
Tiina Miettinen

Kun puhutaan aviottomaaan lapseen joh-
taneesta suhleesla menneina aikoina, niin
ihmisille tulee ensimmiiiseksi mieleen
kaunis ja k6yhii maalaisneito, joka slysta
tai toisesta pAatly itseaAn ylempisiiii-
tyisen miehen kiisivarsille. Seurauksena
luvattomasta suhteesta on avioton lapsi.
Lapsen aitia kohtaa ihmisten ylenkatse ja
hiinen eldm?insii on pelkkiiii kiirsimystii.
Kuva on aarimmaisen sitkeaan pii.rtynyt
mieliimme, kiitos Suomi-filmien. Myds
1900-luvun alun kirjallisuus (Hella Wuo-
lijoki, Minna Canth, Maila Talvio) on lo-
punomasti toistanul myyniA jyrk?in epii-
saatyisestai ja tuhoontuomitusta rakkau-
desta. Kirjallisuuden perimmiiinen tarkoi-
tus oli tuoda esiin 1900-luvun alun yh-
teiskunnan epiikohtia raikeimmilliiiin.
Viaton neito rinnastui koyhaan vaesttin-
osaan, jota herat, isAnnat ja tehtaan-
johtajat siialimAna riistivat. Kdyhan nai-
sen ja ylempiseatyisen miehen suhteella
haluttiin kuvata ongelmia koko silloises-
sa yhteiskunnassa.

Tarinat ja todell isuus

Toki epasaatyisia rakkaussuhteita syntyi
saaryjakoisessa yhteiskunnassa. Rikkaat
miehet saattoivat haikailematta hyv?iksi-
kayttAa turyattomia k<iyhiii naisia. Isiintii,
joka pakotti piian kanssaan sukupuoli-
yhteyteen, jAi kansan mieleen ja tapauk-
sesta kerrottiin pitkaan, jopa vuosikym-
meniii. Silloin helposti unohtuu, ettii oli
paljon isiintiii, jotka eiviit maameet pii-
kojaan. Tiiysin tuulesta temmattua on
vAiftaA, ettA isiinnillii olisi Suomessa ollut
kautta historian jokin isiintiivallan suoma
ensiyrinoikeus talon uusiin p iikatyttit ih in.
Pikemminkin tilame oli kokonaan oiiin-

vastoin. Oman talon piikoihin kajoamr-
nen tuli is?innille erityisen kalli iksi. Laki
kielsi sen. koska piika kuului isiinniin
suojelukseen. Todisteita sille, etta piikoja
olisi sAiinniillisesti hyviiksikdytetty, ei
ole.

Vahemmistd Suomessa syntyneista
aviottomista lapsista sai alkunsa maalais-
tytdn/piian ja henar/isiinniin suhteesta.
Suurin osa syntyi lavallisen koyhemman
kansan keskeniiiin solmimista suhteista.
Ihmiset tiesivat ja hyvaksyivat sAAtyrajat.
He pyrkiviit seurustelemaan omissa
piireissiiiln. S6dtyldismiehen ja piian rak-
kaussuhde on kuitenkin romanftisempi,
traagisempi ja kiintoisampi kuin piian ja
rengin keskeniiiin solmima luvaton suhde.
Jiilkimmiiisestii on huomattavasti vaF
keampi kirjoittaa suurten massojen ro-
manttista elokuvaa tai romaania. Ja ehkii-
pii aviottoman lapsen jiilkeliiinen saattoi
salaa jopa toivoa, ettii isii olisikin se kar-
tanon herra eikii kartanon palveluksessa
piipahtanut renki... Moni sukututkijakin
saattaa mielessean toivoa, efta aviotto-
man esivanhemman kautta avautuisi ko-
mea aatelinen sukupuu.

Aviottomien lasten aitien kohtelu
muuttui kovemmaksi vasta tultaessa
I 800luvulle. Aviottoman lapsen synn)'t-
tAnyt nainen niihtiin telldin s,iatylaistdn
keskuudessa "huonona naisena". Aika-
kauden k?isityksen mukaan kunnon nai-
nen ei anna periksi miehen houkutuksille
missiiZin olosuhteissa. Kun nainen siis
synnytti aviottoman lapsen, han todisti
ettii oli moraaliltaan epAilyftAvA. Tallaista
naista sopi siis rankaista ja ylenkatsoa.
Saali ja avunanto olivat monien mielesta
siveettdmyyteen rohkaisemista. Perim-
maisia syita yksittiiisen aviottoman lap-
sen syntymiille ei kyselty. Naisen oli siin-

Tie aviottoman lapsen didiksi
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tylaistdn katsannossa oltava puhdas
neitsyt ennen avioli i ttoa.

