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"Ainaleskiheruu"
Uudelleenavioituminen
Hameenmaaseudulla
1800-luvun
ja 1900-luvun
loppupuolella
alussa
T?imii artikkeli perustuusyksyllA2002
hyviiksyttyyn pro gradu-tutkielnaani Nl,/
olen leski. NaisleskieneldmdnkulkuHameen mqqseudullq1860-l940. Tydssil
tutkin 170 naisleskenelam,ia HAmeen
maaseudulla
vuosina1860 1940.Tarkastelin tydssamuunmuassanaistenleskeytymisikiizi,sosiaalistaasemaaja uudelleenavioitumista
sekaperheenmerkitystii
eri sosiaaliryhmienleskille. Tydn t?irkeimmat lfiteet olivat kirkonkirjoista
keriittymuuttoliikeaineisto,
henkikirjatja
kiiyhiiinhoidonp0y6kirjat, joiden avulla
kartoitinnaisleskienelamiinkulkua
puolisonkuolemasta
ainaleskenomaankuolemaan.

siviilisiiiity, sillii leskienja eronneiden
naistensuhteellinenosuusoli vAhintAiin
kaksi kertaa suurempi kuin miesten
osuus.
Ajanjaksolla
1850-1940
miltei kaikki
avioliitot purkautuivatpuolison kuoleman johdosta. Avioerot olivat erifiAin
ja eronneiden
harvinaisia,
osuusvaestdsta
oli l900luvun alkupuolellakin
vainjoitakin promilleja.Heti nalkaluosienjakeen
vuonna 1870 perati joka seitsemAs
Hameenliunin yli l5-vuotiaistanaisista
oli leski,joten leskeysei voinut mitenkiiiin olla marginaalinen
ilmid ajanyhteisossA.Miksi naisleski?i
sittenoli selviisti
miesleski?i
enemmiin?Tiimii johtui siitA,
ettAmiestenelinikii oli alhaisempikuin
naistenja naisetavioituvatitsea?invanTartuntataudit,
suurisairastavuus,
vaikeat hempienmiestenkanssa,mink?iseuraukelinolot, sodat ja tapaturmatverottivat sena yli puolet avioliitoista purkautui
lasten ja vanhustenlisiiksi my<is parmiehen kuoleman johdosta Suomessa
haassa tydiassa olevaa vAestdnosaa. vuosina1866 1940.
ElAmaoli aryaamatonta.
Leskeysei siten
ollut yhta vahvastikuin nykyii.?in
sidoksissakorkeaanikaan.Keskimdiirinnaiset
Suruaika
leskeytyivalHiimeenmaaseudulla
noin
58-vuotiaina, mutta periiti kolmasosa
Puolisonkuolemastaalkoi leskensurunaisistaoli puolison kuollessaalle 50vuotias.Toisaalla
leskilliioli useinmy<is aika. Suruaikatarkoitti aikaa,joka puolialaikiiisi?ilapsiahuolehdittavanaan,
sill?i son kuolemastaoli kuluttavaennenkuin
leski sai solmiauudenavioliiton.Vuoden
perheisiinsyntyi lapsia kahdenkolmen
1734lain mukaannaistensuruaikakesti
r.uodenviilein koko vaimon hedelmiillikaksi kertaa niin kauan kuin miesten
senian ajan.
LesketeivAtsitenolleet vain vanhoja suruaika; kun naisleskentuli odottaa
puolison kuoleman jalkeen vAhintaan
naisia,kutenuseinajatellaan,muttaelinyksi vuosi ennenkuin uudelleenavioituiAn hitaannousunmydtii leskeysja lessaattoileskimies
keytyminen
aleniinliiftaeyhaselvemmin minenoli mahdollista,
solmia avioliiton jo kuuden kuukauden
vanhuuteen.Sen sijaan leskeys oli jo
kuluttuavaimonkuolemasta.
1800-luvullaselvastinaisille tyypillinen
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Kirkon ja papistonohellamy6s kyliilaiset valvoivat eriryisesti naisleskien
suruajanviettoa,sill?inainensaattoiolla
raskaanapuolison kuollessa.Jos leski
avioitui pian puolisonsakuolemanj?iltulla epaselkeen, saattoilapsenis?ist?i
vyyksiii.Tutkiessani
naisleskien
eliimiinja 1900kulkual800lulun loppupuolen
LuopioisKangasalan.
luvunalkupuolen
havait
maalaispitiijiss?i
ten ja Palkaneen
sin, ettii suruaikaanoudatettiintarkasti:
toisen avioliiton solmineet naislesket
avioituivattavallisestivastanoin kolmen
neljan vuodenkuluth-rapuolisonkuolemasta.

