maanteiden mahdollistamien kulkureittien mukaista 

liikkumista. Avioliitot näyttäisivät keskittyvän edelleenkin Päijänteen rantakyliin ja suurimpien 

maanteiden läheisyyteen. Pohjoisessa Muuramen osassa ei solmittu yhtään avioliittoa eikä sieltä 

tullut aviopuolisoita. Tämän vuoksi Muuramen pohjoisten osien karttaa ei liitetty mukaan, kun 

tarkastellaan vuoden 1920 avioliittokenttää. 

 

 

 

 

Kartta 3. Korpilahden avioliittokenttä vuonna 1920. Suomen karttakirja 1920 näköispainoa, 
Karttakeskus. 
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Kartassa on selvästi erotettavissa ainoastaan kaksi avioparia, joiden kotipaikkojen välillä on 

pidempi etäisyys. Heinäkuun 11. päivänä Armas Haavisto avioitui Linda Rojalan kanssa. Sulhasen 

kotipaikka sijaitsi Juokslahdessa ja morsiamen kotipaikka Muuratjärven kylässä. Etäisyyttä heidän 

kotipaikkojensa välille kertyi noin 24 kilometriä. Toinen pariskunta oli joulukuun 12. päivänä 

avioitunut Emil Vaarsell Raidanlahdesta ja Roosa Minkkinen Juokslahdelta. Näiden kahden 

aviopuolison kotipaikkojen välillä oli etäisyyttä noin 22 kilometriä. Muiden pitäjän sisäpuolella 

avioituneiden pariskuntien välinen maantieteellinen etäisyys oli lyhyempi. 

 

Kun tarkastellaan avioliittojen suuntautumista vuoden 1920 kohdalla, havaitaan sellainen seikka, 

että liikesuunta näyttäisi suuntautuneen pohjois-eteläsuuntaiseksi. Muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta tämä suuntaus näkyy aviopareja yhdistävissä viivoissa. Vuoden 1910 kartassa 1.2 

suuntaus oli hajanaisempi, ja vuoden 1915 kartassa 2.2 taas suuntaus oli enemmän länteen ja itään 

päin. Avioituminen Päijänteen länsipuolen ja itäpuolen, eli maapuolen ja vesipuolen välillä näyttää 

vähentyneen. Mitään yksiselitteistä syytä kyseiselle ilmiölle ei ole löydettävissä.  

 

Kun tarkastellaan karttaa, niin havaitaan useita keskittymiä avioliittojen solmimisessa. Korpilahden 

kirkonkylä oli selkeä keskittymä. Korpilahden kirkonkylästä avioitui vuoden aikana yhteensä 7 

henkilöä, joista kaksi pariskuntaa muodostui kirkonkylän sisältä. Kirkonkylä oli Muuramen ja 

Muuratjärven jälkeen kolmanneksi suurin kyläyhteisö Korpilahden pitäjässä, joten kylässä oli 

avioitumisiässä olleita henkilöitä, joista valita puoliso itselleen. Yksi mieshenkilö avioitui 

Vesterkullasta kotoisin olleen naisen kanssa. Naisista kaksi avioitui kirkonkylän ulkopuolisten 

miesten kanssa. Toinen nainen avioitui Särkijoelta kotoisin olleen miehen kanssa ja toinen 

Moiskalasta tulleen miehen kanssa. Toinen avioliittokeskittymä sijaitsi Muuratjärven kylässä. Sieltä 

avioitui vuoden aikana yhteensä 8 henkilöä, 5 naista ja 3 miestä. Näistä henkilöistä muodostui 

kolme pariskuntaa oman kylän sisältä ja 2 naista avioitui kylän ulkopuolisten miesten kanssa. Nämä 

kaksi kylää olivat suuremmat keskittymät avioituvien henkilöiden suhteen. Kuten kartasta havaitaan, 

useista pitäjän kylistä avioitui useita henkilöitä saman vuoden aikana. Tällaisia alueita oli 

esimerkiksi Raidanlahden kylä ja sen lähialueet156. Raidanlahdesta avioitui yhteensä 5 henkilöä, 2 

naista ja 3 miestä. Kylän sisäisesti avioitui yksi pariskunta, ja loput kolme henkilöä avioituivat 

kylän ulkopuolisten henkilöiden kanssa. 

 

                                                             
156 

Lahti 1994, s. 80. Raidanlahden kylässä oli vuonna 1915 seitsemän taloa ja neljä torppaa, eli varsin pienestä 

kyläyhteisöstä oli kysymys. 
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Veijon kylän alueelta avioitui yhteensä 4 henkilöä vuoden 1920 aikana. Näistä neljästä henkilöstä 3 

oli miehiä ja 1 nainen. Yksi miehistä ja nainen avioituivat Raidanlahdesta kotoisin olleiden 

henkilöiden kanssa, ja loput miehet löysivät puolisonsa Vitikkalasta sekä Kähöstä.157 Muuramen 

kylän alueelle ei muodostunut selkeää avioliittokeskittymää. Muuramen kylän alueelta avioitui 5 

henkilöä, ja heistä muodostui kaksi kylän sisäistä pariskuntaa. Viides henkilö avioitui Muuratjärven 

kylästä kotoisin olleen naisen kanssa. Muiden pitäjän kylien kohdalla oli sellainen tilanne, että 

samasta kylästä avioitui yksi tai useampi henkilö, mutta varsinaista selkeää keskittymää ei 

muodostunut. 

  

Kuten edellä on mainittu, oman kylän sisäiset avioliitot ylittivät lukumäärältään pitäjän sisäiset 

avioliitot. Sitä seikkaa on vaikea arvioida, kuinka paljon tämän kehityksen suuntaa edisti 

itsenäistyminen ja sisällissota. Korpilahtihan ei kuulunut varsinaisten taisteluiden alueeseen. 

Kuitenkin taulukko 1 osoittaa sen seikan, että kymmenen vuotta aikaisemmin vuoden 1910 

avioliitoista oli huomattavasti suurempi osa pitäjän sisäisiä avioliittoja. Myös naapuripitäjän 

puolelta tulleita aviopuolisoita oli huomattavasti enemmän vuoden kokonaisavioliittomäärään 

suhteutettuna. Tämä muutos liikkumisen vähenemiseen on havaittavissa jo vuoden 1915 aikana. 

Pitäjän sisäinen liikkuminen näytti vähentyneen ja pitäjän ulkopuolisten henkilöiden avioituminen 

vähentyneen huomattavasti. Samalla kylän sisäiset avioliitot näyttäisivät yleistyneen. 

 

Tarkasteltaessa vuoden 1920 kylän sisäisiä avioliittoja havaitaan niissäkin keskittymät Korpilahden 

kirkonkylän ja Muuratjärven kylän kohdalla. Muuallakin Korpilahden pitäjän alueella oli kyliä, 

joissa solmittiin useampia kuin yksi avioliitto kylän sisäisesti. Tällaisia kyliä olivat esimerkiksi 

Särkijoen ja  Rutalahden kylät. Kylän sisäiset avioliitot näyttäisivät kulkevan hyvin pitkälle käsi 

kädessä muidenkin avioitumisten kanssa. Samoilta alueilta avioiduttiin sekä oman kylän sisäisesti 

että naapurikylien henkilöiden kanssa. Yhtenä selittävänä tekijänä kyseisenlaiseen toimintaan oli 

kylien koko. Pienien kylien väkimäärä ei riittänyt pelkästään oman kylän asukkaiden kanssa 

avioitumiseen. Toisena selittävänä syynä olivat kylien yhteiset seurat ja yhdistykset sekä näiden 

järjestämät erilaiset tapahtumat158. Esimerkiksi Oittilan kylästä avioiduttiin sekä Pajulahteen lahden 

toiselle puolelle sekä Putkilahteen. Saman vuoden aikana solmittiin Oittilassa avioliitto kylän 
                                                             
157 

Lahti 1994, s. 80. Veijon kylässä oli kolme taloa ja 13 torppaa, Vitikkalassa oli kaksi taloa ja 15 torppaa, Kähön 

kylässä oli viisi taloa ja kolme torppaa. Kaikki kolme kylää olivat väkiluvultaan varsin pieniä, joten oman kylän sisältä oli 

vaikea löytää sopivaa puolisoa. 

 
158

S uomäki (toim.) 2003, s. 321, 332–333. 
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sisäisesti. Tällaisia avioliittoja solmittiin koko pitäjän alueella huolimatta kulkuyhteyksistä tai 

niiden puuttumisesta. Kulkuyhteydet yksin eivät näyttäisi selittävän ihmisten avioitumista saman 

kylän sisällä asuvien henkilöiden kanssa, sillä kylät sijaitsivat yleisesti Päijänteen läheisyydessä ja 

useimmiten maantien vieressä. 

 

Taulukko 4. Solmitut avioliitot vuonna 1920 kuukausittain.  
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     0      1      1      4      3     2     6      9     4      5      2      10 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Avioliittojen solmimisessa tammikuu, helmikuu ja maaliskuu eivät olleet suosiossa 1920. 

Helmikuussa ja maaliskuussa solmittiin kumpanakin kuukautena ainoastaan yksi avioliitto ja 

tammikuussa ei yhtään. Huhtikuun alusta kesäkuun loppuun mennessä solmittiin yhteensä yhdeksän 

avioliittoa. Kaudella heinäkuusta syyskuuhun avioitui yhteensä 19 pariskuntaa, joista yhdeksän 

avioitui pelkästään elokuussa. Kesähäät näyttivät saavuttavan suosiotaan korpilahtelaisten 

keskuudessa. Lokakuusta joulukuun loppuun mennessä avioitui 17 paria. Joulukuu säilytti vielä 

vuoden 1920 avioliittoja tarkastellessa suosituimman avioitumiskuukauden arvon, mutta elokuu oli 

myös varsin suosittu kuukausi avioliittojen solmimisen suhteen. 

 

Hämeen läänissä oli vuonna 1920 havaittavissa sama asia, että tammikuu ja helmikuu eivät olleet 

suosittuja kuukausia avioitumisen suhteen. Tammikuun alusta maaliskuun loppuun mennessä 

avioitui Hämeen läänissä 13.2% aviopareista. Tämä oli huomattavasti vähemmän kuin kaudella 

huhtikuusta kesäkuuhun, sillä tuolloin avioitui Hämeen läänissä 23.8% aviopareista. Heinäkuusta 

syyskuun loppuun mennessä avioitui 23.6% aviopareista. Lokakuun alusta joulukuun loppuun 

mennessä avioitui Hämeen läänissä 39.5% pariskunnista. Syksy ja alkutalvi olivat selvästi 

suosituimpia avioitumisen kannalta. Kaiken kaikkiaan Hämeen läänissä avioitui vuoden 1920 

aikana 2568 pariskuntaa. Mikkelin läänissä tilanne oli hieman erilainen, sillä suosituin 
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avioitumiskuukausi oli kesäkuu. Siitä huolimatta myös Mikkelin läänissä avioituminen painottui 

syksyyn ja alkutalveen vuoden 1920 aikana.159 

 

 

3.5  Vuoden 1925 avioliitot   

Vuosi 1925 on tutkimuksen viimeinen tarkasteluvuosi. Tässä vaiheessa Muurame ja Säynätsalo 

olivat jo irtaantuneet omiksi kunnikseen. Korpilahden väkiluku pieneni Muuramen itsenäistymisen 

myötä, ja vuoden 1925 väkiluvuksi muodostui 7 549 henkeä. Muuramen väkiluku oli 2 355. 

Muuramen itsenäistymisen myötä kuntaan muodostettiin oma seurakunta vuonna 1921. Vuonna 

1923 Säynätsalo itsenäistyi omaksi kunnaksi, ja sinne perustettiin oma seurakunta. Säynätsalon 

väkiluku oli vuonna 1925 859 henkilöä.160 Vaikka Muurameen oli perustettu oma seurakunta, 

vihkivät Korpilahden seurakunnan papit vielä myös sellaisia pariskuntia, joista molemmat henkilöt 

olivat kotoisin Muuramesta. 

 

Vuoden 1925 aikaan avioitui Korpilahden seurakunnassa 44 pariskuntaa, joista 17 pariskuntaa 

avioitui samasta kylästä kotoisin olevien henkilöiden kanssa, kun taas muita Korpilahden pitäjän 

sisäisiä avioliittoja solmi 17 pariskuntaa.161  Jos vuoden 1920 avioliitoista eniten solmittiin samasta 

kylästä kotoisin olleiden henkilöiden kesken, niin vuoden 1925 luvut menivät tasoihin.  

Naapuripitäjän puolelta tulleiden sulhasten osuus myös kasvoi vuoden 1920 tilanteesta. 

Naapuripitäjistä tulleiden henkilöiden kanssa avioitui 8 korpilahtelaista162. Tämä oli viisi henkilöä 

enemmän kuin vuoden 1920 tilanteessa, mutta edelleenkin vähemmän kuin vuoden 1910 

kokonaismäärä. Muualta Suomesta kotoisin olleet henkilöt ja korpilahtelaiset muodostivat vuoden 

1925 aikana kaksi pariskuntaa. Tämä oli yksi pariskunta vähemmän kuin vuoden 1920  pariskuntien 

määrä. 

 

Ihmisten liikkuminen näyttäisi lisääntyneen kartan 4.2 mukaan. Etäisyydet pitäjän sisäisissä 

avioliitoissa olivat kasvaneet, kun vertaa tilannetta esimerkiksi vuoden 1920 karttaan. Kasvanut 

                                                             
159

 Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1922. 

 
160

 Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1926. 

 
161

 Katso taulukko 1. 