K6yhempi kansa siiiityliiistiin alapuo-
lella eli kuitenkin omaa elamaansa
omissa askareissaan ja paljon karummas-
sa todell isuudessa. Sen moraalikasitykset
poikkesivat saaryleistdn itselleen ja myds
kansalle asettamista ihanteista. Tavalli-
nen kansa suhtautui paljon laveammin
aviottomiin lapsiin ja heidiin iiiteihinsii.
Tiirkeintii oli se, miten ja millaisesta suh-
teesta lapsi o1i saanut alkunsa. Tiissii
tehtiin tarkkoja eroja. Siiiifliiistci itse eli
I 800-luvulla kaksinaismoralismin vanki-
na. Prostituutio suorastaan kukoisti kau-
pungeissa porvarillisen perheihanteen
vastapainona. Tii l laisista asioista ei kui-
tenkaan puhuttu julkisesti sen ajan lehdis-
t6ssii tai kahvip6ydissii.

Aviottomien lasten vanhemmat

Vielii lT00luvulla kaikki aviottoman
lapsen synnyftAneet naiset peatyivet kara-
jil le- koska sukupuoliyhteys ilman avio-
liittoa madriteltiin rikokseksi. Islin nimi
ei silti aina tullut kifajil la esille. Toisi-
naan miehestA ldytyy maininta tuomro-
kirjoista. Avionoman lapsen isiin nimi ei
aina selvili mila?in kautla, koska nainen ei
valttamattii hakenut elatusta lapselleen.
Kariijakirjoista voidaan toki tutkia esi-
merkiksi l800luvun lopulla aviottoman
lapsen elatukseen liittyvi2i juttuja ja sel-
vittaa, keitA olivat avioftomien lapsen
isiit. N?iin on paljon tehtykin. T?illiiin
unohtuu kuitenkin helposti se, etta ela-
tusta kannatti naisen yrittiiA vain silloin,
jos lapsen isZillii oli varallisuutta. Nain
karajil le paatyivat etupazissa talollismie-
het. TastA syntyy vaaristynyt kuva siita,
ettA aviottomia lapsia syntyi etupaassa
talollismiesten ja piikojen epasaaryisista
suhteista. Suurinta osaa salavuoteus-
tapauksista ei 1800-luvun lopulla viety
kiirajille, sillzi kdyhalta mieheha ei kan-
nattanut elatusrahoja odottaa. Mies saat-
toi mytis olla livistiinyt muualle jo ennen
lapsen syntymaa. Ja voi olla niinkin, ettii

nainenkaan ei aina ollut ihan tarkkaan
selvill?i lapsen isiin tarkoista henkiki-
tiedoista. Lemmenliekki on voinut lei-
mahtaaja sammua varsin nopeasti.

Aviotonta syntyrlyna kasvattivat jo
varhain 1700-luvun Hameessa nimen-
omaan samansAetyisten suhteista synty-
neet lapset. Ero aviolapseen saattoi kay-
tanniissa olla taysin olematon. Varsinkin
1800-luvulla yleistyi ns. "susiparina"
el?iminen. Vanhemmat elivat ja asuivat
yhdessii ja lapsia syntyi tasaiseen tahtiin.
Tai sitten pari tapaili toisiaan siiiinn<jl-
lisesti vaikka asuikin eri paikoissa. Vain
vihille ei katsottu tarpeelliseksi menn?i.
Aviottoman lapsen isiinnimeii ei juuri-
kaan merkitry eniiii 1800-luvulla synty-
neiden luetteloon. Lapsi tuli vain ii idin
nimelle. Tutkimassani Hauhon pitajAssa
isiit kirjattiin jopa harvinaisen tarkasti
syntyneiden luetteloon aina 1800-luvun
alkupuolelle asti. Hauholla vuosina 1770
-1815 enemmist t t  av iot tomien lasten is is-
ta oli renkeja. Toiseksi eniten oli talol-
listen poikia, ja useimmiten he olivat per-
heidens?i nuorempia poikia. Renkien
miiiirii alkoi lisaantya €rityisesti 1800-
luvun alussa. Ei ole syytii epiiillii avior
tomien lasten isista annettuja tietoja.
Luotenawuna lisaa se, ettii avionomien
lasten isiksi merkittyjA ldytyy kaikista
saAtyryhmista aatelisista renkeihin. Jos
lapsen isastd oltiin epiivarmoja, niin isiin
nimen kohta voitiin jiittaa tyhjaksi.