Uudelleenavioituminen
Hameenmaaseudulla
SuomenVirallisenTilastonmukaanH?imeenlaanissanaisleskienosuuskaikista
naisistaoli tavallisestlnoln
avioituneista
5-8 prosenttia (niilkiivuosienjiilkeen
naisleskienosuusoli perdti 16 prosenttia). Tilaston mukaan naislesketolivat
noin 36 41-vuotiaita,joten
avioituessaan
vanhemmannaisleskenmahdollisuustai
halukkuus uudelleenavioituaniiyttiiisi
olleen viihiiinen.Kun kaikista leskista
vain joka kymmenessolmi avioliiton,
niin alle 45-vuotiaana leskeytyneistii
naisistal?ihespuolet avioitui toistamiseen.Toinen puoli niiistii nuoremmista
leskistii ei kuitenkaan solminut uutta
avioliittoa,joten leskenika ei yksin selit?i
uudelleenavioitumista.
leskeytyOsanaistaalle 45-vuotiaana
neistii naisistaei solminut uutta avioliittoa, koska he kuolivat pian puolison
kuolemanjiilkeen.Toisaaltamy6slesken
oma sairaussaattoiolla este avioliiton
solmimiselle,sill?iesimerkiksikaatumasepiinleski Anna ei
taulia sairastanul
solminuttoistaavioliittoa,vaikkahiin oli
puolisonsakuollessavain 3l-vuotias.
1800-lur.un
lopullaja l900luvun alussa
kirjoitetussa teologisissa avioliitto-oppaissa muistutettiin lukijoita muun
muassa siita, efta avioliittoinstituution

joten nrtn
tarkoitusoli suvunjatkaminen,
puolison terveydentilallakuin puolisoidenviiliselliiikiierollakinoli merkiryst,i.

Sopivaikdero
Sivistyneisrtinihanteenmukaan avioja
miehentuli olla vaimoaanvanhempi
sopivaikiierooli kymmenenvuotta.TatA
ihannettaeivAl Ieskiensolmimalavioliitot tayttiineet,sillii naislesketolivat
avioituessaan
keskimearin37-vuotiaitaja
heidiinpuolisonsa31-wotiaita.Aiidpaitii
avioliitoistatoinen solmittiin
edustavista
4l-vuotiaan naisleskenja 70-vuotiaan
miehenriilill?ija toinen50-wotiaannaislesken ja 25-vuotiaanmiehen v?ilill?i.
Iiiltiiiin "sopivan"puolisonliiytaminenoli
siis ilrneisenhankalaa.
Ikiierotolivat siis suuria.Kdytanndssa
Hma tarkoitti myds sita, etta naislesket
kilpailivat avioliittomarkkinoillanaimattomiennaistenkanssasopivistapuolisoehdokkaista,sill?i leskien aviopuolisot
periaatteessa
vainhieolivatkeski-i?ilt?iiin
man vaniempiakuin ensimmaistiiavloliittoaan solmivat miehet keskimiliirin.
mitaan
Puolisoteiviit sitenmuodostaneet
ylijiiiimiiryhm?i?i.
varsinaista

ja
naisuus
Saatysidon
puolisonvalinta
Talolliset
naivattalollisia...
oli
Naisleskien uudelleenavioituminen
yleistamaalaviljelevZin
vaestdnparissa.
sillii sekiitalollistenleskienettii talollisten tyttarina syntyneiden naisleskien
oli suun.
osuus uudelleenavioituneista
talollisten
Niiidenuudelleenavioituneiden
leskien taloudellinen asema vahva.
Esimerkiksirusthollarinleski Henriikka
peri osantilasta,kun perheen
JuhonrytAr
lapsista kaksi kuoli isiinsii kuoleman
jiilkeen, ja HenriikkaWilhelmiinanpuoliso oli ilmeisestiostanuttilan ja vamo