 
162

 Muuramessa ja Säynätsalossa vihittyjen korpilahtelaisten tiedot ovat kyseisen seurakuntien kirkonkirjoissa, joten 

kyseisiä tietoja ei ole saatavissa Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjoista. 
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etäisyys näyttäisi viittaavan siihen seikkaan, että ihmiset liikkuivat enemmän ja olivat yhteydessä 

myös muiden kuin oman kylän henkilöiden kanssa. Myös se seikka, että pitäjän ulkopuolisten 

henkilöiden kanssa solmitut avioliitot lisääntyivät, näyttäisi tukevan tätä asiaa. Samalla ihmisten 

välinen kanssakäyminen ja kontaktit lisääntyivät. Lisääntyneet kontaktit antoivat ihmisille 

suuremmat vaihtoehdot puolisonsa valintaan.  

 

Karttaa 4.2 tarkastellessa havaitaan jälleen, että pitäjän sisällä avioituvat henkilöt ja heidän 

kotipaikkansa sijaitsivat Päijänteen rantojen lähellä tai maanteiden läheisyydessä, eli siellä missä oli 

eniten asutusta. Tämä tarkoitti hyviä kulkuyhteyksiä eri puolelle pitäjää. Hyvät kulkuyhteydet taas 

takasivat paremman mahdollisuuden liikkumiseen ja muiden ihmisten tapaamiseen. Nuorten 

ihmisten seurustelu ja kanssakäyminenhän oli lisääntynyt erilaisten seurojen ja yhdistysten 

perustamisen myötä myös Korpilahden alueella163. Myös ammatillisen järjestäytymisen myötä 

avautui etenkin työläisnaisille uusia mahdollisuuksia tavata tulevat puolisonsa164. 

 

 

4.1 Muuramen pohjoinen osa vuonna 1925. Suomen karttakirja 1920 näköispainoa, Karttakeskus. 

                                                             
163

Lahti 19914, s. 581–594. 

 
164

Lähteenmäki 1995, s. 156–159, 161–163. 

 



54 

 

Kartta 4.2 Avioliitot Korpilahden pitäjässä 1925. Suomen karttakirja 1920 näköispainoa, Karttakeskus. 

 

 

Pitäjän sisäisiä avioliittoja solmittiin määrällisesti yhtä monta kuin kylien sisäisiä avioliittoja. Tämä 

kertoo ihmisten liikkumisen lisääntymisestä. Kun tarkastelee karttaa, huomaa jälleen kerran sen 

seikan, että myöskin avioliitot Päijänteen maapuolen ja vesipuolen välillä olivat lisääntyneet. 

Vuoden 1920 kartassa 3 taas näyttäisi avioliittoja solmittavan enemmän omalla puolella Päijännettä 

olleiden kylien kanssa. Se seikka, että avioiduttiin jälleen enemmän maapuolen ja vesipuolen välillä, 

kertoo ihmisten kanssakäymisen jälleen lisääntyneen näiden kahden puoliskon välillä. Vaikka 

höyrylaivaliikenne alkoikin menettää merkitystään liikkumismuotona, niin ihmiset liikkuivat 

Päijänteen yli omilla veneillään. Kyseessä voi olla myöskin pienestä lähdemateriaalista johtuva 

tilastollinen poikkeama. Vaikka ihmisten liikkuminen ja kanssakäyminen oli lisääntynyt, ei se ollut 
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lähellekään sitä luokkaa, mitä se oli ollut 15 vuotta aikaisemmin. Vuoden 1910 kartasta 1.2 nähdään 

aviopuolisoiden väliset etäisyydet huomattavasti suuremmiksi kuin kartasta 4.2. Tämä kertoo siitä, 

että ihmiset liikkuivat vieläkin vähemmän kuin vuonna 1910 tai heillä oli erilaiset mahdollisuudet 

kohdata tuleva puolisonsa kotikylänsä läheisyydessä. 

 

Avioliittokeskittymiä, joissa saman kylän tai sen lähialueelta avioitui useita henkilöitä, syntyi 

vuoden 1925 aikana Iloniemen läheisyyteen, Oittilaan ja Rutalahden Päiväkunnan kylään. 

Korpilahden kirkonkylän ja Iloniemen väliseltä alueelta avioitui kuusi henkilöä, joista naisia oli 

kolme henkilöä ja miehiä myöskin kolme henkilöä. Näistä kuudesta henkilöstä muodostui yksi 

pariskunta oman kylän sisältä. Oittilasta avioitui vuoden 1925 aikana kaikkiaan neljä henkilöä, 

joista kolme oli miehiä ja yksi nainen. Kaikki Oittilan kylästä avioituneet henkilöt avioituivat oman 

kylän ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Päiväkunnan kylästä avioitui yhteensä kuusi henkilöä. 

Näistä kuudesta henkilöstä naisia oli kolme ja miehiä myöskin kolme. Näistä Päiväkunnan kuudesta 

avioituneesta henkilöstä neljä avioitui samassa kylässä asuneen henkilön kanssa ja kaksi henkilöä 

avioitui kylän ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Mielenkiintoinen tapaus on Putkilahden ja 

Ruotsulan väliset avioliitot vuoden 1925 kartassa 4.2.  Ruotsulan ja Putkilahden välillä solmittiin 

kaksi avioliittoa, joista toisessa morsian oli kotoisin Putkilahdesta ja sulhanen Ruotsulasta. Toisessa 

avioliitossa taas sulhanen oli kotoisin Putkilahdesta ja morsian Ruotsulasta. 

 

Kun tarkastellaan pitäjän sisäisissä avioitumisissa henkilöiden välisiä etäisyyksiä, havaitaan, 

etteivät yhdenkään pariskunnan kotipaikat sijainneet pitäjän vastakkaisilla reuna-alueilla. Näin ollen 

avioituneiden pariskuntien keskinäiset välimatkat jäivät lyhyemmiksi kuin esimerkiksi vuoden 1910 

pisimmät avioliittovälit. Kartassa 4.2 nähdään kaksi hieman pidemmästä matkasta kotoisin ollutta 

pariskuntaa. Lokakuun 2. päivänä avioituivat Kaune Einar Rantanen ja Suoma Oma Aleksandra 

Alén keskenään. Morsian oli kotoisin Rutalahden Mäkelästä, ja sulhasen kotipaikka oli Muuramen 

Nisulassa. Etäisyyttä tämän pariskunnan kotipaikkojen välille tuli noin 18 kilometriä. Toinen 

pariskunta, jonka kotipaikat sijaitsivat etäämmällä toisistaan, oli lokakuun 4. päivänä avioituneet 

Eino Armas Raskinen ja Bertta Maria Niiles. Sulhanen oli kotoisin Särkijoen Toimelasta, ja morsian 

oli kotoisin Muuramen Kulmalasta. Etäisyyttä näiden kahden henkilön kotitalojen välille kertyi noin 

17 kilometriä. Muiden pitäjän sisällä eri kylistä kotoisin olleiden pariskuntien välimatka jäi vielä 

tätäkin lyhyemmäksi. Vuoden 1910 pisin etäisyys avioituneiden pariskuntien kotipaikkojen välillä 

oli noin 30 kilometriä, mikä oli miltei kaksi kertaa pidempi etäisyys kuin vuoden 1925 pisimmän 

etäisyyden kohdalla. 
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Oman kylän sisäisiä avioliittoja esiintyi koko Korpilahden pitäjän alueella. Kartassa näkyvät 

mukana myös Muuramen saman kylän sisällä vihityt pariskunnat165, vaikka Muuramen seurakunta 

oli jo eronnut omaksi yksikökseen ja seurakunnan käytössä pitäisi olla omat kirkonkirjat. 

Muuramen esiintyminen Korpilahden kirkonkirjoissa selittyy sillä, että Korpilahden pastori vihki 

kyseiset pariskunnat avioon. Saman kylän sisäiset avioliitot esiintyivät edelleen hyvien 

kulkuyhteyksien lähellä sijaitsevissa kylissä. Jokin muu seikka kuin kulkuyhteydet tai epävakaat 

yhteiskunnalliset olot selittävät vuoden 1925 saman kylän sisäisiä avioliittoja. yhtenä suurimpana 

tekijänä voidaan pitää torpparivapautuksen synnyttämää paikallisen asutuksen kasvua. 

 

Oman kylän sisäisistä avioliitoista ei syntynyt minkäänlaisia keskittymisalueita, joissa olisi ollut 

useampia kuin kaksi paria samasta kylästä. Kyliä, joissa oli muodostunut kaksi pariskuntaa 

kylänsisäisesti, olivat Rutalahden kylä, Päiväkunnan kylä sekä Putkilahden kylä. Yijälän alueella ja 

Muuratjärven kylän alueella oli myös kaksi pariskuntaa muodostunut saman kylän ihmisistä. Loput 

pisteet kartalla 4.1 ja 4.2 ovat pikemminkin yksittäistapauksia kuin kasaantumisia jollekin tietylle 

alueelle Korpilahden pitäjässä. 

 

 Taulukko 5. Vuoden 1925 avioliitot kuukausien mukaan jaettuna. 

Tammi-

kuu 

Helmi-

kuu 

Maalis-

kuu 

Huhti-

kuu 

Touko-

kuu 

Kesä-

kuu 

Heinä-

kuu 

Elo-

kuu 

Syys-

kuu 

Loka-

kuu 

Marras-

kuu 

Joulu-

kuu 

     3      2       3      2      4      3      3      6      4       6      3       4 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Vuoden 1925 avioitumiset jakaantuivat huomattavasti tasaisemmin kuukausien kohdalla kuin 

muiden tarkasteluvuosien avioliitot. Vuoden jokaisena kuukautena solmittiin avioliittoja, eikä 

yhtään kuukautta jäänyt väliin. Helmikuussa ja huhtikuussa solmittiin ainoastaan kaksi avioliittoa, 

joten nämä kuukaudet olivat vuonna 1925 vähiten suosittuja avioitumiskuukausia. Tammikuussa, 

maaliskuussa, kesäkuussa, heinäkuussa ja marraskuussa solmittiin kunkin kuukauden aikana kolme 

avioliittoa. Toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa avioitui kutakin kuukautta kohden neljä 
                                                             
165

Pariskuntien varsinainen vihkimispaikka ei ole selvillä. 
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pariskuntaa. Joulukuun suosio avioitumiskuukautena oli vähentynyt huomattavasti, kun vertaa 

muiden tarkastelukuukausien taulukoihin. Elokuu ja lokakuu olivat vuonna 1925 suosituimpia 

kuukausia solmia avioliitto. Kummankin kuukauden aikana solmittiin kuusi avioliittoa. 

 

Hämeen läänissä kesäkuu nousi joulukuun rinnalle suosituksi vihkimiskuukaudeksi vuoteen 1925 

mennessä. Myös elokuu oli suosittu kuukausi avioitua. Hämeen läänissä painottui jälleen 

avioitumisissa syksyn ja alkutalven suosio, sillä avioitumismäärät kasvoivat vuoden loppua kohden. 

Sama ilmiö on havaittavissa Korpilahden avioitumisissa, kuten edellä on kerrottu. Mikkelin läänissä 

kesäkuusta oli tullut suosituin vihkimiskuukausi. Tästä huolimatta myös Mikkelin läänissä painottui 

syksyn ja alkutalven suosio avioitumisissa.166 

 

 4.5 Yhteenveto käsiteltävien vuosien avioitumisesta 

Kaiken kaikkiaan Korpilahden seurakunnasta avioitui vuosina 1910, 1915, 1920 ja 1925 yhteensä 

190 paria. Näistä 190 pariskunnista avioitui vuoden 1910 aikana 55 henkilöä, 1915 aikana 43 

henkilöä, 1920 aikana 47 henkilöä ja vuoden 1925 aikana 45 henkilöä. Avioituneet henkilöt jaettiin 

saman kylän sisällä avioituneisiin, pitäjän sisällä avioituneisiin, naapuripitäjästä kotoisin olleiden 

henkilöiden kanssa avioituneisiin ja muualta Suomesta tulleiden kanssa avioituneisiin. 

Naapuripitäjästä ja muualta Suomesta tulleiden kanssa avioituneet käsitellään kokonaisuudessaan 

omassa luvussa.  Saman kylän sisäiset ja Korpilahden pitäjän sisäiset avioliitot käsiteltiin vuosi 

kerrallaan omina alalukuina. Karttojen avulla pyrittiin selvittämään aviopuolisoiden kotipaikkojen 

välistä maantieteellistä etäisyyttä  toisiinsa. 

 

Vuosi 1910 oli ensimmäinen käsittelyvuosi. Kun tarkemmin tarkasteltiin karttoja 1.1 ja 1.2, 

havaittiin, että ihmiset liikkuivat varsin runsaasti oman pitäjänsä sisällä. Etäisyydet eri 

aviopuolisoiden kotipaikkojen välillä olivat varsin suuret. Vesistöjä ja maanteitä käytettiin 

liikkumisessa hyväksi, sillä asutus oli keskittynyt ainakin avioliittojen mukaan kulkuyhteyksien 

lähelle. Saman kylän sisäisiä avioliittoja solmittiin vähemmän kuin muita pitäjän sisäisiä avioliittoja. 