Nykyihminen saa kirkollisten liihtei-
den perusteella usein mielikuvan siite,
etla nainen eli koko elemansa aviottoman
lapsensa kanssa yksin ja oli joutunut jo-
tenkin satunnaissuhteen seurauksena ras-
kaaksi. Heidiin nimens?i edessii oli koko
ajan tuomitsevat kirjaimet "qp" (kvinns-
person = naisihminen). Mitadn muuta
"titteliii" heillii ei useinkaan nae. Taus-
talla on kuitenkin saananut olla pitempi-
aikainen suhde, joka vain ei niiy missiiiin
kirjoissa tai kansissa. Ihmiset merkitsi
kirjoihin usein muualla muuftanut pappi.
jolla oli omat niikemyksens?i seurakunta-
laistensa asemasta ja siiiidysta. Todelli-
suus kirkonkirjojen takana ei aina ollut
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yksinkertainen. Ihmiset eiviit noudatta-
neet kirkonkirjojen merkintitja. He tuskin
olivat niistii edes tietoisia. Pappi ei esi-
merkiksi valftamatta pysynyt vilkkaan
muuttoliikkeen periissii. Rippikirjan pe-
rimmiiinen tarkoitus oli tilastoida ihmisiii.
Ei ollut aina edes tarpeen pyrkia earim-
mAiseen tarkkuuteen yksiniiisen ihmisen
asuinpaikoista tai saadyste tiettyna het-
ken?i.

Piika vai talontytar?

Kirkonkirjojen merkinniit kertovat yhta
paljon papista kuin seurakuntalaisista.
Hyvii esimerkki on Hauhon kirkonkylan
Mikon lampuotitilan Kirsti Mikontytiir.
Kirsti synnytti vuonna 1770 aviottoman
lapsen, joka kastettiin Marketaksi. ts?i oli
Mikon lampuotitilan renki Martti Tane-
linpoika. Kirstillii on syntyneiden luette-
lossa vain merkinta "qp", kuten kaikilla
aviottoman lapsen synnyfieneilla naisilla.
Rippikirjasta Kirsti Mikontytar ldytyi
merkitryna tilan palvelusvaen joukkoon.
Sarnoin han ldytyi mm. Tuittulan Nu-
karin rusthollista, kirkonkyliin kouvarilta
ja Heiskalasta aina talon palkollisten jou-
kosta. Kirstille syntyi Nukarilla vielii toi-
nenkin avioton laosi vuonna 1782. Hanet
siis mieltaa selkeasti piiaksi, joka nor-
maaliin tapaan vaihtaa palveluspaikkaa.

Kuitenkin tarkempi genealoginen tut-
kimus paljasti, efte Kirsti olikin syntyisin
Mikon lampuotitalontytar. Han jai jo
nuorena orvoksi vanhempien kuoltua ja
eli osana veljensd perhett?i. Pappi oli vie-
lii ennen aviottoman lapsen syntymaA
merkinnyt Kirstin talontyfiAreksi, mutta
aviottoman lapsen synnyftya pappi "pu-
dotti" hanet palkollisten joukkoon.
Kaikki muutkin talot. joissa Kirsti vuo-
den 1770 jZilkeen asui, paljastuivat suku-
laistaloiksi. Nukarin rusthollin emAnta ja
kirkonkylan krouvin emiintii olivat mo-
lemmat hlinen sisariaan. Heiskalassakin
asui Kirstin sisarenmiehen sukua. Voim-
mekin nyt mietti?i kokonaan uudelleen
Kirstin asemaa naissa taloissa. Oliko h?in

sittenkaian tavallinen palkollinen? Halu-
siko Kirsti itsekin olla enemmin rust-
hollin emiinniin sisar kuin mdkkilaisen
vaimo? Voisiko olla, etta h?in kenties itse
osittain paatti olla avioitumatta, koska
samansaatyista aviomiestii ei ldytynyt?
Niiin hiin sailytti saatyasemansa. Emme
tietenkaAn saa lopullista vastausta mutta
asiat saattoivat olla erittain monimutkai-
sia siiaty-yhteiskunnassa.

