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T?imii artikkeli perustuu syksyllA 2002
hyviiksyttyyn pro gradu -tutkielnaani Nl,/
olen leski. Naisleskien eldmdnkulku Ha-
meen mqqseudullq 1860-l 940. Tydssil
tutkin 170 naislesken elam,ia HAmeen
maaseudulla vuosina 1860 1940. Tarkas-
telin tydssa muun muassa naisten leskey-
tymisikiizi, sosiaalista asemaa ja uudel-
leenavioitumista seka perheen merkitystii
eri sosiaaliryhmien leskille. Tydn t?ir-
keimmat lfiteet olivat kirkonkirjoista
keriitty muuttoliikeaineisto, henkikirjat ja
kiiyhiiinhoidon p0y6kirjat, joiden avulla
kartoitin naisleskien elamiinkulkua puoli-
son kuolemasta aina lesken omaan kuole-
maan.

Tartuntataudit, suuri sairastavuus, vaikeat
elinolot, sodat ja tapaturmat verottivat
lasten ja vanhusten lisiiksi my<is par-
haassa tydiassa olevaa vAestdnosaa.
ElAma oli aryaamatonta. Leskeys ei siten
ollut yhta vahvasti kuin nykyii.?in sidok-
sissa korkeaan ikaan. Keskimdiirin naiset
leskeytyival Hiimeen maaseudulla noin
58-vuotiaina, mutta periiti kolmasosa
naisista oli puolison kuollessa alle 50-
vuotias. Toisaalla leskill i i oli usein my<is
alaikiiisi?i lapsia huolehdittavanaan, sill?i
perheisiin syntyi lapsia kahden kolmen
r.uoden viilein koko vaimon hedelmiilli-
sen ian ajan.

Lesket eivAt siten olleet vain vanhoja
naisia, kuten usein ajatellaan, mutta elin-
iAn hitaan nousun mydtii leskeys ja les-
keytyminen aleniin li iftae yha selvemmin
vanhuuteen. Sen sijaan leskeys oli jo
1800-luvulla selvasti naisille tyypillinen

"Aina leski heruu"
Uudelleenavioituminen Hameen maaseudulla 1800-luvun

loppupuolel la ja 1 900-luvun alussa

siviilisiiiity, sillii leskien ja eronneiden
naisten suhteellinen osuus oli vAhintAiin
kaksi kertaa suurempi kuin miesten
osuus.

Ajanjaksolla 1850-1940 miltei kaikki
avioliitot purkautuivat puolison kuole-
man johdosta. Avioerot olivat erifiAin
harvinaisia, ja eronneiden osuus vaestdsta
oli l900luvun alkupuolellakin vain joita-
kin promilleja. Heti nalkaluosien jakeen
vuonna 1870 perati joka seitsemAs
Hameen liunin yli l5-vuotiaista naisista
oli leski, joten leskeys ei voinut miten-
kiiiin olla marginaalinen ilmid ajan yhtei-
sossA. Miksi naisleski?i sitten oli selviisti
miesleski?i enemmiin? Tiimii johtui siitA,
ettA miesten elinikii oli alhaisempi kuin
naisten ja naiset avioituvat itsea?in van-
hempien miesten kanssa, mink?i seurauk-
sena yli puolet avioliitoista purkautui
miehen kuoleman johdosta Suomessa
vuosina 1866 1940.

Suruaika

Puolison kuolemasta alkoi lesken suru-
aika. Suruaika tarkoitti aikaa, joka puoli-
son kuolemasta oli kuluttava ennen kuin
leski sai solmia uuden avioliiton. Vuoden
1734 lain mukaan naisten suruaika kesti
kaksi kertaa niin kauan kuin miesten
suruaika; kun naislesken tuli odottaa
puolison kuoleman jalkeen vAhintaan
yksi vuosi ennen kuin uudelleenavioitu-
minen oli mahdollista, saattoi leskimies
solmia avioliiton jo kuuden kuukauden
kuluttua vaimon kuolemasta.
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Kirkon ja papiston ohella my6s kylii-
laiset valvoivat eriryisesti naisleskien
suruajan viettoa, sill?i nainen saattoi olla
raskaana puolison kuollessa. Jos leski
avioitui pian puolisonsa kuoleman j?il-
keen, saattoi lapsen is?ist?i tulla epasel-
vyyksiii. Tutkiessani naisleskien eliimiin-
kulkua l800lulun loppupuolen ja 1900-
luvun alkupuolen Kangasalan. Luopiois-
ten ja Palkaneen maalaispitiijiss?i havait
sin, ettii suruaikaa noudatettiin tarkasti:
toisen avioliiton solmineet naislesket
avioituivat tavallisesti vasta noin kolmen
neljan vuoden kuluth-ra puolison kuole-
masta.