 

                                                             
166

Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1926. 
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Vuoden 1915 karttoja 2.1 ja 2.2 tarkasteltaessa havaitaan se seikka, että yleisesti etäisyydet pitäjän 

sisäisissä avioliitoissa olivat lyhentyneet. Ihmiset avioituivat lähempänä kotipaikkaa sijaitsevista 

kylistä kotoisin olevien henkilöiden kanssa. Myös saman kylän sisäisten avioliittojen määrä oli 

noussut lähes tasoihin pitäjän sisäisten avioliittojen määrän kanssa. Oman kylän henkilön 

suosiminen yhdessä lyhentyneiden etäisyyksien kanssa, kun puhutaan pitäjän sisäisistä avioliitoista, 

viittaa ihmisten liikkumisen vähenemiseen tai kanssakäymisen vähenemiseen oman kylän 

ulkopuolella. Kuitenkin suurin osa Korpilahden kylistä oli niin pieniä, ettei niissä riittänyt sopivia 

kandidaatteja avioitumiseen. 

 

 Kun tarkastellaan vuoden 1920 karttaa 3, havaitaan jälleen sama asia, joka edellisen 

tarkasteluvuoden kohdalla tuli ilmi. Etäisyydet pitäjän sisäisten avioliittojen ja puolisoiden  

kotipaikkojen välillä olivat lyhentyneet jälleen. Myös saman kylän sisäisten avioliittojen määrä oli 

kasvanut suuremmaksi kuin pitäjän sisäisten avioliittojen määrä. Ihmiset eivät liikkuneet enää niin 

paljon kuin esimerkiksi vuoden 1910 kartta 1.2 antaa heidän ymmärtää liikkuneen aikaisemmin. 

Vaikuttivatko tähän asiaan mahdollisesti vuosien 1916–1919 epävakaat ajat, on mahdotonta 

käytössä olevan aineiston pohjalta arvioida. Kuitenkin on selvää, että jokin seikka sai Korpilahden 

pitäjän ihmiset avioitumaan lähempää kotiaan kuin aikaisemmin on tapahtunut. 

 

Vuoden 1925 kartasta 4.1 käy esille se seikka, että ihmiset alkoivat jälleen liikkua oman pitäjänsä 

sisällä. Etäisyydet pitäjän sisäisissä avioliitoissa eri kylien välillä olivat hieman pidemmät kuin 

vuoden 1920 avioliittoihin verrattaessa. Myöskin kylien sisäisten avioliittojen määrä oli jälleen 

pienentynyt suhteessa muiden pitäjän sisäisten avioliittojen määrään. Vaikka Muuramen seurakunta 

oli itsenäistynyt Korpilahden seurakunnasta, vihkivät korpilahtelaiset papit vielä puhtaasti 

muuramelaisia pariskuntia. Tämä seikka tulee ilmi siitä, että Korpilahden kirkonkirjassa oli 

muuramelaisia saman kylän sisältä muodostuneita  pariskuntia. 

 

  

 Eräs mielenkiintoinen piirre tuli ilmi käsittelyvuosien kartoista. Oittilan ja Pajulahden väliset 

avioliitot esiintyivät kaikissa käsittelyvuosien kartoissa. Vuoden 1910 kartassa 1.2 näkyy kylien 

välillä solmitun yksi avioliitto. Vuoden 1915 kartassa 2.2 avioliittoja Oittilan ja Pajulahden kylien 

välillä oli kaksi kappaletta. Tarkasteltaessa vuoden 1920 karttaa havaitaan sellainen asia, että näiden 

kahden kylän välisiä avioliittoja solmittiin jälleen yksi kappale. Vuoden 1925 kartassa 4.2 
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avioliittoja Oittilan ja Pajulahden välillä oli jälleen yksi kappale. Minkään muiden kahden kylän 

välistä säännöllisiä avioliittoja ei käsittelyvuosien kartoista esiinny. Molemmat kylät olivat kooltaan 

pieniä, joten avioliitot saattaisivat liittyä sukulaisten välisiin liittoihin167. 

 

Käsittelyvuosien 1910, 1915, 1920 ja 1925 kartoista käy kaiken kaikkiaan ilmi se seikka, kuinka 

liikkuvia Korpilahden pitäjän ihmiset olivat ja miten kylien asutus sijaitsi kulkuyhteyksiin nähden. 

Yllättävästi vuosi 1910 ja sitä edeltävät vuodet näyttäisivät olleen ihmisten liikkumisen kannalta 

vilkkaampia, jos katsotaan asiaa pelkästään solmittujen avioliittojen valossa. Kyseisenä vuotena 

etäisyydet pitäjän sisäisissä avioliitoissa olivat suurimmillaan ja saman kylän sisäiset avioliitot 

suhteessa pitäjän sisäisiin pienemmillään. Vuoden 1920 avioliittokenttää tarkasteltaessa taas pitäjän 

sisäisten avioliittojen kotipaikkojen väliset etäisyydet olivat keskimäärin lyhyimmillään. Samalla 

myös kylien väliset avioliitot ylittivät määrällisesti eri pitäjien väliset avioliitot. Kun tarkastellaan 

avioliittojen solmimista tarkasteluvuosina kuukausitasolla, havaitaan, että kevättalvi ei ollut 

mitenkään suosiossa avioitumisen kannalta. Joulukuu oli avioitumisen kannalta suosittu kuukausi 

vuosina 1910, 1915 ja 1920. Vuoden 1925 avioliittojen solmiminen jakaantui huomattavasti 

tasaisemmin kuukausien välillä. Kuitenkaan mitään pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, oliko 

vuoden 1925 avioliittojen jakaantuminen tasaisemmin vuoden ympäri käytäntöön tuleva tapa vai 

poikkeama tavanomaisuudesta, ei voida esittää pelkästään käsittelyvuosien perusteella. Tämän asian 

selvittämiseen tarvittaisiin laajempaa lähdemateriaaliaineistoa useammalta vuodelta ja laajemmalta 

alueelta kuin Korpilahden pitäjä oli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
167

 Väittämää en ole tarkistanut pro gradu-tutkimukseeni. 
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 4. Korpilahden pitäjän sisäisten avioparien taustoittaminen 

 Tässä luvussa tutkitaan tarkemmin Korpilahden pitäjässä solmittuja avioliitoja. Luvussa selvitetään 

käsittelyvuosien avioliittoja ja avioituneita henkilöitä heidän taustansa ja asemansa kautta omassa 

yhteisössään, millainen ikähaitari oli morsianten sekä sulhasten keskuudessa, ja tutkimus tarkastelee 

myös henkilöiden siviilisäätyä. Ensimmäisessä alaluvussa tutkimus keskittyy saman kylän sisällä 

avioituneisiin henkilöihin. Toisessa alaluvussa keskitytään Korpilahden pitäjän sisällä avioituneisiin 

henkilöihin. 

 

Korpilahden pitäjän sisäisiä avioliittoja tarkasteltaessa ja tietoja kartoille siirrettäessä ilmeni 

muutamia pariskuntia, joiden tarkkoja kotipaikkoja ei pystytty selvittämään. Joidenkin pariskuntien 

kohdalla kyse oli pelkästään morsiamen tai sulhasen kotipaikan sijoittamisesta. Näitä pariskuntia oli 

tarkasteluvuosina yhteensä seitsemän. Heidän tietojaan ei ole käytetty alalukujen taulukoissa, sillä 

heitä ei ole pystytty tarkasti sijoittamaan joko samaan kylään tai pitäjän sisäisiin avioliittoihin. 

Liitteessä 2 on tarkka lista näistä pariskunnista ja heidän taustoistaan 

 

4.1 Saman kylän sisällä avioituneet henkilöt ja heidän taustatietonsa 

Neljän tutkimuksessa käytetyn tarkasteluvuoden aikana solmittiin yhteensä 68 avioliittoa saman 

kylän sisällä. Edellisessä luvussa on tarkemmin selvitetty näiden avioparien sijaintia Korpilahden 

pitäjän alueella tarkasteluvuosi kerrallaan. Tässä alaluvussa tutkitaan tarkemmin näiden 68 

avioituneen pariskunnan siviilisäätyä, yhteiskunnallista asemaa omassa kylässään ja ikärakennetta. 

Samalla pyritään tarkastelemaan heidän mahdollista sosiaalista verkostoaan. 

 

Millaisia nämä oman kylän sisältä avioituneet miehet ja naiset olivat? Olivatko he 

yhteiskunnalliselta asemaltaan alempaa luokkaa vai mahdollisesti korkeampaa? Korpilahtihan oli 

tuohon aikaan vielä vahvasti agraarinen pitäjä ja ainoastaan Muuramen osuus oli päässyt 

teollistumaan. Näkyikö tämä ero mahdollisesti solmittujen avioliittojen henkilöiden taustoissa? 

Saman kylän sisäiset avioliitot lisääntyivät tarkasteluvuosina 1915 ja 1920. Vuonna 1925 oli yhtä 

paljon kylän sisäisiä ja muita oman pitäjän sisällä solmittuja avioliittoja. 
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Eräs tärkeä asia tutkittaessa avioliittoja on naisten asema ja mahdollisuus kontakteihin omassa 

yhteisössään. Jos nainen kuului maalaisyhteisössä alempaan yhteiskunnalliseen luokkaan, oliko 

hänellä vähemmän mahdollisuutta liikkua oman kylän ulkopuolelle ja tavata ihmisiä laajemmista 

ympyröistä kuin korkeamman yhteiskunnallisen aseman omaavalla henkilöllä? Oliko torpparin tai 

mäkituvan tyttärellä huonommat mahdollisuudet tavata oman kylän ulkopuolelta tulleita henkilöitä 

kuin talon tyttärellä? Entä sitten itselliset tai muut maaseudulla työtä tekevät henkilöt, jotka saivat 

elantonsa muualta kuin oman torpan tai talon viljelemisestä. Koska itselliset ja työtätekevät henkilöt 

eivät olleet sidottuja maanomistukseen ja siten kotipaikalleen, oliko heillä mahdollisuus tavata ja 

tutustua paremmin oman kylän ulkopuolisiin henkilöihin? 

 

Taulukko 6. Saman kylän sisällä avioituneiden morsianten taustat. 

Vuosi Torpparin 

tytär168 

Talon 

tytär 

Itsellinen Palvelijatar Ammatin- 

harjoittajan 

tytär169 

Irtolainen Opettaja Ei tietoa 

1910        2     1       4        5         1       0        0        0 

1915        4     1       6        2         0       1        0        1 

1920        5     7       6        1         0       0        0        2 

1925       4     3       6        1         1       0        1        1 

Lähde Korpilahden seurakunnanvihittyjen kirjat. 

Taulukko 7. Saman kylän sisällä avioituneiden sulhasten taustat. 

Vuosi Torppari/ 

mökkiläinen/ 

pienviljelijä 

Talollinen Itsellinen Palvelija/ 

työmies/ 

renki 

Ammatin- 

harjoittaja/ 

johtaja170 

Ei tietoa 

1910          5         3          3         1          2          0 

1915          5         3          7         2          0          0 

1920          6         4          5         3          2          1 

1925          3         3          5         3          3          0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

                                                             
168

 Torpparin tyttäreen ryhmään on liitetty myös muita maaseudun pienviljelijöitä kuten mökkiläiset ja mäkitupalaiset. 
169

  Tähän ryhmään kuuluvat kaikki ammatinharjoittajien tyttäret, esimerkiksi suutarin tai räätälin tyttäret. 
170

 Johtajiin kuuluu niin tehtaan johtajat kuin työnjohtajat. 
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Taulukko 8. Saman kylän morsianten ja sulhasten taustojen ristikkäisvertailu tarkasteluvuodet liitet-

tynä yhteen. 

 Torpparin  

tytär 

Talon 

tytär 

Itsellinen Palvelijatar  Ammatin-

harjoittajan  

tytär 

Irtolainen  Opettaja Ei 

tietoa 

Torppari/ 

mökkiläinen 

      7     0       7         3         1        0       0     0 

Talollinen       1     8       3         1         0        0       0     0 

Itsellinen       5     3       5         2         2        1       0     2 

Palvelija/ 

työmies/ 

renki 

      2     1       6         0         0        0       0     0 

Ammatin-

harjoittaja/ 

työnjohtaja/ 

johtaja 

      0     1       0         3         0        0       1     2 

Ei tietoa       0     0       1         0         0         0       0     0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Taulukoissa 6 ja 7 on jaettu morsiamet ja sulhaset taustansa mukaan omiin ryhmiinsä. Ryhmien 

sisällä oli hyvin eri-ikäisiä henkilöitä, ja samaan ryhmään liitin niin lesket kuin ensimmäistä kertaa 

avioituvat henkilöt. Taulukoissa esiintyy ryhmä, joka nimettiin ei tietoa -nimiseksi. Tämän ryhmän 

henkilöiden taustoista ei ollut mitään selvää merkintää vihittyjen kirjoissa. Morsiamen taustatiedon 

kohdalla saattoi olla ainoastaan neiti-merkintä ennen nimeä. Tämä neidittely antaisi viitettä siihen 

seikkaan, että olisi hieman keskitasoa varakkaammasta henkilöstä kysymys. Vuoden 1920 sulhasten 

kohdalla oli ainoastaan yksi epäselvä tapaus kirkonkirjoissa. Kyseisen henkilön kohdalla oli 

ainoastaan merkintä eläkeläismiehen poika171. Kirkonkirjoista ei käynyt ilmi, mistä työstä sulhasen 

isä oli jäänyt eläkkeelle. 

                                                             
171

Kyseessä saattaisi olla sellaisen henkilön poika, jonka isä olisi aikaisemmin ollut talollinen ja jostain syystä luopunut 

talostaan. Kuitenkaan mitään varmaa tietoa asiasta ei ole. 
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 Morsianten taustoja tarkastellessa havaitaan, että maaseudun vähävaraisempi luokka näyttäisi 

avioituneen useammin samasta kylästä kotoisin olleen sulhasen kanssa verrattuna parempiosaiseen 

väestöön. Maaseudulla vähävaraisemman väestönosan osuus oli suurempi kun parempiosaisten 

väestönosan osuus kokonaisväkiluvusta. Vuoden 1910 aikana avioituivat palvelijattaret ja itselliset 

naiset samasta kylästä kotoisin olleiden miesten kanssa useammin kuin torpparin tai talon tyttäret. 