Esiaviol l isuus

Kansan moraalissa avioton lapsi ei viilt-
tamatta ollut paheksuttava asia. Asian
ratkaisi aina suhteen laatu. Ehka kaikkein
tuomitsevin aika aviottomia lapsia ja
heidiin iiitejiiiin kohtaan on ollut vasta
1900-luvulla. Mikali kaksi ihmistd olivat
l T00Juvulla ja sita ennen tehneet yhtei-
sen paatdksen avioliitosta ja yhteiselii-
miistii, niin asia oli selvii. Jos myds van-
hemmat ja koko yhteiso hyyaksyivat ta-
man suhteen, niin juuri mikiiiin ei estdnyt
aloittamasta sukupuolielamaa. Jos mies
hylkiisi naisen, niin yleinen paheksunta
kohtasi miesta. Tilanne oli kokonaan
toinen, jos nainen solmi suhteen lupia
kyselemiittii sellaiseen mieheen, jota suku
ei hyvaksynyt.

Jo 1700-luvulla talolliset alkoivat nou-
dattaa papiston vaalimusta vihkimisestii
ennen yhteiselaman alkua. Esiaviollisia
suhteita ei maataviuelevien keskuudessa
eniiii hyviiksytty. Raskaana oleva talollis-
morsian oli Hauholla vielii lT00luvulla
harvinainen ilmiii. Useimmiten raskaana
olivatkin ne talollismorsiamet, jotka
avioituivat tilattomien miesten kanssa.
Syynii oli se, etta talon perillisen synty-
miin oli oltava juridisesti varma. Yli
yhdeksiin kuukautta vihkimisen j?ilkeen
syntynyt lapsi oli varmasti talon isannan.
Pahoja puheita tai ilkeitii epiiilyksiii isiistii
ei talldin perimyksesta voitu suvun tai
naapuruston pi irissii esittiiii.

Tilattomilla ei perimysmurheita ollut,
joten yhreiselaimiin alku oli vapaammin
jArjestettevisse. TAssa on selva ero maata-
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viljelevan vaestdn ja muiden valilla. Jopa
torppareilla oli tiukempi asenne esi-
aviolliseen suhteeseen kuin esimerkiksi
sotilaalla, koska torppa usein siirtyi
suvussa. Tama tiukka ajanelu koski vain
maataviljelevien perheiden vanhimpien
poikien avioliittoja, ja he yleensii avioi-
tuivatkin nuorempina kuin perheen muut
lapset. Tiim2i ehkaisi heidan piirissa,in
aviottomien lasten syntya. Tilanomien ja
talojen nuorempien lasten matuA yh6
kasvoi 1700 1800-luvuilla. Heistii yhii
useampi aloitti yhteiseliimiin heti kihlau-
duttuaan. Osittain tiihiin vaikutti myds se,
etta lait lieventyivat 1700-luvun lopulla,
mutta osittain lakien lieveneminen johtui
taas siite, ettii aiempien ankarien lakien
noudattaminen oli yha vaikeampaa. Aate-
liston piirissii lTO0Juvulla vapaat suhteet
alkoivat olla enemman saentii kuin poik-
keus.

Jo muutama vihkimAtdn liitto saattoi
tuottaa kylassa tai kaupungissa useita
aviottomia lapsia, jotka nakyvat selkeana
piikkin6 aviottoman syntyvyyden nou-
sussa. Telldin syitii aviottomalle synty-
qrydelle onkin etsittavii juuri siitii, miksi
pari ei avioitunut. Mikd sai aikaan sen,
eftA avioton synty\ys alkoi nousta juuri
1700luvun lopulla erittiiin nopeasti. Sita
ennen aviottomia Hameessa syntyi huo-
mattavasti viihemmiin. Mita siis tapahtui?
Ja miksi avioton syntyvyys jiii n?ikyviiksi
ilmitiksi erityisesti juuri hamahiselle
maaseudulle? l9O0luvulla avioton syn-
tyrryys alkoi taas laskea. Vastuu aviotto-
man lapsen syntymiista oli myds mre-
hella, jopa viela enemman kuin naisella.
Miksi siis mies ei halunnut avioituat

Avioitumisen vaikeus

Huomioni kiinnittyi jo aineiston keruu-
vaiheessa siihen, etta yhdelle hauholai-
selle miehelle syntyi periiti nelji i avio-
tonta lasta lyhyessa ajassa. Fredrik Saka-
riaanpoika Lilja oli hauholainen reservrn-
sotilas ja perheensa nuorempi poika. Isii
ia io isoisiikin olivat olleet ratsumiehinii

Hydmiien Toralan rusthollissa. Kyseessii
oli jo vakaa, tiettyyn seatyyn asettunut
perhe. Fredrikille syntyi aviottomia lapsia
kolmen eri naisen kanssa. Erikoista oli
hiinen varhainen ikiinsii, sill?i hiin oli 18-
vuotias aloittaessaan hurmaamaan Hau-
hon Hyiimiien naisia. Kaikki n?im?i kolme
naista olivat samaa saatya kuin Fredrik,
mutta useita vuosia hantii vanhempia.

