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Väkiluvun vähentyminen
Pohjanmaalla.
Vuosi vuodelta on Pohjanmaalla etenkin Vaasan läänissä tultu huomaamaan yhä selvemmin,
että useassa kunnassa väkiluku on mennyt pitkiä askelia taaksepäin. Sen vuoksi onkin koetettu
siirtolaisuudessa etsiä syytä tähän taantumiseen,
mikä onkin luonnollinen asia, vaikka tosin on
vielä jäänyt moni kohta selvittämättä siitä, millä tavalla siirtolaisuus kansan elinvoimia jäytää.
Tämä kysymys onkin niin laajaperäinen, että sen
selvittäminen kaipaisi joka kunnasta aina yksityiskohtiin saakka meneviä tutkimuksia. Mutta
vaikkei siihen voikaan vaillinaisen tilaston avulla
päästä, täytyy kuitenkin vähemmilläkin tiedoilla
olla arvonsa, sitä enemmän, kun väkiluku viime
vuonnakin on voinut vähentyä sellaisessakin pitäjässä kuin Lapua, jota on totuttu pitämään viljelysriennoissaan melkein esikuvana muille seurakunnille.
Sikäli, mitä viime vuotisista väkiluvun
muutoksista käy selville, on väkiluku vähentynyt m.m. Vöyrillä 36 hengellä, Purmossa 19:
llä, Munsalassa 41:llä, Petalahdella 17:llä, Alavetelissä 11:llä, Lapualla ja Kristiinan maaseurakunnassa 4:llä sekä Kruununkylässä 2:lla, ja
varmaankin on väkiluku vähentynyt useammassakin seurakunnassa, koskapa se m.m. vv.1890–
1894 vähentyi Ilmajoella, Isokyrössä, Vähäkyrössä, Pirttikylässä, Maalahdella, Mustasaaressa,
Maksamaassa, Ylihärmässä, Uudenkaarlepyyn
maaseurakunnassa, Jepualla, Kälviällä j.n.e. Ja
vv. 1890–1898 vähentyi väkiluku m.m. Munsalassa 253 hengellä, Isokyrössä 121:llä, Alavetelissä 42:lla, Luodossa 80:llä, Ähtävällä 69:
lla j.n.e. Yleensä ovat etenkin ruotsalaiset pitäjät
osoittaneet suurempaa taipumusta väkiluvun vähentymiseen, jota vastoin usea suomalainen pitäjä on väkilukunsa puolesta rohkeasti kasvanutkin, tehden m.m. väkiluvun lisäys vv. 1890–98
Jalasjärvellä 1,225henkeä, Teuvalla 921, Kauhavalla 633, Kurikassa 629, Ylistarossa 699, Peräseinäjoella 601, Lapualla 528, Toholammilla
433, Vetelissä 369, Nurmossa 386, Vähäkyrössä
327, Lapväärtissä 413, Kortesjärvellä 289 henkeä j.n.e. Vertauksen vuoksi mainittakoon kuitenkin, että Keuruun väkiluku samaan aikaan

kasvoi 1,347:llä, Saarijärven 944:llä, Virtain
882:llä, Laukaan 759:llä, Karstulan 710:llä j.n.e.
Keski-Suomen kunnissa on lisääntyminen ollut
tasaista joka kunnassa, kun Pohjanmaalla on tultu läheisimmissä naapurikunnissa aivan erillaisiin tuloksiin. Tämä jos mikä osoittaa, miten eri
tavalla olot voivat eri kunnissa kehittyä. Voisipa
melkein otaksua, että kulkutaudit olisivat tuohon
olleet syynä, sillä viime vuonnakin oli kuolleita enemmän kuin syntyneitä m.m. Vöyrillä 21,
Munsalassa 14, Kristiinan maaseurakunnassa 1
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ja kaupunkiseurakunnassa 12. Mutta tämä luonnollinen väkiluvun vähentyminen voi riippua
suorastaan siitäkin, että avioliittoja solmitaan vähemmän kuin niitä puretaan ja että naimaikäiset
henkilöt ovatkin suureksi osaksi Atlantin takana.
Niinpä esim, Kristiinassa väkiluku pysyi alallaan siitä huolimatta, että sisäänmuuttaneita oli
12 enemmän kuin ulosmuuttaneita. Tässä kaupungissa oli näet kuolleitten luku 12 suurempi
kuin syntyneitten, kun avioliittojenkin luku samalla vähentyi 3:lla. Tämä jos mikään todistaa,
että kansan lisääntymisvoima on heikontunut, ja
voimme sanoa, että tämä on lopullinen tulos juuri siirtolaisuudesta.