Vaikka vuonna 1920 talon tyttäret ylsivätkin lukumääräisesti suurimmaksi saman kylän sisällä 

avioituneeksi ryhmäksi, olivat torpparin tyttäret ja itselliset yhteistuloksessa suurin ryhmä. Itselliset 

pysyivät suurimpana yhteiskunnallisena ryhmänä muina tarkastelukauden vuosina saman kylän 

sisäisissä avioliitoissa. Palvelijattarien osuus avioitujista väheni vuoden 1910 jälkeen. Yhtenä syynä 

tähän saattoi olla naisten siirtyminen paremmin palkattuun työhön tehtaisiin172. 

 

Sulhasten puolella oli havaittavissa sama ilmiö kuin morsiantenkin tuloksissa kylän sisäisissä 

avioliitoissa, eli torpparit ja itselliset näyttäisivät olleen suurimpia ryhmiä avioitumaan saman kylän 

sisältä. Kuitenkin miesten kohdalla vaihtelu tarkasteluvuosien välillä eri ryhmien kohdalla näyttäisi 

olleen tasaisempaa kuin naisten tapauksessa. Esimerkiksi talollisten kohdalla ei tapahtunut mitään 

suurta muutosta vuoden 1920 kohdalla, kuten naisten kohdalla tapahtui. Torpparit ja itselliset 

näyttäisivät vuorotellen olleen suurimpana ryhmänä tarkasteluvuosien tuloksissa, kuten taulukosta 7 

käy ilmi. Työmiesten ja renkien määrä avioitumisissa nousi kolmeen henkilöön. Vuosi 1925 oli 

varsin tasainen kaikkien eri yhteiskunnallisten ryhmien välillä, kun tarkastellaan saman kylän sisällä 

avioituneita miehiä. Mitään suuria eroja ei ole havaittavissa. 

 

Tarkempi tutkimus saman kylän sisäisten avioliittojen parien yhteiskunnallisesta rakenteesta 

paljastaa sen seikan, että ihmiset avioituivat mielellään joko omaan luokkaan kuuluvan henkilön 

kanssa tai lähelle omaa luokkaa kuuluvan henkilön kanssa. Talollinen meni naimisiin talon tyttären 

kanssa, ja torppari meni naimisiin torpparin tyttären tai itsellisen kanssa. Taulukosta 8 on tämä 

avioitumiskäyttäytyminen helposti havaittavissa. Itselliset olivat sosioekonomisena ryhmänä 

kaikkein vapain valitsemaan puolisonsa muista ryhmistä niin miesten kun naistenkin kohdalla.  

Talollinen saattoi avioitua torpparin tyttären kanssa, mutta talon tytär ei avioitunut torpparin kanssa. 

Yllättävää kyllä tarkasteluvuosina ei tullut saman kylän sisältä yhtään palvelija–palvelijatar-

avioparia. Naiset näyttäisivät olleen tarkempia aviopuolisonsa yhteiskunnallisesta ryhmästä ja oman 
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asemansa suhteesta siihen173.Tarkasteluvuosien aikana muodostui samasta kylästä 68 pariskuntaa, ja 

näistä talollinen–talollisen tytär -pariskuntia oli kahdeksan kappaletta, torppari–torpparin tytär -

pariskuntia seitsemän kappaletta. Pariskuntia, joista mies oli torppari ja nainen itsellinen, oli 

seitsemän kappaletta, viisi pariskuntaa muodostui toisin päin eli mies oli itsellinen ja nainen 

torpparin tytär.174 Itsellinen–itsellinen-pariskuntia muodostui yhteensä viisi kappaletta. 

 

Kylän sisäisissä avioliitoissa suurin liikkumavara eri yhteiskuntaluokkaisten miesten suhteen oli 

palvelijattarilla. Palvelijattaret avioituivat työnjohtajan, itsellisten, nahkurin, tehtailijan ja torpparien 

kanssa. Talollisen tyttären aviopuolisoiden yhteiskunnallinen asema vaihteli talollisten, itsellisten, 

räätälin ja työmiehen välillä. Torpparin tyttären puolisoiden yhteiskunnallinen asema vaihteli saman 

kylän sisäisissä avioliitoissa palvelijan, torpparien ja työmiesten välillä. Itselliset naiset taas 

avioituivat torpparien, eläkeläisen, talollisten, rengin, itsellisten ja työmiesten kanssa. 

Palvelijattarilla oli jopa talon tyttäriä paremmat mahdollisuudet avioitua oman yhteiskuntaluokan 

yläpuolelta. Toisaalta palvelijattaret eivät olleet taustaltaan homogeeninen ryhmä, joten toiset 

palvelijattaret omasivat paremman yhteiskunnallisen aseman taustansa perusteella. 

 

 Seuraavaksi tutkimus keskittyy hieman tarkemmin saman kylän sisällä avioituneiden miesten ja 

naisten ikäjakaumaan. Taulukot 9 ja 10 selvittävät tätä jakaumaa tarkemmin. Taulukossa 11 

tarkastelen miesten ja naisten ikäjakaumaa ristikkäistaulukoinnin avulla. 

 

Taulukko 9. Saman kylän sisällä avioituneiden naisten ikäjakauma. 

Vuosi     15 - 24     25 - 34     35 - 44     45 - 54     55 - 64     65 -> 

1910         8        4        1        0        0        1 

1915        10        4        1        1        0        0 

1520        5       13        0        2        0        1 

1925        10        5        1        1        0        0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 
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Virkkunen 2010, s. 182–183. 
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 Tarkempi luettelo muodostuneista pariskunnista löytyy liitteestä 3. Siihen on luetteloitu kaikki mahdolliset 

variaatiot pariskunnista, jotka avioituivat saman kylän sisältä. 
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Taulukko 10. Saman kylän sisällä avioituneiden miesten ikäjakauma. 

Vuosi      15 - 24      25 - 34      35 - 44      45 - 54      55 - 65      65 -> 

1910        3        6        3        1        0        1 

1915        5        9        2        0        0        0 

1920        6       11        1        1        0        2 

1925        9        6        1        0        0        1 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

Taulukko 11. Saman kylän sisällä avioituneiden pariskuntien ikäjakauma. 

         Naiset 

Miehet 

    15 - 24     25 - 34     35 - 44     45 - 54     55 - 64       65 -> 

    15 - 24         17         5          0          0          0          0 

    25 - 34         16        15          1          2          0          0 

    35 - 44          1         4          1          0          0          0 

    45 - 54          0         0          1          1          0          0 

    55 - 64          0         0          0          0          0          0 

      65 ->          0         0          0          2          0          2 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Taulukoista 9 ja 10 havaitaan selkeästi se seikka, että molempien sukupuolten edustajat avioituivat 

varsin nuorina. Naisilla vuosina 1910, 1915 ja 1925 yleisin avioitumisikä oli 15–24 vuotta. Tästäkin 

ikäryhmästä suurin osa avioitui 17 ja 22 ikävuoden välisenä aikana. Toinen ikäjakauma, jolloin 

naiset menivät useimmiten naimisiin, oli 25–34 ikävuoden välillä. Tähän ryhmään kuului sekä 

ensimmäistä kertaa avioituvia että leskeksi jäätyään toisen kerran avioituvia henkilöitä. 

Vanhemmalla iällä avioituvia leskiä oli naisissa vähemmän kuin nuorena leskeksi jääneitä. Miesten 

avioitumisikä painottuu selkeästi vuosien 25–34 väliseen aikaan. Tuossa vaiheessa miehet olivat jo 

hankkineet itselleen jonkinlaisen ammatin tai muun toimeentulon varmistaakseen muodostuvan 

perheen toimeentulon. Varttuneemmalla iällä avioituvat miehet olivat myös solmimassa yleensä 

toista avioliittoa leskeyden vuoksi. Leskeksi jääneiden miesten avioituminen oli huomattavasti 

todennäköisempää kuin leskeksi jääneiden naisten. Jos otetaan esimerkiksi vuosi 1910, niin koko 

Suomen maaseudun tasolla leskimiesten ja naimattomien naisten välillä solmittiin 1 322 avioliittoa. 
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Leskivaimojen ja leskimiesten avioliittoja solmittiin 605. Vuoden 1910 aikana leskivaimojen ja 

naimattomien miesten välillä solmittiin avioliitto 499 kertaa.175 

 

Miehet olivat yleensä pariskuntien vanhempia osapuolia, kun tarkastellaan saman kylän sisällä 

avioituneita pariskuntia. Muutamissa tapauksissa nainen oli vanhempi kuin mies. Naisten kohdalla, 

kun nainen oli miestään vanhempi, ikäerossa oli yleensä kysymys muutamasta vuodesta. Miesten 

ikäero valittuihin puolisoihin oli yleensä suurempi, vähintään ikäeroa oli yleisesti lähempänä viittä 

vuotta.176 Tietysti poikkeustapauksia oli niin miesten kuin naistenkin kohdalla ikäeroissa puolisoon 

nähden. Suurin ikäero vanhemman miehen ja nuoremman naisen välillä oli 24 vuotta.  Joulukuun 30. 

päivänä 1910 leskeksi jäänyt talollinen Juho Taneli Nieminen avioitui 42 vuotta täyttäneenä 

itsellisen tyttären Hilma Lehtosen kanssa. Hilma Lehtonen oli avioliiton solmimishetkellä 18 vuotta. 

Suurin ikäero vanhemman naisen ja nuoremman miehen välillä oli 16 vuotta. Joulukuun 26. päivänä 

1915 itsellinen Kalle Eliaanpoika Muuranen avioitui irtolainen Iida Maria Jafetintyttären kanssa. 

Sulhanen oli avioitumishetkellä 31 vuotta ja morsian 47 vuotta. 

 

Taulukko 12. Saman kylän sisällä avioituneet pariskunnat jaettuna iän mukaan 

Vuosi Mies vanhempi/ 

Nainen nuorempi  

Nainen vanhempi/ 

Mies nuorempi 

Molemmat saman 

ikäisiä 

1910             12             2             0 

1915             12             3             1 

1920             12             7             2 

1925              9             7             1 

. Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Yläpuolella oleva taulukko 12 selkeästi osoittaa sen seikan, että saman kylän sisällä solmituissa 

avioliitoissa mies oli yleisemmin vanhempi osapuoli. Avioliittoja, joissa nainen oli vanhempi kuin 

mies, oli huomattavasti vähemmän. Kuitenkin vanhempi vaimo–nuorempi mies -avioliittojen osuus 
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Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1912. 
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Naisten keski-ikä kylän sisäisissä avioliitoissa tarkasteluvuosina oli yhteensä noin 27,3 vuotta. Vastaavasti miesten 

keski-ikä oli 30,9. Miehet olivat yleisemmin vanhempi osapuoli aviopareista. 
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kokonaisavioliittomäärästä nousi tarkasteluvuosina suuremmaksi, kun puhutaan saman kylän sisällä 

avioituneista henkilöistä. Kaikkein vähiten solmittiin avioliittoja, joissa molemmat puolisot olivat 

yhtä vanhoja. 

 

Siviilisäädyltään naimattomat henkilöt olivat suurimpana ryhmänä avioitumassa, kun tarkastellaan 

saman kylän sisällä solmittuja avioliittoja. Leskien uudelleenavioituminen oli vähäisempää. 

Mieslesket avioituivat uudelleen useammin kuin naislesket. Taulukosta 13 selviää tarkemmin eri 

siviilisäätyjen jakauma tarkasteluvuosina. 

 

Taulukko 13. Saman kylän sisällä avioituneiden pariskuntien siviilisääty. 

Vuosi Kaksi naimatonta Leskinainen ja 

naimaton 

Leskimies ja 

naimaton 

Kaksi leskeä 

1910           9           1           2           2 

1915          15           1           1           0 

1920          15           2           1           3 

1925          14           1           3           0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Ensimmäisen kerran avioliiton solmivien henkilöiden suuri osuus pariskunnista oli luonnollista. 

Leskinaisen ja ensimmäisen kerran avioituvan miehen kohdalla naiset olivat yleensä jääneet 

leskeksi varsin nuorina. Leskimiesten ja naimattomien naisten kohdalla miehet olivat myös jääneet 

leskeksi keski-ikäisinä tai nuorempina. Kahden lesken välinen avioliitto solmittiin yleensä 

vanhempien henkilöiden välillä. 

 

4.2  Eri kylistä avioituneet henkilöt ja niiden taustat 

Muiden pitäjän sisällä solmittujen avioliittojen tarkasteluun käytän vastaavia lähestymistapoja kuin 

saman kylän sisällä muodostettuihin avioliittoihin. Alaluvussa pyritään selvittämään, miksi oli 

pitäjän sisällä avioituneiden henkilöiden yhteiskunnallinen tausta, ikärakenne ja siviilisääty. Oliko 

pitäjän sisäisissä kylien välisissä avioliitoissa enemmän parempituloisia henkilöitä, vai pysyivätkö 
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myös näiden avioliittojen suurimpana ryhmänä maaseudun vähempivaraiset? Pitäjän sisäisten 

avioliittojen maantieteelliset sijainnit on selvitetty edellisessä luvussa tarkasteluvuosi kerrallaan. 

