Tiina Miettinen

Tie aviottoman
lapsendidiksi
Kun puhutaanaviottomaaan
lapseenjohtaneesta
suhleesla
menneina
aikoina,niin
ihmisille tulee ensimmiiiseksi
mieleen
joka slysta
kaunisja k6yhiimaalaisneito,
tai toisesta pAatly itseaAnylempisiiiityisen miehen kiisivarsille.Seurauksena
luvattomastasuhteestaon avioton lapsi.
ja
Lapsenaitia kohtaaihmistenylenkatse
hiinen eldm?insii
on pelkkiiii kiirsimystii.
Kuva on aarimmaisen
sitkeaanpii.rtynyt
mieliimme,kiitos Suomi-filmien.
Myds
(HellaWuo1900-luvun
alunkirjallisuus
lijoki, Minna Canth,Maila Talvio) on lopunomastitoistanulmyyniAjyrk?inepiija tuhoontuomitusta
saatyisestai
rakkaudesta.Kirjallisuudenperimmiiinen
tarkoitus oli tuoda esiin 1900-luvunalun yhteiskunnan epiikohtia raikeimmilliiiin.
Viaton neito rinnastuikoyhaanvaesttinosaan,jota herat, isAnnatja tehtaanjohtajatsiialimAna
riistivat.Kdyhannaimiehensuhteella
senja ylempiseatyisen
haluttiinkuvataongelmiakoko silloisessayhteiskunnassa.

ja todellisuus
Tarinat
Toki epasaatyisia
rakkaussuhteita
syntyi
yhteiskunnassa.
saaryjakoisessa
Rikkaat
miehetsaattoivathaikailemattahyv?iksikayttAaturyattomiak<iyhiiinaisia.Isiintii,
joka pakotti piian kanssaansukupuoliyhteyteen,jAi kansanmieleenja tapauksestakerrottiinpitkaan,jopa vuosikymmeniii. Silloin helpostiunohtuu,ettii oli
paljon isiintiii,jotka eiviit maameetpiikojaan. Tiiysin tuulesta temmattuaon
vAiftaA,ettAisiinnilliiolisi Suomessa
ollut
kauttahistorianjokin isiintiivallansuoma
ensiyrinoikeus
talon uusiinpiikatyttitihin.
Pikemminkintilame oli kokonaanoiiin25

vastoin.Oman talon piikoihin kajoamrnentuli is?innille
erityisenkalliiksi.Laki
kielsi sen. koska piika kuului isiinniin
suojelukseen.
Todisteitasille, ettapiikoja
olisi sAiinniillisestihyviiksikdytetty,ei
ole.
Vahemmistd Suomessasyntyneista
aviottomistalapsistasai alkunsamaalaistytdn/piianja henar/isiinniinsuhteesta.
Suurinosasyntyilavallisen
koyhemman
kansankeskeniiiinsolmimistasuhteista.
Ihmisettiesivatja hyvaksyivatsAAtyrajat.
He pyrkiviit seurustelemaan
omissa
ja piian rakpiireissiiiln.S6dtyldismiehen
kaussuhde
on kuitenkinromanftisempi,
ja kiintoisampi
traagisempi
kuin piianja
renginkeskeniiiin
solmimaluvatonsuhde.
Jiilkimmiiisestiion huomattavastivaF
keampi kirjoittaa suurtenmassojenromanttistaelokuvaatai romaania.Ja ehkiipii aviottomanlapsenjiilkeliiinensaattoi
salaajopa toivoa,ettii isii olisikin se kartanon herra eikii kartanonpalveluksessa
piipahtanutrenki... Moni sukututkijakin
saattaamielesseantoivoa, efta aviottoman esivanhemman
kauttaavautuisikomeaaatelinensukupuu.
Aviottomien lasten aitien kohtelu
muuttui kovemmaksi vasta tultaessa
I 800luvulle. Aviottomanlapsensynn)'ttAnyt nainenniihtiin telldin s,iatylaistdn
keskuudessa"huononanaisena".Aikakaudenk?isityksen
mukaankunnonnainenei annaperiksimiehenhoukutuksille
missiiZin
olosuhteissa.
