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Uusi Suometar
N:o 66. – 19.3.1889

Wäkiluwun muutokset Siperian
suomalaisessa seurakunnassa
1888.
(kirje U. Suomettarelle).
Suomen suuriruhtinaskunnasta tulleista on: syntynyt 12 lasta, 6 poikaa ja 6 tyttöä; kuollut 24, 19
m ja 5 w., ja wihitty 1 parikunta.
Inkerin suomalaisia on: syntynyt 49 lasta,
kuollut 15 (?) henkeä ja wihitty 10 parikuntaa.
Wäenmuutoksia Inkerin suomalaisissa en
aiwan tarkoin tunne, koska he owat saksalaisen
papin kirjoissa, waikka minä olen määrätty heitä hoitamaan. Syntyneitten luku on kyllä minulle
tuttu, koska olen lasten kasteet wahwistanut, ja
samaten myöskin awioliittoon menneitten, sillä
minä ne olen wihkinyt; mutta kuolleitten luku ei
ole aina tiedokseni tullut sillä yksi ja toinen niitä hautaa ja antaa sitten ilmi ne saksalaiselle papille. Olen kuitenkin saanut selwille, että Inkerin
suomalaisia on kuollut wiime wuonna osapuilleen wiisitoista.
Werchne –Suetukissa on wiime wuonna tapahtunut seuraawat muutokset: syntynyt 5 lasta,
3 poikaa ja 2 tyttöä; kuollut 9, 6 m. ja 3 w.; wihitty Suomen suomalaisia ei yhtään. Tässä ei ole
lukuun otettu wirolaisia ja Imkerin suomalaisia,
joita Werchne-Suetukissa on suurin osa. Kenties
huwittaa lukijaa nähdä suomalaisten – nimittäin
suuriruhtinanmaasta tulleitten wäkiluwun muutokset kolmena wiime wuonna:
1886 syntyi 13 lasta, kuoli 18 henkeä ja wihittiin 14 parikuntaa; 1887 syntyi 9 lasta, kuoli
19 henkeä ja wihittiin 6 parikuntaa; 1888 syntyi
12 lasta, kuoli 24 henkeä ja wihittiin 1 parikunta.
Suomesta lähetettyjen seurakunta siis wähenee wuosi wuodelta. Tänäkin wuonna on se wähentynyt Länsi-Siperiassa 12 ja Werchne-Suetukissa 4 henkeä. Mutta jos lukuun otetaan Inkerin
suomalaiset, niin on seurakuuta kaswamistansa
kaswanut; tänäkin wuonna Länsi-Siperiassa 22
henkeä.
Enin silmiin pistäwää on se, että ensiksimainittuna wuonna, eli 1886, wihittiin 14 parikuntaa, toisena waan 6 ja wiime wuonna yksi ainoa.
Syynä on se, että tänne tullessani oli täällä monta
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suomalaista parikuntaawihkimättä. Pian suostui
suuri osa wihille menemään, ja niin oli wihityitä
alussa enempi. Niinkuin jo ennen olen sanonut,
on Suomesta tänne lähetettyjen hywin waikea itselleen waimoja saada. Suurin osa Suomesta tulleita waimoja owat hedelmättömiä ja sen wuoksi
useat perheet Helsinki-nimisessä kylässä lapsettomia. Lapset, jotka joskus syntywät Suomesta
lähetetyistä waimoista, owat heikkoja ja kuolewat nuorina.
Tämänwuotisten lasten synnyttäjien luwusta
on waan kaksi Suomesta lähetettyä, muut owat
kaikki täällä syntyneitä. Suomen wankilaitoksista tänne tulleet eiwät suinkaan tahtoisi elää poikamiehinä, waan että heidän kuitenkin täytyy
eelää ja kuolla naimattomina, nähdään siitäkin,
että tämän wuoden kuolleitten luwussa, jossa oli
18 täysikaswanutta miestä, oli 12 wanhaa poikaa. Tämä epäkohta onkin ollut mitä suurimpana
haittana suomalaisen siirtokunnan edistymiseen.
Kuinka semmoinen siirtokunta woisi menestyä,

jossa on kahdeksan kertaa enemmän miehiä kuin
waimoja. Niin oli Helsingin kylässä , kun siellä kansaa oli enimmillään. Kun wiinaa oli wielä
wiljalta ja kansa wanhoja wankeja, jotka eliwät
Jumalaa pelkäämättä ja ihmisiä häpeämättä, en
ihmettele, että ”Suomen kylä” sai semmoisen
maineen koko Siperiassa, että moni ei uskalla
sinne tulla käymäänkään. Kun minä joskus olen
kehoittanut joitakuita wenäläisissä kylissä asuwia suomalaisia sinne muuttamaan, olen saanut
esim. tämmöisen wastauksen: ”eei – siellä sitä
kuulemma henkensä pian mistaa” tahi: ”en minä
sinne enää mene, sillä kun siellä kerran käwin,
en ollut istunut ensimmäisessä talossa wiisi minuttia penkillä ennen kuin tuntematoin juowuksissa olewa mies astui sisälle ja sanaa sanomatta
siwalsi minua puukolla rintaan.”
Jonkun päiwän päästä toiwon saawani antaa
Uuden Suomettaren lukijoille enemmän tietoja
meidän oloistamme Siperiassa.
Johannes Granö.
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