peri sen miehen kuoleman jalkeen. mielipide ja perheenyhteiskunnallinen
Lisaksinaimattomia
tilallisenveljiii oli
asema.Erityisestiensimmeisen
aviopuorunsaasti,silla tiloja ei dittiinyt talollisen lisonedellyteniin
tulevansamasta
sosiaajokaisellepojalle.Avioituminenlesken liluokasta
ja tuovanlietynmaariinomaikanssa oli varteenotettavavaihtoehto suutta yhteiseentalouteen.Monesti on
niiille kirkonkirjoissa
talollistenpojiksi todettu,etta avioituminenleskenkanssa
tai veljiksimerkityillemiehille,jotka eioli varattomal
le ti lattomal
le viiyliisosiaavat perineetkotitaloaan,silla kotitalonsa liseennousuun.Kiisityspuolisoidenviili
periviaq/ttariaei kaikilleniiille talollisten sistaisuuristasosiaalisista
eroistaei kuinuoremmillepojille riittiinyt.
tenkaanole taysin ongelmaton.Vaikka
Kaikki talollisenqrftitet eivet kuiten- talollisen leski saattoikinvalita puolikaanolleetleskeytyessaian
talollisia,muf
sonsa liihipiirin naimattomienhenkil6ita heidan mahdollisuutensa
uudelleen- den,joskus myds palkollisten,joukosta,
paavioiluaolival tilattomanleskeniikin
olivat puolisot tavallisesti taustaltaan
remmatkuin tilattomientyttArillA.TAma talollisia. MielestAnion syyta korostaa
johruasiita.erratalollisten
saarroi
sosiaa- puolisoidensamanlaista,
talollistataustaa
linen piiri oli avioliittojenja sukulais- kuin puolisonkokemaasosiaalista
Iaskua,
suhteiden
kauttalaaja.Lisliksitalollisen silla talollisenpojaksisyntynytoli vartrytar sai kotoaan ainakin jonkinlaiset tuessaanomaksunuttalollisenarvomaamydtiij?iiset.
Perinliiosuuden
tasaamisen ilman ja omasi talonpidossatarvittavat
myittavuonna1878muidenkin
kuintalon taidot, joten hAnellaoli omaisuuden
perijan perintdosuudenasianmukainen puuneenkorvaavaatietotailoaja paiiikorvaaminen
tuli seanndnmukaisemmakomaa.
si, joten aivanvarattomiatalollisentytt?iret eivet leskeytyessaanvalttiimAttA
...jatilattomat
toisiaan
olleet.
Leskeytyneiden
talollistenja lampuotien tyttArienpuoliso oli kaikissaniissii
Talollistenleskienmahdollisuudet
uudeljoissasek?ileskenettatoisen
leenavioituaolivat siis hyv6t. Mutta
tapauksissa,
aviopuolisonisiin ammatti on tiedossa, millaisetolivat muidenkuin talollisten
leskien mahdollisuudetavioitua?My<is
talollisen poika. Vaikuttaa siltii, ettii
pidettiin kiinni
lampuotien tyftArien asema avioliittos?i?itysidonnaisuudesta
puolisoidenviilisten suurteniklierojen markkinoilla
oli hyv?i,ainakinseoli seljoten kasityksetpuolisoi- viisti parempi kuin kahdella torpparin
kustannuksella,
den viilisistiisuuristasosiaalisisla
eroista tyttdrellA,joiden aviopuolisotolivat tilateivAtnaytapitavanpaikkansa.Maaseutu- tomia.Aineistonainoakasirydlaisen
tytiir
vdestdeli 1800-ja1900-luvun
vaihteessa puolestaan
avioituiensinsuutarina
toimikirjoitettujenavioliitto- ja seksuaalivalis- van suutarinpojan kanssa,ja leskeytyjalkeenhiin avioituiensimm?iitusoppaidenoppien mukaanjo vanhas- misensA
joka oli torptaan. Oppaidenoppienmukaanmolemsenmiehens?i
veijenkanssa,
minpuolinenmieltymysei ollut riifiAva pari.
perusteavioliiton solmimiseksi,vaan
Kiiyhanleskivaimon
lapsineen
oli vaisamanlainen
lausla) hlalAisineeliim?in- keatulla toimeenomillaan.Tilannetta
ei
tapoineen,arvoineenja kasiryksineen
helpottanutsekaan,ettaalle 45-vuotiaina
toisin sanoen puolisonvalintasamasta leskeytyneiden
tilattomienja torpparren
- antoi parhaimmat leskienmahdollisuudet
yhteiskuntaryhmAstA
lttytAAuusipuoliedellytykset
onnelliseen
avioliittoon.
so olivat talollisten leskiii heikommat.
VarakkaammanvAestonosan
keskuu- Muistitiedonmukaan nopea uudelleenvaikuniensisijai- avioituminen oli tavallisinta yhteison
dessapuolisonvalinlaan
ja sukulaisten kciyhempienihmisten parissa.Kdyh?in
sestitalonetu,vanhempien