Kun nainensiis
synnytti aviottomanlapsen,han todisti
epAilyftAvA.
Tallaista
ettiioli moraaliltaan
naistasopi siis rankaistaja ylenkatsoa.
Saalija avunantoolivat monienmielesta
siveettdmyyteenrohkaisemista.Perimmaisiasyita yksittiiisenaviottomanlapsensyntymiilleei kyselty.Naisenoli siin-

nainenkaan
ei aina ollut ihan tarkkaan
selvill?i lapsen isiin tarkoista henkikitiedoista.Lemmenliekkion voinut leimahtaajasammua
varsinnopeasti.
Aviotonta syntyrlyna kasvattivatjo
varhain 1700-luvunHameessanimenomaan samansAetyisten
suhteistasyntyneet lapset.Ero aviolapseen
saattoikaytanniissa
olla taysinolematon.
Varsinkin
1800-luvullayleistyi ns. "susiparina"
el?iminen.
Vanhemmat
elivatja asuivat
yhdessiija lapsiasyntyi tasaiseen
tahtiin.
Tai sitten pari tapaili toisiaansiiiinn<jllisestivaikka asuikineri paikoissa.Vain
vihille ei katsottutarpeelliseksi
menn?i.
Aviottomanlapsenisiinnimeiiei juurikaan merkitry eniiii 1800-luvullasyntyneidenluetteloon.
Lapsi tuli vain iiidin
nimelle.Tutkimassani
HauhonpitajAssa
isiit kirjattiin jopa harvinaisentarkasti
syntyneiden
luetteloonaina 1800-luvun
asti.Hauhollavuosina1770
Aviottomienlastenvanhemmat alkupuolelle
- 1 8 1 5e n e m m i sat tvt i o t t o m i el ans t e ins i s Vielii lT00luvulla kaikki aviottoman ta oli renkeja.Toiseksieniten oli talollistenpoikia,ja useimmiten
he olivatperlapsensynnyftAneet
naisetpeatyivetkaraheidens?inuorempiapoikia. Renkien
jille- koskasukupuoliyhteys
ilmanaviomiiiirii alkoi lisaantya€rityisesti 1800liittoamadriteltiin
rikokseksi.Islin nimi
luvun alussa.Ei ole syytii epiiillii avior
ei silti ainatullut kifajilla esille.Toisitomien
lasten isista annettuja tietoja.
naan miehestAldytyy mainintatuomroLuotenawuna
lisaase, ettii avionomien
kirjoista.Avionomanlapsenisiinnimi ei
lasten
isiksi
merkittyjA
ldytyy kaikista
ainaselvilimila?in
kautla,koskanainenei
valttamattiihakenutelatustalapselleen. saAtyryhmistaaatelisistarenkeihin.Jos
lapsenisastdoltiin epiivarmoja,niin isiin
voidaantoki tutkia esiKariijakirjoista
merkiksil800luvun lopullaaviottoman nimenkohtavoitiinjiittaatyhjaksi.
Nykyihminensaa kirkollistenliihteilapsenelatukseenliittyvi2ijuttuja ja selusein mielikuvansiite,
vittaa, keitA olivat avioftomienlapsen den perusteella
etla
nainen
eli
koko
elemansa
aviottoman
isiit. N?iin on paljon tehtykin. T?illiiin
ja
joutunut
joyksin
lapsensa
kanssa
oli
unohtuukuitenkin helpostise, etta elatenkin
satunnaissuhteen
seurauksena
rastustakannattinaisenyrittiiAvain silloin,
kaaksi.Heidiin nimens?iedessiioli koko
jos lapsenisZilliioli varallisuutta.Nain
kirjaimet"qp" (kvinnskarajillepaatyivatetupazissa
talollismie- ajantuomitsevat
person = naisihminen).Mitadn muuta
het. TastAsyntyy vaaristynytkuva siita,
ettA aviottomialapsiasyntyi etupaassa "titteliii" heillii ei useinkaannae. Tausolla pitempija piikojenepasaaryisista tallaon kuitenkinsaananut
talollismiesten
suhteista. Suurinta osaa salavuoteus- aikainensuhde,joka vain ei niiy missiiiin
kirjoissatai kansissa.Ihmisetmerkitsi
tapauksistaei 1800-luvunlopulla viety
pappi.