U udelleenavioituminen
Hameen maaseudulla

Suomen Virallisen Tilaston mukaan H?i-
meen laanissa naisleskien osuus kaikista
avioituneista naisista oli tavallisestl noln
5-8 prosenttia (niilkiivuosien jiilkeen
naisleskien osuus oli perdti 16 prosent-
tia). Tilaston mukaan naislesket olivat
avioituessaan noin 36 41-vuotiaita, joten
vanhemman naislesken mahdollisuus tai
halukkuus uudelleenavioitua niiyttiiisi
olleen viihiiinen. Kun kaikista leskista
vain joka kymmenes solmi avioliiton,
niin alle 45-vuotiaana leskeytyneistii
naisista l?ihes puolet avioitui toistami-
seen. Toinen puoli niiistii nuoremmista
leskistii ei kuitenkaan solminut uutta
avioliittoa, joten lesken ika ei yksin selit?i
uudelleenavioitumista.

Osa naista alle 45-vuotiaana leskeyty-
neistii naisista ei solminut uutta avio-
liittoa, koska he kuolivat pian puolison
kuoleman jiilkeen. Toisaalta my6s lesken
oma sairaus saattoi olla este avioliiton
solmimiselle, sill?i esimerkiksi kaatuma-
taulia sairastanul sepiin leski Anna ei
solminut toista avioliittoa, vaikka hiin oli
puolisonsa kuollessa vain 3l-vuotias.
1800-lur.un lopulla ja l900luvun alussa
kirjoitetussa teologisissa avioliitto-op-
paissa muistutettiin lukijoita muun
muassa siita, efta avioliittoinstituution

tarkoitus oli suvunjatkaminen, joten nrtn
puolison terveydentilalla kuin puolisoi-
den viilisellii ikiierollakin oli merkiryst,i.

Sopiva ikdero

Siv istyneisrtin ihanteen mukaan avio-
miehen tuli olla vaimoaan vanhempi ja
sopiva ikiiero oli kymmenen vuotta. TatA
ihannetta eivAl Ieskien solmimal avio-
liitot tayttiineet, sillii naislesket olivat
avioituessaan keskimearin 37-vuotiaita ja
heidiin puolisonsa 31-wotiaita. Aiidpaitii
edustavista avioliitoista toinen solmittiin
4l-vuotiaan naislesken ja 70-vuotiaan
miehen riil i l l?i ja toinen 50-wotiaan nais-
lesken ja 25-vuotiaan miehen v?ilill?i.
Iiiltiiiin "sopivan" puolison liiytaminen oli
siis ilrneisen hankalaa.

Ikiierot olivat siis suuria. Kdytanndssa
Hma tarkoitti myds sita, etta naislesket
kilpailivat avioliittomarkkinoilla naimat-
tomien naisten kanssa sopivista puoliso-
ehdokkaista, sill?i leskien aviopuolisot
olivat keski-i?ilt?iiin periaatteessa vain hie-
man vaniempia kuin ensimmaistii avlo-
liittoaan solmivat miehet keskimiliirin.
Puolisot eiviit siten muodostaneet mitaan
varsinaista ylijiiiimiiryhm?i?i.

Saatysidon naisuus ja
puolisonvalinta

Taloll iset naivat talol l isia...