 

Tarkasteluvuosien aikana Korpilahden pitäjän sisällä kylien välisiä avioliittoja solmittiin yhteensä 

80. Tämä on suurempi luku kuin saman kylän sisäiset avioliitot. Vuoden 1910 aikana pitäjän sisällä 

solmittiin 27 avioliittoa, vuonna 1915 solmittiin 17 avioliittoa, 1920 avioitui pitäjän sisällä 19 

pariskuntaa ja vuonna 1925 avioitui 17 pariskuntaa pitäjän sisällä. Kuten useampaan kertaan on 

todettu, vuoden 1910 aikana avioitui  pariskuntia tarkasteluvuosista eniten kylien kesken. 

 

Taulukko 14. Korpilahden pitäjän sisällä avioituneiden morsianten taustat. 

Vuosi Torppari  

tytär177 

Talon 

tytär 

Itsellinen Palvelijatar Ammatinharjoittajan/ 

johtajan / pehtorin 

tytär 

Ei tietoa 

1910       9       2        8         8                  0        0 

1915       5       3        4         3                  1        1 

1920       9       4        3         0                  1        2 

1925       4       6        4         2                  1        0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

Taulukko 15. Korpilahden pitäjän sisällä avioituneiden sulhasten taustat. 

Vuosi Irtolainen Torppari/ 

mökkiläinen/ 

mäkitupalainen 

Talollinen Itsellinen Palvelija/ 

työmies/ 

renki 

Ammatinharjoittaja/ 

johtaja/ työnjohtaja 

1910        1            11        2        7       5                  1 

1915        0             6        5        4       1                  1 

1920        0            14        2        1       1                  1 

1925        0             3        7        1       5                  1 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 
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 Tähän ryhmään kuuluvat myös torpparien, mäkitupalaisten ja mökkiläisten sisarukset ja lesket. 
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Taulukko 16. Pitäjän sisällä kylien välisten avioparien taustojen ristikkäisvertailu tarkasteluvuodet 

liitettynä yhteen. 

 Torpparin  

tytär 

Talon 

tytär 

Itsellinen Palvelijatar  Pehtorin 

tytär 

Ammatin-

harjoittajan/  

johtajan 

tytär 

Ei 

tietoa 

Torppari/ 

mökkiläinen 

      21       5        5         2       0         0        1 

Talollinen        3       6        4         1       1         1        0 

Itsellinen        1       2        5         3       0         0        2 

Palvelija/ 

työmies/ 

renki 

       1       1        4         5       0         1        0 

Ammatin-

harjoittaja/ 

työnjohtaja 

/ johtaja 

       0       1        1         2       0         0        0 

Irtolainen        1       0        0         0       0         0        0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Kun tarkastellaan taulukoita 14 ja 15, havaitaan, että suurimpana yhteiskunnallisena ryhmänä sekä 

miesten että naisten kohdalla on maaseudun pienituloiset ihmiset, eli torpparit ja mökkiläiset. Myös 

työmiehet ja palvelijat olivat hyvin edustettuina. Maataloustyöläiset, joihin kuuluivat niin 

mökkiläiset, mäkitupalaiset, itselliset kuin palvelijatkin, elättivät itsensä maatalouden tilapäistöillä. 

Torpparit taas olivat vuokraviljelijöitä. Torpparit ja maataloustyöläiset olivat maaseudulla 

suurimpana väestöryhmänä.178 Naisten puolella palvelijattarien osuus avioituneista henkilöistä oli 

suurimmillaan tarkasteluvuonna 1910 ja väheni tämän jälkeen. Myös itselliset olivat hyvin 

edustettuina pitäjän sisäisissä avioliitoissa. Talollisten ja talon tyttärien osuus avioituneista 
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henkilöistä oli yllättävänkin pieni. Talon tyttärien määrä pitäjän sisäisissä avioliitoissa nousi 

tasaisesti, kun talollisten määrässä oli vaihteluita tarkasteluvuosina. 

Taulukoiden 14 ja 15 perusteella voisi sanoa, että Korpilahden pitäjässä liikkuvinta osaa väestöstä 

olivat torpparit, itselliset ja palvelustyössä olleet henkilöt. Itsellisten ja palvelustyössä olleiden 

kohdalla tämä oli ihan ymmärrettävää, sillä heidän elantonsa tuli muusta kuin oman tai vuokratun 

maan viljelystä. Torpparien osuus Korpilahden pitäjän sisäisissä avioliitoissa oli suurimmillaan 

tarkasteluvuosina 1910 ja 1920. Samoina tarkasteluvuosina olivat myöskin torpparin tyttärien 

osuudet suurimmillaan. Korpilahden pitäjän sisäisiä avioliittoja tarkasteltaessa ilmeni, että kolmen 

morsiamen taustatiedot eivät ole tiedossa. 

 

Kun tarkemmin tutustutaan Korpilahden pitäjän sisäisiin avioliittoihin ja muodostuneisiin 

pariskuntiin, havaitaan sellainen asia, että edustetuimpana osana kokonaismäärästä 80 on torppari– 

torpparintytär-pariskunnat. Varsinaisia torppari–torpparintytär-pariskuntia oli yhteensä 10. Samaan 

lukuun voisi lisätä vielä kaksi pariskuntaa, jotka muodostuivat torpparista ja torpparin sisaresta. 

Taulukossa 16 olen lisännyt torpparikategoriaan myös mökkiläiset ja kruununmökkiläiset. 

Seuraavista muodostui kustakin viisi pariskuntaa; torppari–talon tytär ja itsellinen–itsellinen. 

Talollinen–talollisen tytär -pariskuntia avioitui yhteensä kuusi. Palvelija–palvelijatar-pariskuntia 

muodostui viisi ja työmies–itsellinen-pariskuntia muodostui neljä.179 Muita mahdollisia yhdistelmiä 

eri yhteiskunnallisen aseman omaavista morsiamista ja sulhasista tuli yhdestä kolmeen pariskuntaan 

yhteensä tarkasteluvuosina. 

 

Millä ryhmällä naisista oli sitten eniten mahdollisuuksia valita puolisonsa eri yhteiskuntaluokista? 

Kyseiseen kysymykseen vastaus Korpilahden seurakunnassa ainakin pitäjän sisäisiä avioliittoja 

tarkasteltaessa olisi palvelijatar. Palvelijattaret avioituivat työnjohtajien, palvelijoiden, torppareiden, 

itsellisten, talollisten ja sepän kanssa. Talon tyttäret avioituivat talollisten, työmiesten, torpparien ja 

itsellisten kanssa. Torpparin tyttäret taas avioituivat erilaisten alemmassa yhteiskunnallisessa 

asemassa olleiden miesten kanssa, mutta poikkeuksena saattoi olla avioituminen talollisen kanssa. 

Torpparin tyttäret avioituivat työmiesten, talollisen, itsellisten, torpparien ja mäkitupalaisten kanssa. 

Itselliset naiset avioituivat pientilallisen, itsellisten, työmiesten, talollisten, mäkitupalaisten, suutarin, 

torpparien ja mökkiläisten kanssa. Naiset pyrkivät avioitumaan joko omaa yhteiskunnallista 
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asemaansa vastaavan miehen kanssa tai hieman ylempänä olevan kanssa. Palvelijattarella oli 

helpoin mahdollisuus parantaa avioliitolla omaa yhteiskunnallista asemaansa.  

 

Korpilahden pitäjän sisäisissä avioliitoissa ikähaitarissa esiintyy hyvin tyypillinen ilmiö, eli naiset 

avioituivat hieman nuorempina kuin miehet. Naisten avioitumisiän painotus tarkasteluvuosina oli 

vuosien 15–24 sekä 25–34 välisessä ajassa. Ikäryhmässä 15–24-vuotiaista nuorimmat avioituvat 

henkilöt olivat 17 vuoden ikäisiä. Biologiselta kannalta katsottuna naisten avioituminen 17 ja 34 

ikävuoden välillä takasi parhaan mahdollisuuden perustaa perhe180. Miesten kohdalla taas heidän oli 

ensin hankittava sellainen ammatti tai muu ansio, jolla pystyi elättämään vaimon ja lapset. Näiden 

resurssien kerääminen nosti miesten avioitumisikää. 

 

Taulukko 17. Korpilahden pitäjän sisäisten avioliittojen naisten ikäjakauma avioitumishetkel-

lä. 

Vuosi    15 - 24    25 - 34    35 - 44    45 - 54    55 - 64    65 -> 

1910        10        13        2        0        1        0 

1915         9         6        1        0        0        1 

1920        11         6        0        2        0        0 

1925        11         4        0        1        0        0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

Taulukko 18. Korpilahden pitäjän sisäisten avioliittojen miesten ikäjakauma avioitumishet-

kellä. 

Vuosi    15 - 24    25 - 34    35 - 44    45 - 54    55 - 64    65 -> 

1910        10        9        4        2         1         0 

1915         5        9        1        1         0         1 

1920         6        8        2        2         0         1 

1925         7        7        2        0         0         0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 
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Taulukko 19. Korpilahden pitäjän sisäisten avioliittojen pariskuntien ikäjakauman ristiintau-

lukointi. 

           Nai-

set 

Miehet 

     15 - 24      25 - 34      35 - 44      45 - 54      55 - 64        65 -> 

   15 - 24         19          6          1          1          0          0 

   25 - 34         20         13          0          0          0          0 

   35 - 44          1          8          0          0          0          0 

   45 - 54          0          1          3          1          0          0 

   55 - 64          0          0          0          0          0          0 

     65 ->          0          0          0          0          0          0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Sekä taulukosta 17 että taulukosta 18 puuttuu yhden pariskunnan ikätiedot vuoden 1910 kohdalta. 

Tämän pariskunnan tiedot eivät myöskään esiinny taulukoissa 19 ja 20, jotka käsittelevät 

pariskuntien ikää suhteessa toisiinsa. Kyseinen pariskunta on torpparin poika Waldemar 

Wihtorinpoika Heinänen Rutalahden Korhonkannasta ja talollisen tytär Klaara Mikontytär 

Rutalahden Riihi-ahosta. Tämän pariskunnan tiedot on otettu huomioon taulukoissa 14 ja 15, jotka 

käsittelivät taustatietoja. Pariskunnan tiedot otetaan huomioon myös siviilisäätyä käsittelevässä 

taulukossa. 

 

Pitäjän sisäisissä avioliitoissa miesten yleisin avioitumisikä asettui tarkasteluvuosina ikävuosien 

15–34 väliin. Jos vertaa naisten avioitumisikään taulukossa 17, havaitaan sellainen asia, että miehet 

avioituivat huomattavasti yleisemmin myös myöhäisemmällä iällä kuin naiset. Kaikkein yleisin 

pariskuntaryhmä tarkasteluvuosina oli vanhempi mies ja nuorempi nainen. Avioliittoja, joissa 

nainen oli miestä vanhempi, oli myös useita pitäjän sisäisissä avioliitoissa. Kaikkein vähiten oli 

aviopareja, joissa sekä morsian että sulhanen olivat samanikäisiä. Pitäjän sisäisissä kylien välisissä 

avioliitoissa kaikkien tarkasteluvuosien yhteiseksi keski-iäksi naisilla tuli noin 26,6 vuotta. Miesten 

vastaava keski-ikä oli noin 30,8 vuotta. Miehet olivat naisia keskimäärin neljä vuotta vanhempia 

avioitumishetkellä181. 

                                                             
181

Miesten keski-ikä vastaavasti kylän sisäisissä avioliitoissa oli 30,9 vuotta ja naisten 27,3 vuotta. 

Vieraspaikkakuntalaisten kanssa avioiduttaessa naisten keski-ikä oli noin 26 vuotta ja miesten noin 31 vuotta. Kaiken 

kaikkiaan sekä miesten että naisten keski-iät pysyivät varsin tasaisina eri avioitumisryhmissä tarkasteluvuosina. 
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Taulukko 20. Korpilahden pitäjän sisäisten avioliittojen ikäjakauma avioparien kohdalla. 

Vuosi Mies vanhempi/ 

nainen nuorempi 

Nainen vanhempi/ 

mies nuorempi 

Saman ikäisiä 

1910              18              8               0 

1915              11              4               2 

1920              17              2               0 

1925               9              5               2 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Kun tarkastellaan Korpilahden pitäjän sisäisiä avioliittoja, niin suurin ikäero pariskuntien välillä 

kuului yllättäen vanhempi nainen–nuorempi mies -kategoriaan. Marraskuun 28. päivänä 1925 

työmies Kalle Vihtori Vesala Oittilasta avioitui torpparin lesken kanssa. Lesken nimi oli Eeva Stina 

Veijanen, ja hän oli Vitikkalasta kotoisin. Sulhanen oli avioitumishetkellä 24 vuotta ja morsian oli 

54 vuoden ikäinen. Vanhempi mies–nuorempi nainen -ryhmästä suurin ikäero oli 26.12.1920 

avioituneiden Jahvetti Uusi-Rakolan ja Elina Reiman välillä. Molemmat olivat talollisia ja jääneet 

leskeksi. Sulhanen oli avioitumishetkellä 66 vuotta vanha ja morsian oli 45 vuotta vanha. 

 

 

Taulukko 21. Korpilahden pitäjän sisäisten avioliittojen siviilisäädyt. 

Vuosi Kaksi naimatonta Leskinainen ja 

naimaton 

Leskimies ja 

naimaton 

Kaksi leskeä 

1910               22             1             3              2 

1915               14             0             1              1 

1920               12             0             3              2 

1925               16             1             0              0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 
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Korpilahden pitäjän sisäisissä avioliitoissa kahden naimattoman henkilön avioliitot olivat yleisimpiä. 