kirjoihinuseinmuuallamuuftanut
kiirajille, sillzikdyhaltamiehehaei kanjolla
oli
omat
niikemyksens?i
seurakuntanattanutelatusrahoja
odottaa.Mies saatja siiiidysta.Todellitoi mytisolla livistiinytmuuallejo ennen laistensaasemasta
suus kirkonkirjojentakanaei aina ollut
lapsensyntymaa.Ja voi olla niinkin, ettii
tylaistdn katsannossa oltava puhdas
neitsytennenavioliittoa.
K6yhempi kansa siiiityliiistiin alapuolella eli kuitenkin omaa elamaansa
ja paljon karummasomissa askareissaan
sa todellisuudessa.
Sen moraalikasitykset
poikkesivatsaaryleistdn
itselleenja myds
ihanteista.
Tavallikansalle asettamista
nen kansa suhtautui paljon laveammin
aviottomiin lapsiin ja heidiin iiiteihinsii.
Tiirkeintii oli se, miten ja millaisestasuhteesta lapsi o1i saanut alkunsa. Tiissii
tehtiin tarkkoja eroja. Siiiifliiistci itse eli
I 800-luvullakaksinaismoralismin
vankina. Prostituutio suorastaankukoisti kaupungeissa porvarillisen perheihanteen
vastapainona.
Tiillaisistaasioistaei kuitenkaanpuhuttujulkisesti sen ajan lehdist6ssiitai kahvip6ydissii.
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yksinkertainen.Ihmiset eiviit noudattaneetkirkonkirjojenmerkintitja.He tuskin
olivat niistiiedestietoisia.Pappiei esimerkiksi valftamattapysynyt vilkkaan
muuttoliikkeenperiissii.Rippikirjan perimmiiinentarkoitusoli tilastoidaihmisiii.
Ei ollut aina edestarpeenpyrkia earimyksiniiisenihmisen
mAiseen
tarkkuuteen
asuinpaikoista
tai saadystetiettyna hetken?i.

Piikavaitalontytar?

sittenkaian
tavallinenpalkollinen?Halusiko Kirsti itsekin olla enemminrusthollin emiinniinsisar kuin mdkkilaisen
vaimo?Voisiko olla, ettah?inkentiesitse
osittain paatti olla avioitumatta,koska
samansaatyista
aviomiestiiei ldytynyt?
Niiin hiin sailytti saatyasemansa.
Emme
tietenkaAnsaa lopullistavastausta
mutta
asiatsaattoivatolla erittainmonimutkaisiasiiaty-yhteiskunnassa.

Esiaviollisuus

Kirkonkirjojen merkinniit kertovat yhta
Kansanmoraalissaaviotonlapsi ei viiltpaljon papista kuin seurakuntalaisista. tamatta ollut paheksuttavaasia. Asian
Hyvii esimerkkion Hauhonkirkonkylan ratkaisiainasuhteenlaatu.Ehkakaikkein
Mikon lampuotitilanKirsti Mikontytiir.
tuomitsevinaika aviottomialapsiaja
Kirsti synnytti vuonna 1770aviottoman heidiin iiitejiiiin kohtaanon ollut vasta
lapsen,joka kastettiinMarketaksi.ts?ioli
1900-luvulla.
Mikali kaksiihmistdolivat
Mikon lampuotitilanrenki Martti Tanel T00Juvullaja sita ennentehneetyhteilinpoika.Kirstillii on syntyneidenluette- sen paatdksenavioliitostaja yhteiseliilossavain merkinta"qp", kuten kaikilla
miistii,niin asiaoli selvii.Josmydsvannaisilla. hemmatja koko yhteisohyyaksyivattaaviottomanlapsensynnyfieneilla
man suhteen,niin juuri mikiiiinei estdnyt
Rippikirjasta Kirsti Mikontytar ldytyi
joukkoon.