Naisleskien uudelleenavioituminen oli
yleista maala viljelevZin vaestdn parissa.
sillii sekii talollisten leskien ettii talollis-
ten tyttarina syntyneiden naisleskien
osuus uudelleenavioituneista oli suun.
Niiiden uudelleenavioituneiden talollisten
leskien taloudellinen asema vahva.
Esimerkiksi rusthollarin leski Henriikka
JuhonrytAr peri osan tilasta, kun perheen
lapsista kaksi kuoli isiinsii kuoleman
jiilkeen, ja Henriikka Wilhelmiinan puo-
liso oli ilmeisesti ostanut tilan ja vamo



peri sen miehen kuoleman jalkeen.
Lisaksi naimattomia tilallisen velji i i oli
runsaasti, silla tiloja ei dittiinyt talollisen
jokaiselle pojalle. Avioituminen lesken
kanssa oli varteenotettava vaihtoehto
niiil le kirkonkirjoissa talollisten pojiksi
tai veljiksi merkityille miehille, jotka ei-
vat perineet kotitaloaan, silla kotitalonsa
perivia q/ttaria ei kaikille niiille talollisten
nuoremmille pojille riittiinyt.

Kaikki talollisen qrftitet eivet kuiten-
kaan olleet leskeytyessaian talollisia, muf
ta heidan mahdollisuutensa uudelleen-
avioilua olival tilattoman leskeniikin pa-
remmat kuin tilattomien tyttArillA. TAma
saarroi johrua siita. erra talollisten sosiaa-
linen piiri oli avioliittojen ja sukulais-
suhteiden kautta laaja. Lisliksi talollisen
rytar sai kotoaan ainakin jonkinlaiset
mydtiij?iiset. Perinliiosuuden tasaamisen
myitta vuonna 1878 muidenkin kuin talon
perijan perintdosuuden asianmukainen
korvaaminen tuli seanndnmukaisemmak-
si, joten aivan varattomia talollisen tytt?i-
ret eivet leskeytyessaan valttiimAttA
olleet.

Leskeytyneiden talollisten ja lampuo-
tien tyttArien puoliso oli kaikissa niissii
tapauksissa, joissa sek?i lesken etta toisen
aviopuolison isiin ammatti on tiedossa,
talollisen poika. Vaikuttaa siltii, ettii
s?i?itysidonnaisuudesta pidettiin kiinni
puolisoiden viil isten suurten iklierojen
kustannuksella, joten kasitykset puolisoi-
den viilisistii suurista sosiaalisisla eroista
eivAt nayta pitavan paikkansa. Maaseutu-
vdestd eli 1800-ja 1900-luvun vaihteessa
kirjoitettujen aviol iitto- ja seksuaalivalis-
tusoppaiden oppien mukaan jo vanhas-
taan. Oppaiden oppien mukaan molem-
minpuolinen mieltymys ei ollut riifiAva
peruste avioliiton solmimiseksi, vaan
samanlainen lausla ) hlalAisine eliim?in-
tapoineen, arvoineen ja kasiryksineen -
toisin sanoen puolisonvalinta samasta
yhteiskuntaryhmAstA - antoi parhaimmat
edellytykset onnelliseen avioliittoon.

Varakkaamman vAestonosan keskuu-
dessa puolisonvalinlaan vaikuni ensisijai-
sesti talon etu, vanhempien ja sukulaisten

mielipide ja perheen yhteiskunnallinen
asema. Erityisesti ensimmeisen aviopuo-
lison edellyteniin tulevan samasta sosiaa-
liluokasta ja tuovan lietyn maariin omai-
suutta yhteiseen talouteen. Monesti on
todettu, etta avioituminen lesken kanssa
oli varattomal le ti lattomal le viiylii sosiaa-
liseen nousuun. Kiisitys puolisoiden viili
sistai suurista sosiaalisista eroista ei kui-
tenkaan ole taysin ongelmaton. Vaikka
talollisen leski saattoikin valita puoli-
sonsa liihipiirin naimattomien henkil6i-
den, joskus myds palkollisten, joukosta,
olivat puolisot tavallisesti taustaltaan
talollisia. MielestAni on syyta korostaa
puolisoiden samanlaista, talollista taustaa
kuin puolison kokemaa sosiaalista Iaskua,
silla talollisen pojaksi syntynyt oli vart-
tuessaan omaksunut talollisen arvomaa-
ilman ja omasi talonpidossa tarvittavat
taidot, joten hAnella oli omaisuuden
puuneen korvaavaa tietotailoa ja paiii-
omaa.