lesken pikaista avioitumista saatettiin
muun muassaperustellasilla, etta leslapsiaja
keksijiiiineelllioli paljonpieni?i
eftii nain saatiin elattaja perheeseen.
"Usein sita touhusi monet kylalaiset",
kuten yksi muistelija totesi. Kityhille
naisleskilleei kuitenkaanelattajaatahtonut loytya, sillii juuri heidiin oli
kaikkeinvaikeintasolmiauusiavioliitto.
Saattaakin
olla niin, etta muistelmien
k<iyhiileski olikin nuorehkomiesleski,
joka ei pystynytyksin huolehtimaan
pietai karjannistiilapsisla.
laloudenpidosla
hoidosta.
Talonpoikaisyhteisdssa
vaimo nahtiin
ensisijaisestimiehensii tytiparina. Osa
maataloustdista
oli sellaisia,etta seka
miehet etta naiset osallistuivatniihin,
muttasuuriosatitistaoli jaoteltuselvasti
naistenja miestentdihin.Pahimmillaan
yallinneetnaisten
talonpoikaisyhteisossai
ja miestenerilaisetroolit saattoivat
johtaa
siihen,ettiiniin mies-kuin naispuolisenkin leskenoli vaikeahoitaatilaa yksin.
Miesleskenasemasaaftoiolla jopa tukalampikuin naislesken
asema,
sillii miesren rydt olivat naistenltiila larkemmin
rajatutja valvorut.Esimerkiksikarjanhoito oli tavallisestit6ysinperheennaisviien vastuulla.Naisilla oli sita vastoin
enemmdnliikkumavaraatehdii miesten
tdiksi katsottujatoita,ja naita tdita tehneitiinaisiamydsarvostettiin.
Kdyhan,velkaisenpientenIastenaidin
ioitumisenesteena
ei myitsuudelleenav
ja
kadnollutleskenvaimoataloudellisesti
juridisestiparempiasema,sillii annettujen oikeuksien
merkitysoli kiiylAnn6ssii
vahainen.
Sita vastoinnaisleskien
avioitumistahankaloittise, etta he kilpailivat
avioliittomarklinoilla
naimatlomien
naisten kanssa,joten parhaimmatrnahdollisuudetlii)taa toinen aviomiesoli joko
varakkaillaleskilliitai nuorillanaisleskillii,joilla oli vain viih?inlapsia.Tilattoman
kiteeristii
lesketeivAttaytaneetkahdesta
sillii heillaioli liian viihiin
kumpaakaan,
varallisuuttaja liian monta lasta. Toisaaltamy6s torpparienheikentynytasema teki torpparinleskenelamanturvat-