Jos mies
merkitrynatilan palvelusvaen
aloittamastasukupuolielamaa.
Sarnoinhan ldytyi mm. Tuittulan Nuhylkiisi naisen,niin yleinen paheksunta
karinrusthollista,kirkonkyliinkouvarilta
kohtasi miesta. Tilanne oli kokonaan
ja Heiskalasta
joutoinen,jos nainensolmi suhteenlupia
ainatalonpalkollisten
jota suku
kyselemiittiisellaiseen
mieheen,
kosta.Kirstille syntyiNukarillavielii toinenkinaviotonlaosivuonna1782.Hanet ei hyvaksynyt.
Jo 1700-luvulla
talollisetalkoivatnousiis mieltaa selkeastipiiaksi, joka normaaliintapaanvaihtaapalveluspaikkaa.
dattaapapistonvaalimustavihkimisestii
Kuitenkintarkempigenealoginen
tutennenyhteiselamanalkua. Esiaviollisia
keskuudessa
kimuspaljasti,efteKirsti olikin syntyisin suhteitaei maataviuelevien
eniiiihyviiksytty.Raskaana
olevatalollisMikon lampuotitalontytar.Han jai jo
nuorenaorvoksi vanhempienkuoltuaja
morsianoli Hauhollavielii lT00luvulla
Pappioli vieharvinainenilmiii. Useimmitenraskaana
eli osanaveljensdperhett?i.
lii ennen aviottoman lapsen syntymaA olivatkin ne talollismorsiamet,jotka
merkinnyt Kirstin talontyfiAreksi,mutta
avioituivat tilattomien miesten kanssa.
Syynii oli se, etta talon perillisensyntyaviottomanlapsensynnyftyapappi "pumiin oli oltava juridisesti varma. Yli
dotti" hanet palkollisten joukkoon.
joissa
yhdeksiinkuukauttavihkimisenj?ilkeen
Kaikki muutkintalot.
Kirsti vuojZilkeen
talonisannan.
den 1770
asui,paljastuivatsukusyntynytlapsioli varmasti
Pahojapuheitatai ilkeitii epiiilyksiiiisiistii
laistaloiksi.Nukarin rusthollinemAntaja
kirkonkylan krouvin emiintii olivat moei talldin perimyksestavoitu suvun tai
pi irissiiesittiiii.
lemmat hlinen sisariaan.Heiskalassakin naapuruston
sukua.VoimTilattomillaei perimysmurheita
ollut,
asui Kirstin sisarenmiehen
alku oli vapaammin
mekin nyt mietti?ikokonaanuudelleen joten yhreiselaimiin
TAssaon selvaeromaataKirstin asemaanaissataloissa.Oliko h?in jArjestettevisse.
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viljelevanvaestdnja muidenvalilla.Jopa
torppareillaoli tiukempi asenneesikuin esimerkiksi
aviolliseensuhteeseen
sotilaalla, koska torppa usein siirtyi
suvussa.
Tamatiukkaajanelukoskivain
perheidenvanhimpien
maataviljelevien
ja he yleensiiavioipoikienavioliittoja,
tuivatkinnuorempinakuin perheenmuut
lapset.Tiim2iehkaisiheidanpiirissa,in
ja
lastensyntya.Tilanomien
aviottomien
yh6
nuorempien
lasten
matuA
talojen
Heistii yhii
kasvoi 1700 1800-luvuilla.
useampialoitti yhteiseliimiinheti kihlauduttuaan.
Osittaintiihiinvaikuttimydsse,
etta lait lieventyivat1700-luvunlopulla,
johtui
muttaosittainlakienlieveneminen
taassiite, ettii aiempienankarienlakien
noudattaminen
oli yha vaikeampaa.