. . . ja t i lattomat toisiaan

Talollisten leskien mahdollisuudet uudel-
leenavioitua olivat siis hyv6t. Mutta
millaiset olivat muiden kuin talollisten
leskien mahdollisuudet avioitua? My<is
lampuotien tyftArien asema avioliitto-
markkinoilla oli hyv?i, ainakin se oli sel-
viisti parempi kuin kahdella torpparin
tyttdrellA, joiden aviopuolisot olivat tilat-
tomia. Aineiston ainoa kasirydlaisen tytiir
puolestaan avioitui ensin suutarina toimi-
van suutarin pojan kanssa, ja leskeyty-
misensA jalkeen hiin avioitui ensimm?ii-
sen miehens?i veijen kanssa, joka oli torp-
pari.

Kiiyhan leskivaimon lapsineen oli vai-
kea tulla toimeen omillaan. Tilannetta ei
helpottanut sekaan, etta alle 45-vuotiaina
leskeytyneiden tilattomien ja torpparren
leskien mahdollisuudet lttytAA uusi puoli-
so olivat talollisten leskiii heikommat.
Muistitiedon mukaan nopea uudelleen-
avioituminen oli tavallisinta yhteison
kciyhempien ihmisten parissa. Kdyh?in



lesken pikaista avioitumista saatettiin
muun muassa perustella silla, etta les-
keksi ji i i ineellli oli paljon pieni?i lapsia ja
eftii nain saatiin elattaja perheeseen.
"Usein sita touhusi monet kylalaiset",
kuten yksi muistelija totesi. Kityhille
naisleskille ei kuitenkaan elattajaa tah-
tonut loytya, sillii juuri heidiin oli
kaikkein vaikeinta solmia uusi avioliitto.
Saattaakin olla niin, etta muistelmien
k<iyhii leski olikin nuorehko miesleski,
joka ei pystynyt yksin huolehtimaan pie-
nistii lapsisla. laloudenpidosla tai karjan-
hoidosta.

Talonpoikaisyhteisdssa vaimo nahtiin
ensisijaisesti miehensii tytiparina. Osa
maataloustdista oli sellaisia, etta seka
miehet etta naiset osallistuivat niihin,
mutta suuri osa titista oli jaoteltu selvasti
naisten ja miesten tdihin. Pahimmillaan
talonpoikaisyhteisossai yallinneet naisten
ja miesten erilaiset roolit saattoivat johtaa
siihen, ettii niin mies- kuin naispuolisen-
kin lesken oli vaikea hoitaa tilaa yksin.
Mieslesken asema saaftoi olla jopa tuka-
lampi kuin naislesken asema, sill i i mies-
ren rydt olivat naisten lti i la larkemmin
rajatut ja valvorut. Esimerkiksi karjan-
hoito oli tavallisesti t6ysin perheen nais-
viien vastuulla. Naisilla oli sita vastoin
enemmdn liikkumavaraa tehdii miesten
tdiksi katsottuja toita, ja naita tdita teh-
neitii naisia myds arvostettiin.

Kdyhan, velkaisen pienten Iasten aidin
uudelleenav ioitumisen esteena ei myits-
kadn ollut lesken vaimoa taloudellisesti ja
juridisesti parempi asema, sillii annettu-
jen oikeuksien merkitys oli kiiylAnn6ssii
vahainen. Sita vastoin naisleskien avioi-
tumista hankaloitti se, etta he kilpailivat
avioliittomarklinoilla naimatlomien nais-
ten kanssa, joten parhaimmat rnahdolli-
suudet lii)taa toinen aviomies oli joko
varakkailla leskillii tai nuorilla naisleskil-
lii, joilla oli vain viih?in lapsia. Tilattoman
lesket eivAt taytaneet kahdesta kiteeristii
kumpaakaan, sillii heillai oli liian viihiin
varallisuutta ja liian monta lasta. Toi-
saalta my6s torpparien heikentynyt ase-
ma teki torpparin lesken elaman turvat-

tomaksi, ja ilmeisesti osittain tasta syysta
torppareiden leskien oli vaikea l6ytii?i
uutta aviopuolisoa.