tomaksi,ja ilmeisestiosittaintastasyysta
torppareidenleskien oli vaikea l6ytii?i
uuttaaviopuolisoa.
Kciyhii leskivaimoei yksinkertaisesti
puolisoehdokas,
ollut houkutteleya
sanotefta"kyllii lestiinhansananlaskuissakin,
kiakansuopi,yaanei orvolleaitia" tai
efla "aina leski heruu".Uudelleenavioituneettilattomanlesketolivatkin tavallitai sittenensimsestijoko lapsettomia
milisestiiavioliitostasyntyneetlapsetolipois kotoaennenliidin
vat jo muuttaneet
tapaukavioitumista.Kuitenkinkahdessa
alasessatilattomanleskelleoli useampia
ik?iisiii lapsia ja kummassakintapauksessa ouolisonvalinta oli tavallisesta
poikkeava. Ensimmiiisessiitapauksessa
rengin leski Miina Heikintytiir sol-rni
avioliiton itseaan29 wotta vanhemman
hauturinkanssa aviomiesoli 70-vuotias
avioituessaan.Miinan neljasta lapsesta
vielii kolmeasuikotonaaidinavioituessa.
Toisessatapauksessatilattoman leski,
viiden lapsenaiti WilhelmiinaTuomaanmiehensd
nuoMar avioituiensimmZiisen
remmanveljen kanssa.Puolisotluonnollisesti tunsivat toisensa entuudesiaan,
muttatamanlisaksiheitii yhdisti se, ettii
molemmat olivat leski,i. Kirkonkirjat
ihmistentunteiseivatkerrokirjaamiensa
ta ja tuntemuksista,
mutta taloudellisesti
avioliito oli jarkeva ratkaisu: torppari
tarvitsi naispuolistatydvoimaaja tilaton
leski pystyi niiin ratkaisemaan
toimeentulovaikeutensa.
Tavattomia eivAt mydskAan olleet
avioliitot,jotka solmittiintalollisenlesken ja tam?inensimmaisen
aviopuolison
naimattomanveljen kanssa.Tilan perimyksessiisyrjaytetyllenuoremmalleveljelle jiirjestely oli epiiilemiittiihoukutteIeva; isant,i oli aina isanta talossaan,
muttakotiinjaaneentalollisenveljenasema etenkinjosveljenleskiavioituivieraankanssa oli epavarma.

Suhtautuminen
uudelleenavioitumiseen
Naisleskenalhainensosiaalinenasemaja
vamttomuus heikensiv[t mahdollisuuksia
avioliinomarkkinoilla.mutta mycissopivan puolison ldytdminen oli vaikeaa.
Puolisonvalinnassat?irkeinkiteeri oli se,
ettii puoliso tuli samasta sosiaalisesta
ryhmAstii.Ik?i oli vasta toissijainentekijA.
Naisleskien avioituminen oli hyviiksyttyii. ja jopa naisleskiensolmimat avioliitot itse,i:in huomattavasti nuorempien
miesten kanssa hyv?iksyttiin, niin kauan
kuin maa oli piiiiasiallinenelannon tuoja.
Nuoret miehet hydtyiviit tiillaisista avroliitoista esimerkiksipiiasemell?iisainndimA?in tilaa, leski puolestaan sai tilalle
tydvoimaa tai elattiijan. Toisaalta, koska
avioliiton tarkoituksenaoli suvunjatkaminen, hedelmiilliseniiin ohinaneidennaisten avioituminen oli vahaista.
Vaikka sukulaistensananvaltaolisikin
ollut viih2iisempikuin ensimmiiistii avioliittoa solmittaessa,ei lesken uudelleenavioituminen aina ollut lasten etujen
mukaista. Aikuiset lapset saattoivatjopa
estaa lesken avioliittohankkeet tai pyrkiv2it ainakin vaikuttamaan puolisonvalintaan. Aikuisten lasten mielipiteen ohella
syytingillii olevien naisleskien mahdollisuuksia avioitua heikensi heidiin korkea
ikiinsii ja syytinkisopimuksiin mahdollisesti kirjattu ehto, jonka mukaan eliikkeen maksu loppui, jos naisleski solmi
avioliiton.
Suhtaulum inen uudelleenav
ioitumiseen ei ole kuitenkaan voinut olla kovin
k i e l t e i s t as.i l l a ip u o l e tn i i s r aai l l e 4 5 - v u o tiaina leskeytyneistii naisista, joiden
uudelleen avioitumista oma kuolema tai
sairaus ei estiinyt, solmi avioliiton. Toinen puoli naisfii naisista pysyi leskenii
loppuel?imansa,joko puhtaasti omasta
halustaan tai olosuhteiden pakosta. Hameen maaseudullakylayhteisd suhtautui
siis varsin myiinteisesti leskien uudelleenavioirum
iseen,silla se niihtiin usein
toimeentulon tai tydnteon karlnaltavalttAmiitttimAnAratkaisuna.Uudelleenavioitu-
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misen ongelmaa tarkasteltaessaon myds
syll?i pita?imielessiise. enii leskenja
naimattomannaisen asemayhteisitssaoli
erilainen. Vanhaksipiiaksi jiieminen oli
naiselle masentavaja pelottava tulevaisuudenkuvasekii vanlemmille ja suvulle
h.ipeanaihe.joka haluniin viilttiiiiavioitumalla vaikka minkiilaisen miehen
kanssa.Lesken ei tarvinnut ainakaantiillaisista syistii solmia uutta avioliittoa, ei
ainakaan kenen tahansa kanssa uudelleenavioituminen oli aina mytis henkildkohtainenratkaisu.