AatelistonpiirissiilTO0Juvullavapaatsuhteet
alkoivatolla enemmansaentiikuin poikkeus.
Jo muutamavihkimAtdnliitto saattoi
tuottaa kylassa tai kaupungissauseita
aviottomialapsia,jotka nakyvatselkeana
piikkin6 aviottomansyntyvyydennousussa.Telldin syitii aviottomallesyntyqrydelleonkin etsittaviijuuri siitii, miksi
pari ei avioitunut.Mikd sai aikaansen,
juuri
eftAaviotonsynty\ys alkoi nousta
1700luvunlopullaerittiiinnopeasti.Sita
ennenaviottomiaHameessa
syntyi huomattavasti
viihemmiin.Mita siis tapahtui?
Ja miksi aviotonsyntyvyysjiii n?ikyviiksi
ilmitiksi erityisesti juuri hamahiselle
maaseudulle?
l9O0luvulla avioton syntyrryysalkoi taaslaskea.Vastuuaviottoman lapsensyntymiistaoli myds mrehella,jopa viela enemmankuin naisella.
Miksi siis miesei halunnutavioituat

HydmiienToralanrusthollissa.Kyseessii
oli jo vakaa,tiettyyn seatyynasettunut
perhe.Fredrikillesyntyiaviottomialapsia
kolmen eri naisenkanssa.Erikoista oli
hiinenvarhainenikiinsii,sill?ihiin oli 18vuotias aloittaessaan
hurmaamaanHauhonHyiimiiennaisia.Kaikki n?im?i
kolme
naistaolivat samaasaatyakuin Fredrik,
muttauseitavuosiahantiivanhempia.
Naisen ja miehen v?ilinen ikiiero
tilattomienkeskuudessa
oli useinsellainen, efta nainen oli miesta vanhempi.
Talollisillatilanneoli painvastoin,
sille
nuorella talollisnaisella
oli paremmat
mydtajaiset.MyittAjAisetsaattoivatvahentyii,jos talontyftAren
is?ikuoli ja veli
avioitui ennensisarenavioliittoa.Minian
tuloa taloon pidettiinkinmm. kansanrunoudessanaimattomilletytt,tille huonona asiana.Tilattomillanaisilla taas oli
vasta vanhempanasaaste$yavarallisuutta.TAma oli yksi syy siihen miksi
tilattomilla avioitumisik?ioli korkeampi.
avioitui lopulFredrikSakariaanpoikakin
ta itseaanseitsemanvuotta vanhemman
naisenkanssa.Han ei ollut synnyttanyt
Fredrikilleaviotontalasta.
Kun yhteiskunnassa
ei ollut tarjolla
sosiaaliapua,
niin naisenvarallisuudella
oli avioliiton kannalta yhii suurempi
merkitys.Vaestijkasvoieritt?iinvoimakValtio kannustiperkaasti1700-luvulla.
kaikentavoin. Ti
heidenperustamiseen
loja halottiin, torppia perustettiinja
makitupianousi,ja 1740Juvullasyntyivat Suomeen"suuretikaluokat".Parantuneetsadotja rauhanaika takasivatsen,
ettii perheissdlapsistaentistauseampieli
aikuiseksi.Loputtomiinei taloja voinut
halkoatai torppia perustaatai miikkeja
rakenlaa.1700-luvunIopulla oli moni
nuorukainen
sen tosiasianedessa,etta
Avioitumisen
vaikeus
avioituminen veisi viel?i pahempaan
nousualkoi olla
Huomionikiinnittyi jo aineistonkeruu- kdyhyyteen.Sosiaalinen
vaiheessasiihen,etta yhdelle hauholai- taysin mahdotonta.Fredrik Sakariaanpoika Lilja oli aikansailmentymii.Hiisellemiehellesyntyi periitineljii avioedustiuudenlaista
miestontalastalyhyessaajassa.FredrikSaka- nenkaltaisensa
riaanpoikaLilja oli hauholainen
reservrn- tyyppia,joka selkeiistiuhmasivallitsevaa
johon kuului
ikiaikaista elamiinkiertoa,
sotilasja perheensa
nuorempipoika. Isii
ja
perhe.