Kciyhii leskivaimo ei yksinkertaisesti
ollut houkutteleya puolisoehdokas, sanot-
tiinhan sananlaskuissakin, efta "kyllii les-
kiakan suopi, yaan ei orvolle aitia" tai
efla "aina leski heruu". Uudelleenavioi-
tuneet tilattoman lesket olivatkin tavalli-
sesti joko lapsettomia tai sitten ensim-
milisestii avioliitosta syntyneet lapset oli-
vat jo muuttaneet pois kotoa ennen liidin
avioitumista. Kuitenkin kahdessa tapauk-
sessa tilattoman leskelle oli useampia ala-
ik?iisiii lapsia ja kummassakin tapauk-
sessa ouolisonvalinta oli tavallisesta
poikkeava. Ensimmiiisessii tapauksessa
rengin leski Miina Heikintytiir sol-rni
avioliiton itseaan 29 wotta vanhemman
hauturin kanssa aviomies oli 70-vuotias
avioituessaan. Miinan neljasta lapsesta
vielii kolme asui kotona aidin avioituessa.
Toisessa tapauksessa tilattoman leski,
viiden lapsen aiti Wilhelmiina Tuomaan-
Mar avioitui ensimmZiisen miehensd nuo-
remman veljen kanssa. Puolisot luonnol-
lisesti tunsivat toisensa entuudesiaan,
mutta taman lisaksi heitii yhdisti se, ettii
molemmat olivat leski,i. Kirkonkirjat
eivat kerro kirjaamiensa ihmisten tunteis-
ta ja tuntemuksista, mutta taloudellisesti
avioliito oli jarkeva ratkaisu: torppari
tarvitsi naispuolista tydvoimaa ja tilaton
leski pystyi niiin ratkaisemaan toimeen-
tulovaikeutensa.

Tavattomia eivAt mydskAan olleet
avioliitot, jotka solmittiin talollisen les-
ken ja tam?in ensimmaisen aviopuolison
naimattoman veljen kanssa. Tilan peri-
myksessii syrjaytetylle nuoremmalle vel-
jelle jiirjestely oli epiiilemiittii houkutte-
Ieva; isant,i oli aina isanta talossaan,
mutta kotiin jaaneen talollisen veljen ase-
ma etenkinjos veljen leski avioitui vie-
raan kanssa oli epavarma.



Suhtautuminen
u udelleenavioitumiseen

Naislesken alhainen sosiaalinen asema ja
vamttomuus heikensiv[t mahdollisuuksia
avioli inomarkkinoil la. mutta mycis sopi-
van puolison ldytdminen oli vaikeaa.
Puolisonvalinnassa t?irkein kiteeri oli se,
ettii puoliso tuli samasta sosiaalisesta

ryhmAstii. Ik?i oli vasta toissijainen tekijA.
Naisleskien avioituminen oli hyviiksyt-
tyii. ja jopa naisleskien solmimat avio-
liitot itse,i:in huomattavasti nuorempien
miesten kanssa hyv?iksyttiin, niin kauan
kuin maa oli piiiiasiallinen elannon tuoja.
Nuoret miehet hydtyiviit tiillaisista avro-
li i toista esimerkiksi piiasemell?i isainndi-
mA?in tilaa, leski puolestaan sai tilalle
tydvoimaa tai elattiijan. Toisaalta, koska
avioliiton tarkoituksena oli suvunjatkami-
nen, hedelmiil l isen i i in ohinaneiden nais-
ten avioituminen oli vahaista.

Vaikka sukulaisten sananvalta olisikin
ollut viih2iisempi kuin ensimmiiistii avio-
liittoa solmittaessa, ei lesken uudelleen-
avioituminen aina ollut lasten etujen
mukaista. Aikuiset lapset saattoivat jopa
estaa lesken avioliittohankkeet tai pyrki-
v2it ainakin vaikuttamaan puolisonvalin-
taan. Aikuisten lasten mielipiteen ohella
syytingillii olevien naisleskien mahdolli-
suuksia avioitua heikensi heidiin korkea
ikiinsii ja syytinkisopimuksiin mahdolli-
sesti kirjattu ehto, jonka mukaan eliik-
keen maksu loppui, jos naisleski solmi
avioliiton.