Tämä tukee myös ikätaulukoiden antamia tietoja, sillä nuoret, parhaassa perheenperustamisiässä 

olleet avioituivat useimmin. Toiseksi yleisimmin avioituivat mieslesket. Mieslesket avioituivat 

todennäköisemmin naimattoman henkilön kanssa kuin leskeksi jääneen naisen kanssa. Näissä 

tapauksissa sulhasen ja morsiamen välinen ikäero saattoi olla huomattavakin. Kahden lesken 

solmimat avioliitot olivat huomattavasti yleisempiä tarkasteluvuosina kuin leskeksi jääneen naisen 

ja naimattoman miehen väliset avioliitot. 
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5. Korpilahtelaiset ja pitäjän ulkopuolisten kanssa solmitut avioliitot 

Korpilahden pitäjän ulkopuolelta tulleet aviopuolisot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toiset olivat 

kotoisin Korpilahden naapuripitäjistä tai muutoin läheltä, ja toiset tulivat pidemmästä matkasta 

muualta päin Suomea. Korpilahden naapuripitäjistä tulleet puolisot olivat huomattavasti yleisempiä 

kuin muualta Suomesta kotoisin olleet puolisot. Tarkasteluvuosina oli yhteensä 35 pariskuntaa, 

joissa toinen puoliso oli lähtöisin Korpilahden ulkopuolelta. Näistä 35 pariskunnasta 28 oli sellaisia, 

joissa toinen henkilö oli tullut Korpilahden naapuripitäjästä ja seitsemän henkilöä tullut kauempaa. 

 

Yleisemmin vieraspaikkakuntalainen henkilö, joka avioitui korpilahtelaisen kanssa, oli 

miespuolinen, mutta muutamassa tapauksessa nainen oli kotoisin Korpilahden ulkopuolelta. 

Yleensä vihkiminen tapahtui morsiamen kotiseurakunnassa, joten kyseiset naiset olivat 

poikkeustapauksia. Eräs pariskunta, joka avioitui heinäkuun 17. päivänä 1915, oli kotoisin samasta 

jämsäläisestä kylästä. Sulhanen oli talollinen Kalle Juho Oksala ja morsian itsellinen Tyyne Dagmar 

Järvinen. Sekä sulhanen että morsian olivat kotoisin Säyrilän Olesniemestä. Säyrilä sijaitsi 

lähempänä Jämsän kylää kun Korpilahden kirkonkylää. Siitä huolimatta heidät vihki Korpilahden 

seurakunnan kirkkoherra P. V. Harald. 

 

Tarkasteluvuosina Korpilahden lähipitäjistä ehdottomasti eniten puolisoita oli kotoisin Jämsästä. 

Yhteensä 13 henkilöä Jämsän pitäjästä avioitui korpilahtelaisten kanssa. Jämsäläisten ja 

korpilahtelaisten yhteydet olivat varsin vahvat jo yhteisistä hallinnollisista ajoista lähtien182. 

Korpilahtelaisilla oli yhteyksiä myös Jyväskylään: korpilahtelaisista ja jyväskyläläisistä muodostui 

seuraavaksi eniten pariskuntia eli 5 pariskuntaa. Jyväskylän maaseurakunnasta kotoisin olleiden 

miesten kanssa muodostui kolme pariskuntaa. Päijänteen itäpuolisten naapuripitäjien kanssa eniten 

avioiduttiin luhankalaisten kanssa. Yhteensä neljästä pariskunnasta toinen osapuoli oli kotoisin 

Luhangasta. Kaksi korpilahtelaista meni naimisiin toivakkalaisten kanssa tarkasteluvuosien aikana 

kahdesti ja yksi leivonmäkeläisen kanssa. 

 

Erään avioparin kohdalta ei löytynyt mitään tarkempia tietoja morsiamen kotipaikasta tai 

kotiseurakunnasta. Lokakuun 23. päivänä 1920 avioituivat torppari Kalle Juho Lehtonen ja Siiri 

Elviira Hassell. Sulhasen kotipaikaksi oli merkitty kirkonkirjoihin Vesterkullan alue, mutta 

                                                             
182

Korpilahden historiaa ja itsenäistymistä Jämsän yhteydestä on selvitetty tarkemmin kappaleessa 2. 
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morsiamen kohdalla kirkonkirjoista löytyi ainoastaan merkintä monesta paikasta. Morsiamen 

yhteiskunnallisesta asemasta ei löytynyt mitään tietoja, sillä hänen oli ainoastaan ilmoitettu olevan 

nuorineito. Avioitumishetkellä morsian oli 17 vuotta vanha. Muutoin morsiamen koko tausta oli 

täysin mysteeri. 

 

Korpilahtelaiset, jotka avioituivat pitäjän ulkopuolisen henkilön kanssa, olivat kotoisin koko pitäjän 

alueelta. Korpilahden kirkonkylän ja sen lähialueiden tuntumassa oli keskittymä 

vieraspaikkakuntalaisen kanssa avioituneista henkilöistä. Tarkasteluvuosien aikana kirkonkylästä ja 

sen lähialueilta avioitui yhteensä seitsemän henkilöä vieraspaikkakuntalaisten kanssa. Muuramen 

kylästä avioitui tarkasteluvuosina kolme henkilöä vieraspaikkakuntalaisten kanssa. Nuorlahden ja 

Moksin alueelta avioiduttiin useammin ulkopuolisen kanssa kuin pitäjän alueelta tulleiden 

henkilöiden kanssa tarkasteluvuosina. Molemmat sijaitsivat pitäjän raja-alueilla, joten niistä oli 

lyhyempi etäisyys naapuripitäjän puolelle kun omaan kirkonkylään. Muualla pitäjän ulkopuolisten 

henkilöiden kanssa avioitumiset olivat lähinnä yksittäistapauksia. 

 

Yleisesti korpilahtelaiset avioituivat lähimpien naapuripitäjiensä asukkaiden kanssa. Korpilahden 

maapuolelta avioiduttiin useammin Jämsästä, Jyväskylästä tai Jyväskylän maalaiskunnasta kotoisin 

olleiden henkilöiden kanssa. Muuramen pohjoisilta alueilta avioiduttiin Jyväskylän suuntaan. 

Moksin ja Nuorlahden alueilta avioiduttiin Jämsän suuntaan. Vesipuolelta taas avioiduttiin 

Luhangasta, Toivakasta tai Leivonmäeltä kotoisin olleiden henkilöiden kanssa. Tämä oli 

luonnollista, sillä vesipuolella oli vanhastaan ollut tiiviimmät yhteydet Päijänteen itäpuolisten 

pitäjien kanssa kuin maapuolella. 

 

Tarkasteluvuosien aikana Korpilahden pitäjään avioitui kolme naista pitäjän ulkopuolelta, joiden 

vihkiminen tapahtui Korpilahden seurakunnassa. Muiden korpilahtelaisten miesten kanssa 

avioituneiden naisten tietoja ei ole saatavissa Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjoista183. 

Näiden kolmen pariskunnan kohdalla sulhanen oli pitäjästä kotoisin ja morsian 

ulkopaikkakuntalainen. Ensimmäinen pariskunnista oli maaliskuun 26. päivänä 1910 avioituneet 

Jalmar Israelinpoika Matikainen Muuramesta ja Iida Maria Sakarintytär Laaksonen Jämsän 

Sammallahdesta. Saman vuoden marraskuun 5. päivänä avioituivat Matti Tritonpoika Kuitunen 

Kähön kylästä ja Bertta Johanna Pihlman. Morsian oli kotoisin Witikkalan kylästä Jämsästä. 

                                                             
183

 Koska vihkiminen tapahtui yleensä morsiamen kotiseurakunnassa, tiedot vihkimisistä olivat näiden seurakuntien 

kirkonkirjoissa. 
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Kolmas pariskunta avioitui toukokuun 30. päivänä 1925. He olivat Valdemar Nikolai Peltonen 

Nuorlahdesta ja Hilma Maria Peltola Sammallahden kylästä Jämsästä. Kaikille kolmelle 

morsiamelle oli yhteistä se seikka, että heidän kotipitäjänään oli Jämsän pitäjä. Sammallahti sijaitsi 

Korpilahden pitäjän raja-alueilla, mutta Witikkala sijaitsi Jämsän kirkonkylän läheisyydessä. 

 

Millaisia olivat nämä Korpilahden pitäjän ulkopuolelta tulleet puolisot ja millainen oli heidän 

yhteiskunnallinen asemansa? Vastaavasti millainen oli heidän korpilahtelaisten puolisoidensa asema? 

Torppareiden ja itsellisten osuus oli kokonaismäärästä naisten kohdalla 12 ja miesten kohdalla 15 , 

talollisia ja johtajia osuus yhteensä 17. Tarkasteluvuosina havaitaan hieman painotusta yhteiskunnan 

varakkaammalle puolelle kuin köyhemmän väestönosan puolelle. Taulukoissa 23 ja 24 

havainnollistetaan näiden henkilöiden taustaa sukupuolijakauman mukaan. Tarkasteluvuodet on 

laskettu yhteen, ja samassa taulukossa esitetään niin lähipitäjistä kuin muualta Suomesta tulleet 

yhteenlaskettuina. 

 

Taulukko 23. Pitäjän ulkopuolisten kanssa avioituneiden pariskuntien naisten taustat. 

Torppari/ 
mökkiläinen/ 
mäkitupalainen 

Talon tytär/ 
talollisen 
leski 

Itsellinen Palvelijatar Ammatinharjoittajan 
tytär 
(tähän on lisätty 
myös ompelijattaret) 

Ei tietoa 

        8 
 

       14         4          2                  4         3 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

Taulukko 24. Pitäjän ulkopuolisten kanssa avioituneiden pariskuntien miesten taustat. 

Irtolainen Torppari/ 
mökkiläinen/ 
mäkitupalainen 

Talollinen Itsellinen Ammatinharjoittaja Kauppias/ 
johtaja/ 
työnjohtaja 

       1 
 

          11         9        4                 2         8 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Taulukosta 23 käy naisten osalta selkeästi esille, että tarkasteluvuosina talollisten tyttärien ja leskien 

avioituminen ulkopaikkakuntalaisten kanssa oli huomattavasti todennäköisempää kuin esimerkiksi 

palvelijattarien. Myös maalaisyhteisön köyhempään väestönosaan kuuluvat torpparien tyttäret 

avioituivat yllättävän usein vieraspaikkakuntalaisten kanssa. Kolmen naishenkilön tiedoissa ei ollut 

mitään taustatietoja, ainoastaan että kyseinen nainen oli joko nuorineito tai neiti. Miesten kohdalla 
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torpparit ja muut maaseudun vähävaraisemmat henkilöt avioituivat useammin tarkasteluvuosina 

vieraspaikkakuntalaisten kanssa kuin talolliset. Jos lasketaan talollisten ja johtajien osuus yhteen, he 

päihittivät lukumäärällään maaseudun köyhemmän väestönosan. Varakkaammalla väestönosalla oli 

enemmän resursseja matkustaa kuin köyhemmällä väestönosalla. Molempien sukupuolten kohdalla 

vähemmistöinä olivat itselliset ja palvelijat. Niistä miehistä, jotka avioituivat pitäjän ulkopuolelta,. 

ei yksikään henkilö toiminut työmiehenä tai palvelijana. 

 

Taulukko 25. Vieraspaikkakuntalaisten kanssa avioituneiden pariskuntien taustat. 

 Torpparin 

tytär 

Talon  

tytär 

Itsellinen Palvelijatar Ammatin-

harjoittaja/ 

tytär 

Ei tietoa 

Torppari          4          2          2          1          0          1 

Talollinen          2          6          1          1          0          0 

Itsellinen          1          1          1          0          1          0 

Ammatin-

harjoittaja 

         1          0          0          0          1          0 

Johtaja/ 

kauppias/ 

työnjohtaja  

         0          5          0          0          2          1 

Irtolainen          0          0          0          0          0          1 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

 Jos tarkastellaan miehiä ja heidän kotipaikkojaan yhdessä, havaitaan sellainen asia, että tietyistä 

lähipitäjistä avioitui enemmän varakkaampaa väkeä korpilahtelaisten kanssa kuin toisista pitäjistä. 

Jyväskylästä ja Jyväskylän maalaiskunnasta kotoisin olleet avioituneet miehet olivat ammatiltaan 

työnjohtajia, leipuriliikkeen omistaja, itsellinen ja talollisia. Toivakasta ja Luhangasta kotoisin 

olleet henkilöt olivat enimmäkseen torppareita ja mökkiläisiä taustaltaan. Jämsän suunnasta tulleet 

puolisot olivat sekä maaseudun vähävaraisempaa että varakkaampaa osaa. 
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Korpilahden pitäjän ulkopuolisten henkilöiden kanssa avioiduttaessa noudatettiin samoja normeja 

kuin pitäjän sisäisissäkin avioliitoissa. Samassa yhteiskunnallisessa asemassa olleet henkilöt 

avioituivat lähellä omaa yhteiskunnallista asemaa olevan henkilön kanssa. Torpparin tytär avioitui 

torpparien tai mökkiläisten kanssa, mutta torpparin tyttärellä ei ollut mitään mahdollisuutta avioitua 

johtajatason henkilön kanssa. Vain harvoin talollinen avioitui torpparin tyttären kanssa. Talon 

tyttärellä oli huomattavasti paremmat mahdollisuudet avioitua varakkaampaan väestönosaan 

kuuluvan henkilön kanssa. Talon tyttäret saattoivat avioitua myös oman yhteiskunnallisen asemansa 

alapuolelta mökkiläisen, itsellisen tai torpparin kanssa. Naispuoliset itselliset tai itsellisen tyttäret 

saattoivat avioitua torpparien, mökkiläisten, itsellisten tai talollisen kanssa.184 

 

 Tarkasteluvuosien aikana avioitui kuusi vieraspaikkakuntalaista miestä Korpilahden pitäjästä 

kotoisin olleiden naisten kanssa. Heidän lukumääränsä on huomattavasti vähäisempi verrattuna 

naapuripitäjistä tulleisiin puolisoihin. Tämä seikka kertoi siitä, että Korpilahden pitäjään ei 

juurikaan tullut muualta Suomesta miespuolisia henkilöitä, ainakaan tarkasteluvuosien aikana. 