avioliino
Fredrik
oli myds
ia io isoisiikinolivat olleet ratsumiehinii
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olosuhteidenuhri. Hanen oli vaikeaa
ldytAa paikkaansayhteisitssS.Osittain
hiin ehkakaytti hyviikseenmahdollisesti
ukonakdaanja omasins.hurjanIuonnon,
joka vetosi naisiin. Fredrik mainittiin
ja hiin kuokar4ille murtovarkausjutussa
li varsinnuorenahukkumallaheikkoihin
jaihin.
Mies ei oikeastaanvoinut avioitua
ellei hdn saavuttanutjotakin vakiintunutta asemaa tai ammattia. Renkina
saattoieliiii parhaitenvain poikamiehenii.
joko
Tiilldin oli vain kaksi vaihtoehtoa:
naidarahaaja maatatai elaapoikamiehenA.Avioituminen edellytti mytis vakiintumista.
Mikiili naimisissa
olevamies
mieli saadaaryostusta
tai vaikutusvaltaa,
hiinenoli elettiiviinuhteettomasti.
Piikoja
jahtaavaisantaei kunnioitustalqlayhteisdssataatustiherAttAnyt.
Naimisissaolevia miehi?iei ollut Hauhollaaviottomien
lastenisinii kuin harvoin.Osittainsiihen
oli syyniisekin,ettaavioliittosolmittiin
varsinmydhaan.
ja HiiAvioitumisikaLiinsi-Suomessa
meessiioli korkea,jopa yli 25-ruotta.Yli
30-vuotiasensisynnytt?ij?i
ei ollut tilattomien keskuudessa
harvinaisuus1700luvulla. Avioituminenja perheenperustaminenvenyi eika se aina tarkoittanut,
etta oltaisiin elet! siiiidyllisestiselibaalissa.Aviotlomatlapsetolivatkinusein
joita solmittiinsopiseurausta
suhteista.
vaa aviopuolisoaetsifiaessatai sitten
saiistettiinyhdessiirahaaavioliitonvaralle. Pitkii kihlaus saattoipurkaantuamonistaeri syista.Mies teki senhuomion.
etta yksin selvisi paremminkuin perheellisen?i
itsellisenii.Eik?i aina vain
mies,vaanjopa nainenkin.Tuhan kevyesti solmittu suhdesaattoirakkauden
hiipuessakatketa,vaikka olisi syntynyt
p,iaffymisensyyt
lapsikin.Parisuhteiden
olivat varmaanpohjimmiltaan samoja
kuinnykyisinkin.
Ja samoinparisuhteen
aloitukseenliittyvat ongelmat eivat ole muuttuneet
parissasadassa
vuodessa.
Nuortennaisten
kansanlaulut1800-luvunalussakertaavat
samaaasiaakuin nykyajannuortenlehdet:

Pitaisiktisuostuasukupuoliseen
kanssakziymiseen,
kun poika uhkaamuutenjattaa. Hylatyksi tuleminenja vanhaksipiiaksijiiiiminenoli hapeii.Voiko rakastetun lupauksiin luottaa? "Poika viekas
vietteleeja likka hullu uskoo.Pian poika
piikqselta kunnianpois kiskoo. Hyvd on
pojan pelata kun likka luvan qntaa.Poikq
itsens pelaslae ja likka hdpidn kantaq.
Poika puhuu kaunihisti likan sdngtn
eessd. Mesi, naito kielella ja myrklgt
" Vastaavastinuortenmiesten
syamessd.
laulut olivat hiemantoisenlaisia:"Ii,tta
ilse monenkerran otli pojqn ydksi. Tuota
Ei
sittentoisenkeftansanoipojan tydl<si.
se likkq miestd saa, joka oven pojiltq
sulkee.Pojat paljon vaivan kanssakylia
pitkin kulke."