S uhtaulu m inen u udelleenav ioitum i-
seen ei ole kuitenkaan voinut olla kovin
k ie l te is ta .  s i l la i  puo le t  n i i s ra i  a l le  45-vuo-
tiaina leskeytyneistii naisista, joiden
uudelleen avioitumista oma kuolema tai
sairaus ei estiinyt, solmi avioliiton. Toi-
nen puoli naisfii naisista pysyi leskenii
loppuel?imansa, joko puhtaasti omasta
halustaan tai olosuhteiden pakosta. Ha-
meen maaseudulla kylayhteisd suhtautui
siis varsin myiinteisesti leskien uudel-
leenavioirum iseen, sil la se niihti in usein
toimeentulon tai tydnteon karlnalta valttA-
miitttimAnA ratkaisuna. Uudelleenavioitu-

misen ongelmaa tarkasteltaessa on myds
syll?i pita?i mielessii se. enii lesken ja
naimattoman naisen asema yhteisitssa oli
erilainen. Vanhaksipiiaksi jiieminen oli
naiselle masentava ja pelottava tulevai-
suudenkuva sekii vanlemmille ja suvulle
h.ipean aihe. joka haluniin vii l tt i i i i  avioi-
tumalla vaikka minkiilaisen miehen
kanssa. Lesken ei tarvinnut ainakaan tiil-
laisista syistii solmia uutta avioliittoa, ei
ainakaan kenen tahansa kanssa uudel-
leenavioituminen oli aina mytis henkild-
kohtainen ratkaisu.

Avioituminen - val innan vapaus,
vaikeus vai pakko?

Lesken kannustimena uudelleenavioitua
oli tavallisesti niihty taloudellisen turvan
ers iminen.  Jos  lesk i  k l  ken i  e lamaan
omillaan ja elaftzimaiin itsensA ja per-
heensii, he avioituivat harvemmin kuin ne
lesket. joiden toimeenrulo oli heikompi.
Leskenii pysyminen saattoi olla yhtA
la i l la  ku in  uude l leena v io  i l  um inen m)6s
tietoinen valinta. Jos taas uudelleen-
avioitumisen suurimpana houkuttimena
niihtiin talon tyttvoimatarpeen tyydyttA-
minen ja taloudellisen turvallisuuden
hankkiminen, ei avioli i tolla ollut tAllaista
funktiota tilattomien parissa tai vauaiden
talollisten leskien parissa, tai jos lapset
olivat kykeneviii suoriuturnaan tilan
triistii. Avioituminen varattoman miehen
kanssa.jos ti imii olisikin safiunut kiinnos-
tumaan yhta varattomasta naisleskestii,
olisi vain saattanut pahentaa tilannetta,
kun perheeseen olisi lesken ensimmiii-
sesta avioliitosta olevien lasten lisiiksi
syntynyt lisAA lapsia.

Toki puolisosta oli parhaimmillaan
myds seuraa ja iloa muutenkin. Nais-
leskien seksuaalisuus oli Hameen maa-
seudullakin jonkinlainen ongelmana, jota
kiisitelt i in muun muassa monin varsin
suorasukaisin sananlaskuin. Naisiin koh-
d is lunut  seksuaa l imoraa l i  o l i  t iuk in  juur i
t i l a l l i s ten  na is ten  osa l ta .  jo len  t i lanomien
naisten luvattomat suhteet eivat ehkii
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olleet samanlainen uhka koko yhteisdn tunneside oli usein vahva, jolloin leski-
moraalille kuin jos talollisen leski olisi iiidin uudelleenavioituminen olisi voinut
hairahtunut. Seksuaalimoraali saattoi loukata perheen lapsia. Toisaalta vapau-
siten vaikuttaa p,iatdkseen solmia uusi denhaluinen ja mieleltiiiin itsenainen
avioliitto, sillii kuten aikaisemmin on jo naisleski, jolla oli jonkinlainen taloudel-
todettu, oli uudelleenavioituneiden nais- linen tuva, saattoi jopa pitiiA leskeyttd
leskien tausta varsin talonpoikainen. uudelleenavioitumista parempana vaihto-

Monesti tutkijat ovat esittiineet, etta ehbna.
kaikkien leskien tavoitteena oli solmia
avioliitto. mutta ettii osalla ei ollut siihen
mahdollisuutta. Kasitys on mielestiini
jossain miiiirin ongelmallinen, sillii puoli-
soiden valit saattoivat jaada varsin etiii-
siksi. kun taas aidin ia lasten viilinen
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