Korpilahtelaisilla oli huomattavasti enemmän kontakteja naapuripitäjistä tulleiden henkilöiden 

kanssa. 

 

Muualta Suomesta kotoisin olleiden henkilöiden kohdalla voidaan nähdä sama ilmiö kuin 

muidenkin Korpilahden pitäjässä avioituneiden pariskuntien kohdalla. Samassa yhteiskunnallisessa 

asemassa olleet henkilöt avioituivat lähellä omaa asemaa olleiden henkilöiden kanssa. Huhtikuun 24. 

päivänä 1910 maalarina toiminut Toivo Frans Iisak Töyrälä avioitui mäkitupalaisen tyttären Iida 

Maria Antonintytär Rannilan kanssa. Sulhanen oli kotoisin Turusta ja morsian Muuratjärven kylästä. 

Syyskuun 3. päivänä 1910 kauppias Kustaa Aleksi Lehtonen avioitui talollisen tyttären Olga 

Joonaantytär Hietalan kanssa. Sulhanen oli kotoisin Kuorevedeltä ja morsiamen kotipaikka oli 

Muuramessa. Helmikuun 1. päivänä 1920 avioituivat irtolainen Juho Kaapro Matilainen ja 

nuorineito Iida Elisabeth Pietinen. Sulhasen kotipaikka oli Hankasalmi, ja morsiamen kotipaikka oli 

Kähön kylä. Näiden kolmen esimerkin kautta havaitaan, etteivät pelkästään varakkaat henkilöt 

avioituneet muualta Suomesta tulleiden henkilöiden kanssa, mutta enemmistö oli kylläkin 

varakkaita henkilöitä. Tästä seikasta on hyvänä esimerkkinä 2. elokuuta 1925 solmittu avioliitto. 

                                                             
184

Liitteessä 5 on selvitetty lähipitäjien ja muualta Suomesta tulleiden henkilöiden ja korpilahtelaisten kanssa 

muodostuneiden pariskuntien variaatiot yhteiskunnallisesta asemasta, sekä mistä vieraspaikkakuntalainen puoliso on 

saapunut. 
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Tuolloin liikemies Eino Heikkinen Juuasta avioitui talollisen tyttären Aili Lydia Raslinin kanssa. 

Morsiamen kotipaikkana oli Rutalahdessa sijainnut Päiväkunnan kylä. 

 

 

 Taulukoissa 26 ja 27 tarkastellaan Korpilahden pitäjän ulkopuolelta tulleiden henkilöiden kanssa 

avioliiton solmineniden pariskuntien ikärakennetta. Taulukkoon on yhdistetty lähipitäjistä kotoisin 

olleet henkilöt ja muualta Suomesta tulleet, sillä muualta tulleita henkilöitä oli tarkasteluvuosina 

liian vähän analysoitavaksi erillään. 

 

Taulukko 26. Vieraspaikkakuntalaisen kanssa avioituneiden naisten ikäjakauma. 

      15 - 24       25 - 34       35 - 44       45 - 54       55 - 64         65-> 

         19          8           6            1            0          0 

 Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

Taulukko 27. Vieraspaikkakuntalaisten kanssa avioituneiden miesten ikäjakauma. 

      15 - 24       25 - 34       35 - 44       45 - 54       55 - 64         65-> 

          8          19           4           2           1           0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Yläpuolella olevasta taulukosta 26 on havaittavissa sellainen seikka, että tarkasteluvuosina 

vieraspaikkakuntalaisen kanssa avioituneet tai itse vieraalta paikkakunnalta kotoisin olleet naiset 

olivat ikäjakaumaltaan linjassa kylän ja pitäjän sisäisesti avioituneiden naisten kanssa. Taulukoissa 

9 ja 17 esiintyy vastaava painotus ikävuosille 15–34 kuin taulukossa 19. Tuolloin naiset olivat 

parhaassa avioitumisiässä, ja ensimmäisen kerran avioituneiden henkilöiden iät olivat yleensä 

ikävuosien 17 –25 välissä. Vanhemmalla iällä ensimmäisen kerran avioituvat henkilöt olivat yleensä 

poikkeustapauksia. Vieraspaikkakuntalaisen kanssa avioituneista naisista 19 sijoittui ikävuosien 15–

24 väliin ja kahdeksan ikävuosien 25–34 väliin. 
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 Miesten kohdalla suurin avioitunut ikäryhmä oli 25–34-vuotiaat henkilöt. Tämä on myöskin 

linjassa taulukoiden 10 ja 18 antamien tietojen kanssa. Miehet avioituivat muutaman vuoden 

vanhempana kuin naiset. Vieraspaikkakuntaisten miesten kohdalla oli myös huomioitava se seikka, 

että heissä oli enemmän paremmassa asemassa olleita henkilöitä. Paremman aseman 

saavuttamiseksi tarvittiin resursseja, jotka saavutettiin joko vanhempien taustan avulla tai oman 

toiminnan kautta.  Tämän vuoksi 25–34-vuotiaiden ikäryhmä  oli avioitumisissa suurin. Toiseksi 

suurimpana ikäryhmänä oli 15–24-vuotiaiden henkilöiden ryhmä. 

 

Taulukko 28. Vieraspaikkakuntalaisen kanssa avioituneiden pariskuntien ikäjakauma ristiintaulukoi-

tuna. 

               Naiset 

Miehet 

      15 -24       25 - 34       35 - 44       45 - 54        55 - 64 

      15 - 24           7           2           0            0            0 

      25 - 34          12           5           2            0            0 

      35 - 44           1           1           2            0            0 

      45 - 54           0           0           2            0            0 

      55 - 64           0           0           0            1            0 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

 Miesten avioituminen vanhempina kuin naisten havainnollistuu parhaiten avioituvien henkilöiden 

keski-iän selvittämisellä. Korpilahden pitäjän ulkopuolelta tulleiden kanssa avioituneiden naisten 

keski-ikä oli noin 26 vuotta. Miehillä vastaava keski-ikä oli noin 31 vuotta. Miehet siis avioituivat 

keskimäärin viisi vuotta myöhemmin kun naiset.  Kyseistä havaintoa tukee myös taulukon 28 

pariskuntien ikäjakauma ristiintaulukoituna. 

 

Korpilahden pitäjän ulkopuolelta tulleiden miesten ikä oli yleensä korkeampi kuin morsiantensa. 

Tämä oli hyvin tyypillistä myös pitäjän sisäisissä kylien välisissä ja kylän sisäisissä avioliitoissa. 

Kyseisen asian voi tarkistaa taulukoista 12 ja 20. Mutta olivatko tulokset vastaavia myös 

vieraspaikkakuntalaisten kanssa avioiduttaessa, kun kyseessä olivat vanhempi nainen–nuorempi 

mies ja samanikäiset pariskunnat? Taulukoista 13 ja 21 ilmenee pitäjän sisäisistä avioliitoista 

sellainen asia, että vanhempi nainen–nuorempi mies -pariskunnat olivat yleisempiä 
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tarkasteluvuosina kuin samanikäiset pariskunnat. Taulukossa 29 tarkastellaan lähemmin 

vieraspaikkakuntalaisen kanssa muodostuneiden pariskuntien ikää suhteessa toisiinsa. 

 

 

Taulukko 29. Korpilahden pitäjän ulkopuolisen kanssa avioituneiden pariskuntien ikäja-

kauma suhteutettuna puolisoihinsa. 

      Vanhempi mies/ 

      nuorempi nainen 

      Vanhempi nainen/ 

      nuorempi mies 

           Saman ikäiset 

                    25                       8                        2 

Lähde Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Yläpuolella olevasta taulukosta huomaa heti sen seikan, että vanhempi mies–nuorempi nainen -

pariskunnat olivat kaikkein yleisempiä. Saman asian todistaa myös miesten ja naisten keski-ikä 

avioitumishetkellä. Vanhempi nainen–nuorempi mies -pariskuntia muodostui tarkasteluvuosina 

enemmän kun samanikäisiä pariskuntia. Samanikäisiä pariskuntia oli ainoastaan kaksi, mutta 

vanhempi nainen–nuorempi mies -pariskuntia oli kahdeksan. Pariskuntia, joissa mies oli vanhempi 

osapuoli, oli kolme kertaa enemmän kuin pariskuntia, joissa nainen oli vanhempi osapuoli. 

Vastaavia tuloksia oli myös kylän sisäisissä avioliitoissa ja pitäjän sisäisissä kylien välisissä 

avioliitoissa185. 

 

Suurin ikäero avioituvien pariskuntien välillä, kun toinen henkilö oli kotoisin Korpilahden pitäjän 

ulkopuolelta, oli 16 vuotta. Joulukuun 3. päivänä 1910 avioitui entinen maanviljelijä Samuel 

Blomholm Jämsästä talollisen lesken Liida Aurora Mäkisen kanssa. Morsian oli kotoisin 

Muuratjärven kylästä. Avioitumishetkellä sulhanen oli 52 vuoden ikäinen ja morsian 36 vuoden 

ikäinen. Vanhempi nainen–nuorempi mies -pariskunnilla suurin ikäero oli 13 vuotta. Joulukuun 9. 

päivänä 1915 avioitui mäkitupalainen Herman Adolf Mäkinen Toivakasta itsellisen lesken Roosa 

Maria Bacmanin kanssa. Morsian oli kotoisin Korpilahden kirkonkylästä. Avioitumishetkellä 

sulhanen oli 28 vuoden ikäinen ja morsian oli 41 vuoden ikäinen. Iäkkäämmällä iällä avioituneet 
                                                             
185

Kylän sisäisissä avioliitoissa suhdeluku oli 45 vanhempi mies/nuorempi nainen -pariskuntaa, 19 vanhempi 

nainen/nuorempi mies -pariskuntaa ja 4 samanikäistä pariskuntaa. Pitäjän sisäisissä avioliitoissa 55 vanhempi 

mies/nuorempi nainen -pariskuntaa, 19 vanhempi nainen/nuorempi mies -pariskuntaa ja 4 samanikäistä pariskuntaa. 
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henkilöt olivat yleensä leskiä, jotka avioituivat toiseen avioliittoon. Vieraspaikkakuntalaisen kanssa 

avioituneiden henkilöiden siviilisääty puolisoonsa verrattuna on taulukoitu taulukkoon 30. 

 

 

Taulukko 30. Pariskuntien, joissa toinen osapuoli oli vieraspaikkakuntalainen, siviilisääty. 

Kaksi naimatonta Leskinainen  ja  

naimaton 

Leskimies ja 

naimaton 

Kaksi leskeä 

             29              1              2                3 

Lähden Korpilahden seurakunnan vihittyjen kirjat. 

 

Pariskuntia, joissa molemmat henkilöt olivat naimattomia, oli vihityistä tarkasteluvuosina eniten. 

Tämä oli ihan luonnollista, sillä avioituneet henkilöt olivat myös iältään parhaassa avioitumisiässä 

kuten taulukot 26 ja 27 osoittavat. Nuoremmilla henkilöillä oli paremmat mahdollisuudet tavata 

pitäjän ulkopuolelta saapuneita henkilöitä tai matkustaa itse pitäjän ulkopuolelle. Leskivaimojen 

avioituminen uudelleen naimattoman vieraspaikkakuntalaisen kanssa oli vähäistä, mutta sama ilmiö 

oli esillä myös saman kylän sisällä ja pitäjän sisällä solmituissa avioliitoissa. Leskimiehet 

avioituivat useammin kuin leskeksi jääneet naiset. Kyseinen ilmiö on havaittavissa myös 

taulukoista 13 ja 21186. Kahden lesken avioituminen oli tarkasteluvuosina myöskin varsin vähäistä. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
186

Taulukoissa tarkasteltiin lähemmin kylän sisäisten ja pitäjän sisäisten avioliittojen siviilisäätyjä. 
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6. Päätäntä 

Korpilahden pitäjä oli tutkimukseni tarkasteluvuosien aikana vielä vahvasti agraarinen yhteisö. 

Ainoastaan Muuramen osuus pitäjästä oli päässyt teollistumaan. Korpilahden agraarisuus vahvistui, 

kun Muurame itsenäistyi pitäjästä 1921. Samalla Korpilahden pitäjän väkiluku pieneni yli 2 000 

hengellä. Liikenneyhteyksien suhteen Korpilahden pitäjässä liikuttiin Päijännettä pitkin, sillä pitäjän 

alueella oli useita laitureita, joissa höyrylaivat pysähtyivät. Maantiet olivat toinen tärkeä väylä 

ihmisten liikkumisen kannalta. Korpilahden pitäjä oli jakautunut kahteen osaan, joita yhdisti 

höyrylaivaliikenne ja Kärkisten lossi. Nämä kaksi puolta olivat varhaisemmassa vaiheessa jopa 

kuuluneet kahden läänin hallinnon alaisuuteen. 