Avioitumisen kannalta oli hankala
tilanmyds varattomansiiiityliiismiehen
ne, vaikkasita harvointuleeajatelleeksi.
Nuoremman siiatylaispojanasema oli
useinyhta heikkokuin renkipojalla.Miehen piti ensinluodauraja saadakunnon
tulot. Varakas saarylainenei naittanut
kttyhalleupseerilleja
kdyhiiuprytaflaiin
seeri taas ei nainut kdyhiiii siiiityliiisnaista. Talldin saatyl,iismiehetottivat
jonka saattoivalita
useinemilnntiitsijdn,
rakkaudesta
eika rahasta.Se ei vaikuttaja han
nut miehenas€maanyhteistissa,
saattoimydhemminavioitua,jos sopiva
ehdokas liiytyi. Sen sijaan avioliiton
naisenkanssamuu saaalempisA?iryisen
tylaistdtuomitsi.Emannditsijaa
ei 1700luvulla pidetty vaimon rinnalla, vaan
vaimonasemassa.
Papinoli kovin vaikea
saamatarahvaalle,etta vihkimiititnliitto
oli synti, jos paikallinenkartanonisAntA
eli julkisesti emiinniiitsijiinsii kanssa
perhe-eliimaa
ilmanrangaistuksia.
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Sukuunsa
sidottu
Naisetolivat kiinteastisuvunja perheen
jiiseniii aviottomanlapsensyntymanjAlkeenkin.Heiddtsaatettiinkatsoauhreiksi
pikeminkinkuin huonoiksi
naisiksi.Miehen kieltaytyminenavioliitosta saattoi

tulla koko suvulle yll?ityksena.Joskus
taas oari ei ehkii saanutoerheelt?ilupaakaanavioitua.Aiti ja lapsi oli helpompi elattaakuin kasvavatilaton perhe
varsinkinjos tunteetkinalkoivatjo hiipua. Molemmatsaattoivatmyiis huomataloudelta, ettaavioliitto ei kannattanut
lisesti.Naisiaja heidiin aviottomialapsiaanei ajettumaantielle,vaanhe elivit
elamansasuvun piirissii.Monet hoitivat
vanhempansa
hautaanja varsin moni
avioituijossainvaiheessa
elemaansl.
nainen
AviottomanlapsensyruD4tanyt
ja hyljeksittyiieliimdii
ei eliinytkiert?iviiii
siirtyen paikastatoiseen. Yksin elivat
l700luvun lopun Hauholla vain ne
aviottomanlapsen synn).ftaneetnaiset,
joilla ei ollut perhettii.Vanhemmatolivat
yleensiikuolleetja sisarukset
muuttaneet
muualle.T?illaisessa
tilanteessaeli maakdyhiii
seudullamytismonianaimattomia
naisia,joilla ei ollut aviottomialapsia.
Avioton lapsi saattoiolla joskus myds
naisenainoa turva. Talldin
vanhenevan
nuoruudessatehty harha askel saattoi
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myiihemminosoittautuaonneksi.Muistettavaon kuitenkinse,ettaaviotonlapsi
aina heikensinaisenasemaayhteisdssa.
Aviottomanlapseniiidiksi tuskin kukaan
halusi.Kaikkiennuortennaistenhaaveena oli solmiahyvii avioliittoja synnyftaa
lapset turvallisesti avioliitossa. Paine
kova.
avioitua oli naiselleaarimmaiisen
vaikka kohtaloksikoituikinjoskus lapsi
muttaei avioliittoa,niin seei ollut kaiken
loppu. Ei ole ollut yhta "tavallistatarinaa" aviottomanlapsen synnyfieneiden
naistenkohtalosta,vaanjokaisennarsen
tarinaon ollut erilainen.

Artikkeli perustuu 10. I 2.2002 Tampereen
yliopistossa tarkastettuun lisensiqqttitybhbn "Huonosti vartioidul tyttareL
Avioton sfnWWS ja avioliitto hauholaisissa perheissci Ruotsin ajdn lopulla. "