- valinnanvapaus,
Avioituminen
vaikeusvai pakko?
Lesken kannustimena uudelleenavioitua
oli tavallisesti niihty taloudellisenturvan
e r s i m i n e n .J o s l e s k i k l k e n i e l a m a a n
omillaan ja elaftzimaiin itsensA ja perheensii,he avioituivat harvemmin kuin ne
lesket.joiden toimeenrulooli heikompi.
Leskenii pysyminen saattoi olla yhtA
l a i l l a k u i n u u d e l l e e nv a
i oi l u mi n e n m ) 6 s
tietoinen valinta. Jos taas uudelleenavioitumisen suurimpana houkuttimena
niihtiin talon tyttvoimatarpeen tyydyttAminen ja taloudellisen turvallisuuden
hankkiminen,ei avioliitollaollut tAllaista
funktiota tilattomien parissatai vauaiden
talollisten leskien parissa, tai jos lapset
olivat kykeneviii suoriuturnaan tilan
triistii. Avioituminen varattoman miehen
kanssa.jostiimii olisikin safiunutkiinnostumaan yhta varattomasta naisleskestii,
olisi vain saattanut pahentaa tilannetta,
kun perheeseenolisi lesken ensimmiiisesta avioliitosta olevien lasten lisiiksi
syntynyt lisAAlapsia.
Toki puolisosta oli parhaimmillaan
myds seuraa ja iloa muutenkin. Naisleskien seksuaalisuusoli Hameen maaseudullakinjonkinlainen ongelmana,jota
kiisiteltiin muun muassa monin varsin
suorasukaisinsananlaskuin.Naisiin kohd i s l u n u st e k s u a a l i m o rl ia oa l i t i u k i nj u u r i
t i l a l l i s t e n a i s t e no s a l t aj .o l e n t i l a n o m i e n
naisten luvattomat suhteet eivat ehkii

olleet samanlainenuhka koko yhteisdn
moraalillekuin jos talollisenleski olisi
hairahtunut. Seksuaalimoraalisaattoi
siten vaikuttaap,iatdkseensolmia uusi
avioliitto, sillii kuten aikaisemminon jo
todettu,oli uudelleenavioituneiden
naisleskientaustavarsintalonpoikainen.
Monesti tutkijat ovat esittiineet, etta
kaikkien leskien tavoitteenaoli solmia
avioliitto.muttaettii osallaei ollut siihen
mahdollisuutta.Kasitys on mielestiini
jossainmiiiirin ongelmallinen,
sillii puolisoidenvalit saattoivatjaada varsin etiiisiksi. kun taas aidin ia lasten viilinen
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tunnesideoli usein vahva,jolloin leskiiiidin uudelleenavioituminen
olisi voinut
loukataperheenlapsia.Toisaaltavapaudenhaluinenja mieleltiiiin itsenainen
naisleski,jolla oli jonkinlainentaloudellinen tuva, saattoijopa pitiiA leskeyttd
parempana
uudelleenavioitumista
vaihtoehbna.