Kansan luonnollinen lisääntymisvoima osottaiksen yleensä epätasaiseksi Vaasan läänissä
viime vuonna. Syntyneitten enemmyys oli melkoinen useassa seurakunnassa, Jalasjärvellä 253,
Ilmajoella 224, Teuvalla 142, Närpiössä 148, Lapualla 147, Kurikassa 124, Isokyrössä 112, Ylistarossa 116, Lappajärvellä 111 sekä Keski-Suomen pitäjissä: Saarijärvellä 269, Virtailla 230,
Viitasaarella 165, Karstulassa 156, Kivijärvellä 98, Multialla 85, Pihtiputaalla 97, Uuraisissa
79, Soinissa 82, j.n.e., ja poikkeuksena täytyykin
vielä pitää yleensä luonnollisen lisääntymisen
vähyyttä. Mutta sen sijaan on väkiluku muuttamisen kautta melkein poikkeuksetta vähentynyt
useimmissa pitäjissä, niinpä Lapualla 151, Ilmajoella 143, Kurikassa 97, Vetelissä 52, Purmossa 52, lappajärvellä 48, Jalasjärvellä 44, Alavetelissä 40, Vähäkyrössä 38, Närpiössä 31, Kruununkylässä 29, Muusalassa 27, Tervajärvellä 26,
Nurmossa 23, Ähtävällä 23, Laihialla 19 j.n.e. Sisämaan pitäjissä on vähentyminen muuton kautta, joka ei laskeennu siirtolaisuudeksi ulkomaille, vähentynyt yleensä paljon vähemmän, kuten
Karstulassa 4 henkeä, Viitasaarella 14, Saarijärvellä 22, Kivijärvellä 27, ja verrattain pieni on
ollut vähentyminen sellaisissakin kunnissa kuin
Kauhava, nim. 3 henkeä, Ylistarossa 6, Isokyrössä 5, Karijoella 8 j.n.e. Ainoastaan Teuvalla ja
Korstesjärvellä on väkiluku muuton kautta voi-

nut lisääntyä niitten tietojen mukaan viime vuodelta, joita olemme saaneet 42 maalaiskunnasta
Vaasan läänissä. Edellisessä toki lisäys 19 ja jälkimmäisessä 5 henkeä.
Epäilemättä onnistutaan vielä saamaan tarkempiakin selityksiä syistä väkiluvun vähentymiseen Pohjanmaalla, sillä tämä ennen niin elinvoimainen paikkakunta todella on vaarassa joutua työväenkin puolesta ahdinkotilaan, jota pulaa
lisätty asevellisuustaakka tulisi vielä arvaamattomalla tavalla enentämään.
Yleensä voinemme kuitenkin tehdä sen johtopäätöksen väkiluvun muutoksista, että vanhat
rantapitäjät ovat kärsineet enemmän siirtolaisuudesta, kuin syrjäisemmät seudut, jos kohta tämäkään ei voi pitää aina paikkaansa. Paljon suuremmassa määrässä on vaikuttanut houkutteleva esimerkki, kuin todellinen tarve, sen näemme siitäkin, että tiheästi asutussa Vähäkyrössä on väkiluku voinut v.v. 1890–1898 lisääntyä 327:llä, kun
se Isokyrössä on vähentynyt 121:llä. Ja sellaisessa siirtolaisuuden pesässä kuin Toholampi, josta
30 % asukkaista on Amerikassa, on asukasluku
samaan aikaan lisääntynyt 433 hengellä! Näin
suuret ristiriitaisuudet ovat todellakin vaikeita
selittää, kun rikas ja hyvin asuttu Vöyri samalla
menee taaksepäin. Kotimaisesta siirtolaisuudesta
kuitenkin moni asia saa selityksensä, esim. Isokyrön oloissa on ollut pitkän ajan huomattavissa
veltostuminen ja taantuminen, niin että paikkakunnalle on Vöyriltäkin siirtynyt asukkaita samoin kuin muistakin naapurikunnista. Nykyisissä yhteiskuntaoloissa tapahtuu vähitellen suuria
mullistuksia paljon helpommin kuin ennen, sillä
kulkuneuvojenkin ansioksi lukeentuu m.m. se,
että kotimainen siirtolaisuus saa 60–70,000 kansalaista maassamme vuosittain liikkeelle, työkirjoilla kuleksivia edes lukuunottamattakaan,
Tästä tulee Pohjanmaankin osalle siirtolaisuutta
Amerikkaan lukuun ottamatta yli 10,000 kansalaista. Täytyyhän siinä jo väkiluvunmuutosten
pakostakin seuloutua.
– n.
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