 

Korpilahden avioliittokenttää tutkittaessa tarkasteluvuosina avioituneet pariskunnat jaettiin neljään 

eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat kylien sisällä avioituneet pariskunnat, toiseen 

ryhmään kuuluivat kylien väliset avioliitot pitäjän sisällä, kolmanteen ryhmään kuuluivat 

naapuripitäjästä tulleen henkilön kanssa avioituneet ja neljänteen ryhmään kuuluivat muualta 

Suomesta saapuneet sulhaset. Naapuripitäjästä ja muualta tulleiden kanssa avioituneet henkilöt 

käsiteltiin yhdessä omassa luvussa. 

 

Kolmannessa luvussa kylien sisäisiä ja kylien välisiä avioliittoja analysoitiin kartallistamisen avulla. 

Avioituneet pariskunnat merkittiin karttoihin ja yhdistettiin toisiinsa, jotta saatiin selville, mistä he 

olivat kotoisin. Tarkasteluvuodet käytiin lävitse vuosi kerrallaan. Tarkastelussa ilmeni, että kylien 

sisäiset avioliitot lisääntyivät vuosina 1915 ja 1920, mutta tasoittuivat tasalukuun vuoteen 1925 

mennessä kylien välisten avioliittojen kanssa. Koska kyse oli varsin pienistä eroista parin vuoden 

ajalla, vaadittaisiin tarkempaa tutkimusta vahvistamaan kyseinen havainto varmaksi. Kyse saattoi 

olla vain normaalista vuosittaisesta vaihtelusta avioliittojen suhteen. 

 

Neljännessä luvussa analysoitiin tarkemmin kylien sisäisiä ja kylien välisiä avioliittoja Korpilahden 

pitäjässä. Luvussa pyrittiin selvittämään, millaisten henkilöiden välillä avioliitot solmittiin, 

millainen oli morsianten ja sulhasten sosioekonominen tausta, ikä avioitumishetkellä ja siviilisääty. 

Kappaleessa tutkittiin kylien sisäiset ja kylien väliset avioliitot omina alalukuina. Tuloksista selvisi, 

että miehet avioituivat noin 4–5 vuotta vanhempina kuin naiset. Aviopuolisot olivat myös 

yhteiskunnalliselta asemaltaan pääsääntöisesti hyvin lähellä toisiaan. 
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Viidennessä luvussa tutkittiin vieraspaikkakuntalaisten kanssa avioituneita henkilöitä ja heidän 

puolisoitaan. Korpilahtelaisten ja vieraspaikkakuntalaisten väliset avioliitot olivat lukumääriltään 

vähäisempiä, kuin tutkimuksen alussa kuvittelin. Kaiken kaikkiaan kaikista tarkasteluvuosien 190 

avioliitosta ainoastaan 35 oli vieraspaikkakuntalaisen kanssa solmittuja. Yhteiskunnalliselta 

asemaltaan pitäjän ulkopuolelta tulleet puolisot olivat irtolaisista aina kauppiaihin ja johtajiin asti. 

Puolisoiden yhteiskunnallisen aseman painotus kyllä oli enemmän varakkaammalle puolelle kuin 

köyhimpiin väestönosiin. Talojen tyttäret avioituivat vieraspaikkakuntalaisen kanssa 

todennäköisemmin kuin torpparin tyttäret. 

 

 

Korpilahden pitäjän sosiaalisia suhteita ja verkottumista käsittelin tutkimuksessa ainoastaan 

avioliittojen kautta. Kuten edellä jo mainitsin, pelkästään avioliittokentän laajemmalla 

tutkimuksella saataisiin joko tukea tämän tutkimuksen havainnoille tai viitteitä vastakkaiselle 

toiminnalle. Sosiaalisten verkkojen tutkimuksen syventämiseen olisi kummien valinnoista hyötyä. 

Jos taas haluaisi tutkia naisten taustoja tarkemmin, aviottomista lapsista ja pariskunnille syntyneistä 

lapsista olisi tutkimuksen kannalta hyötyä. Joka tapauksessa Korpilahden avioliittokentässä riittää 

vielä tutkittavaa jatkossakin. 
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Liitteet 

Liite 1. Korpilahden maantie- ja vesiliikenne vuonna 1920. 
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  Liite 2. Kotipaikan suhteen selvittämättä jääneet ja poisjätetyt pariskunnat. 

1910: 

Maaliskuun 2. päivä. Mäkitupalaisen poika Kalle Johannes Sakarinpoika Laaksonen Muuramen 

Alavistosta ja palvelijatar Hilma Lydia Kallentytär Hyvönen Houkkalan Uotilasta. Mies oli 27 ja 

vaimo 18 vuotta. Kaksi naimatonta. 

 

Heinäkuun 16. päivä. Torpparin poika Herman Hermanninpoika Kinkopohja Muuramen Kinko-

maasta ja torpparin tytär Amanda Nehemiantytär Silander muuramen Lapalasta. Mies oli 26 ja vai-

mo 27 vuotta. Kaksi naimatonta. 

 

1915: 

Eloluun 2. päivä. Mökkiläisenpoika Vihtori Tammelin Raidanlahdem Ilmolan Haasianlahdelta ja 

kruununmökkiläisen tytär Alma Aliina Kylmälä Muuratjärven Touraojalta. Mies oli 23 vaimo 28 

vuotta. Kaksi naimatonta. 

 

Syyskuun 26. päivä. itsellinen Onni Arvid Antoninpoika Lindfors ja itsellisentytär Anna Katariina 

Helander. Molemmat kotoisin Korpilahden Kautolahdesta. Mies oli 29 ja vaimo 21 vuotta. Kaksi 

naimatonta. 

 

Joulukuun 19. päivä. Kruununmökkiläisen poika August Pihlajamäki Muuratjärven Leppämäestä ja 

kruununmökkiläisen tytär Linda Suurensuomäki Muuratjärven Suurensuomäestä. Mies oli 30 ja 

vaimo 20 vuotta. Kaksi naimatonta. 

 

1920: 

Elokuun 7. päivä. Torppari Väinö Järvinen Särkijoen Sipilästä ja itsellisen tytär Anna Lydia Seppä-

lä Riskunkylästä. Mies oli 24 ja vaimo 19 vuotta. Kaksi naimatonta.   
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 1925: 

Helmikuun 7. päivä. Itsellinen Ahosta tänne muuttanut Juho Jenrald Vilhelm Karvonen ja itsellinen 

Hollolasta tänne muuttanut Anna Kylmänen. Mies oli 25 ja vaimo 23 vuotta. Kaksi naimatonta. 
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Liite 3. Kylien sisällä avioituneiden erilaisen variaatiot taustan mukaan 

 

TYÖNJOHTAJA – PALVEJIJATAR 1 

PALVELIJA – TORPPARINTYTÄR 1 

ITSELLINEN – PALVELIJATAR 3 

TORPPARI – MYLLÄRIN TYTÄR 1 

ITSELLINEN – RÄÄTÄLIN LESKI 1 

TALOLLINEN – TALOLLISEN TYTÄR 7 

TORPPARI – ITSELLINEN 6 

NAHKURI – PALVELIJATAR 1 

TEHTAILIJA – PALVELIJATAR 1 

TALON ELÄKELÄINEN – ITSELLINEN 1 

TALOLLINEN – ITSELLINEN 2 

TORPPARI – TORPPARIN TYTÄR 7 

ITSELLINEN – TORPPARINTYTÄR 6 

RENKI – ITSELLINEN 2 

ITSELLINEN – ITSELLINEN 5 

ITSELLINEN – EI TIETOA 2 

TALOLLINEN – ITSELLINEN 1 

ITSELLINEN – IRTOLAINEN 1 

TORPPARI – PALVELIJATAR 2 

EI TIETOA – ITSELLINEN 1 

TALOLLINEN – TALOLLISEN LESKI 1 
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TYÖMIES – ITSELLINEN 2 

KIRVESMIES – EI TIETOA 1 

PIENTILALLINEN – TORPPARIN LESKI 1 

ITSELLINEN – TALOLLISEN TYTÄR 2 

RÄÄTÄLI – TALOLLISEN TYTÄR 1 

TYÖMIES – TALOLLISEN TYTÄR 1 

RENKI – ITSELLINEN 2 

TYÖNJOHTAJA – KANSAKOULUN OPETTAJA 1 

TYÖMIES – TORPPARIN TYTÄR 1 

LEIPURIN POIKA – EI TIETOA 1 
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Liite 4. Kylien välillä avioituneiden erilaiset variaatiot taustan mukaan 

 

TORPPARI – MÖKKILÄISEN TYTÄR 1 

TORPPARI – EI TIETOA 1 

TYÖMIES – SEPÄN TYTÄR 1 

SUUTARI – TALOLLISEN TYTÄR 1 

TALOLLINEN – TALOLLISEN LESKI 1 

TALOLLINEN – LUOTSIN TYTÄR 1 

TYÖNJOHTAJA – PALVELIJATAR 1 

TYÖMIES – TALOLLISEN TYTÄR 1 

TYÖMIES – TORPPARIN LESKI 1 

PIENTILALLINEN – ITSELLINEN 1 

TORPPARI – TALOLLISEN TYTÄR 5 

ITSELLINEN – ITSELLINEN 5 

PALVVELIJA – PALVELIJATAR 4 

TYÖMIES – ITSELLINEN 4 

TORPPARI – PALVELIJATAR 2 

IRTOLAINEN – MÄKITUPALAISEN TYTÄR 1 

TORPPARI – TORPPARIN TYTÄR 10 

MÄKITUPALAINEN – TORPPARIN TUTÄR 3 

TORPPARI – TORPPARIN SISAR 2 

TORPPARI – ITSELLINEN 2 

MÄKITUPALAINEN – ITSELLINEN 1 
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TALOLLINEN – ITSELLINEN 3 

ITSELLINEN – PALVELIJATAR 3 

MÄKITUPALAINEN – MÄKITUPALAISEN LESKI 1 

ITSELLINEN – TORPPARIN TYTÄR 1 

SUUTARI – ITSELLINEN 1 

TALOLLISEN VELI – PALVELIJATAR 1 

TALOLLINEN – TALOLLISEN TYTÄR 5 

ITSELLINEN – EI TIETOA 2 

MÄKITUPALAINEN – MÖKKILÄISEN LESKI 1 

TALOLLINEN – PEHTORIN TYTÄR 1 

TALOLLINEN – TORPPARIN TYTÄR 1 

TALOLLINEN – MÖKKILÄISEN TYTÄR 2 

ITSELLINEN – TALOLLISEN TYTÄR 2 

MÖKKILÄINEN – ITSELLINEN 2 

MÖKKILÄINEN – MÖKKILÄISEN TYTÄR 1 

SEPPÄ – PALVELIJATAR 1 

TORPPARI – VUOKRALAISEN TYTÄR 1 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Liite 5. Vieraspaikkakuntalaisten kanssa avioituneiden erilaiset variaatiot taustan suh-

teen. 

 

Naapuripitäjä: 

TALOLLINEN – MÄKITUPALAISEN TYTÄR LUHANKA 

SEPÄN POIKA – OMPELIJATAR VAIMO  JÄMSÄ 

TYÖNJOHTAJA – TALOLLISEN TYTÄR  JYVÄSKYLÄ 

LEIPURILIIKKEEN OMISTAJA – TALOLLISEN TYTÄR  JYVÄSKYLÄ 

ITSELLINEN – TALOLLISEN TYTÄR  JYVÄSKYLÄ 

TALOLLINEN – TALOLLISEN TYTÄR  JYVÄSKYLÄ 

ITSELLINEN – LUOTSIN TYTÄR VAIMO  JÄMSÄ 

MÄKITUPALAINEN – PALVELIJATAR  LUHANKA 

TORPPARI – ITSELLINEN  JÄMSÄ 

ENTINEN MAANVILJELIJÄ – TALOLLISEN LESKI  JÄMSÄ 

MUONATORPPARI – TORPPARIN TYTÄR  LUHANKA 

TALOLLINEN – TORPPARIN TYTÄR  JYVÄSKYLÄN MAALAISKUN TA 

KRUUNUNMÖKKILÄINEN – TALOLLISEN TYTÄR  JÄMSÄ 

MÄKITUPALAINEN – MÖKKILÄISEN TYTÄR  VAIMO LUHANKA 

TALOLLINEN – TALOLLISEN LESKI  JYVÄSKYLÄN MAALAISKU NTA 

MÄKITUPALAINEN – ITSELLINEN  TOIVAKKA 

TORPPARI – MÄKITUPALAISEN TYTÄR  JÄMSÄ 

TORPPARI – TALOLLISEN TYTÄR  JÄMSÄ 

PIENTILALLINEN – PALVELIJATAR  TOIVAKKA 
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ITSELLINEN – KRUUNUNMÄKITUPALAISEN TYTÄR  JÄMSÄ 

TALOLLINEN – TALOLLISEN TYTÄR  JÄMSÄ 

ITSELLINE – ITSELLISEN TYTÄR  JÄMSÄ 

TYÖNJOHTAJA – METSÄVARTIJAN TYTÄR VAIMO  JÄMSÄ 

ALUEPÄÄLLIKKÖ – EI TIETOA  LEIVONMÄKI 

TYÖNJOHTAJA – TALOLLISEN TYTÄR  JYVÄSKYLÄ 

 

Muu Suomi: 

MAALARI – MÄKITUPALAISEN TYTÄR  TURKU 

KAUPPIAS – TALOLLISEN TYTÄR  KUOREVESI 

IRTOLAINEN – EI TIETOA  HANKASALMI 

LIIKEMIES – TALOLLISEN TYTÄR  JUUKA 

TYÖNJOHTAJA – OMPELIJATAR  VIITASAARI 

TALOLLINEN – TALOLLISEN TYTÄR  SYSMÄ 

 

  

 