Naisen ja miehen v?ilinen ikiiero
tilattomien keskuudessa oli usein sellai-
nen, efta nainen oli miesta vanhempi.
Talollisilla tilanne oli painvastoin, sille
nuorella talollisnaisella oli paremmat
mydtajaiset. MyittAjAiset saattoivat va-
hentyii, jos talontyftAren is?i kuoli ja veli
avioitui ennen sisaren avioliittoa. Minian
tuloa taloon pidettiinkin mm. kansanru-
noudessa naimattomille tytt,tille huon-
ona asiana. Tilattomilla naisilla taas oli
vasta vanhempana saaste$ya varalli-
suutta. TAma oli yksi syy siihen miksi
tilattomilla avioitumisik?i oli korkeampi.
Fredrik Sakariaanpoikakin avioitui lopul-
ta itseaan seitseman vuotta vanhemman
naisen kanssa. Han ei ollut synnyttanyt
Fredrikille aviotonta lasta.

Kun yhteiskunnassa ei ollut tarjolla
sosiaaliapua, niin naisen varallisuudella
oli avioliiton kannalta yhii suurempi
merkitys. Vaestij kasvoi eritt?iin voimak-
kaasti 1700-luvulla. Valtio kannusti per-
heiden perustamiseen kaiken tavoin. Ti
loja halottiin, torppia perustettiin ja
makitupia nousi, ja 1740Juvulla syntyi-
vat Suomeen "suuret ikaluokat". Paran-
tuneet sadot ja rauhan aika takasivat sen,
ettii perheissd lapsista entista useampi eli
aikuiseksi. Loputtomiin ei taloja voinut
halkoa tai torppia perustaa tai miikkeja
rakenlaa. 1700-luvun Iopulla oli moni
nuorukainen sen tosiasian edessa, etta
avioituminen veisi viel?i pahempaan
kdyhyyteen. Sosiaalinen nousu alkoi olla
taysin mahdotonta. Fredrik Sakariaan-
poika Lilja oli aikansa ilmentymii. Hii-
nenkaltaisensa edusti uudenlaista mies-
tyyppia, joka selkeiisti uhmasi vallitsevaa
ikiaikaista elamiinkiertoa, johon kuului
avioliino ja perhe. Fredrik oli myds
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olosuhteiden uhri. Hanen oli vaikeaa
ldytAa paikkaansa yhteisitssS. Osittain
hiin ehka kaytti hyviikseen mahdollisesti
ukonakdaan ja omasi ns. hurjan Iuonnon,
joka vetosi naisiin. Fredrik mainittiin
kar4ille murtovarkausjutussa ja hiin kuo-
li varsin nuorena hukkumalla heikkoihin
jaihin.

Mies ei oikeastaan voinut avioitua
ellei hdn saavuttanut jotakin vakiintu-
nutta asemaa tai ammattia. Renkina
saattoi eliiii parhaiten vain poikamiehenii.
Tiilldin oli vain kaksi vaihtoehtoa: joko
naida rahaa ja maata tai elaa poikamie-
henA. Avioituminen edellytti mytis va-
kiintumista. Mikiil i naimisissa oleva mies
mieli saada aryostusta tai vaikutusvaltaa,
hiinen oli elettiivii nuhteettomasti. Piikoja
jahtaava isanta ei kunnioitusta lqlayhtei-
sdssa taatusti herAttAnyt. Naimisissa ole-
via miehi?i ei ollut Hauholla aviottomien
lasten isinii kuin harvoin. Osittain siihen
oli syynii sekin, etta avioliitto solmittiin
varsin mydhaan.

Avioitumisika Liinsi-Suomessa ja Hii-
meessii oli korkea, jopa yli 25-ruotta. Yli
30-vuotias ensisynnytt?ij?i ei ollut tilatto-
mien keskuudessa harvinaisuus 1700-
luvulla. Avioituminen ja perheen perus-
taminen venyi eika se aina tarkoittanut,
etta oltaisiin elet! siiiidyllisesti selibaa-
lissa. Aviotlomat lapset olivatkin usein
seurausta suhteista. joita solmittiin sopi-
vaa aviopuolisoa etsifiaessa tai sitten
saiistettiin yhdessii rahaa avioliiton varal-
le. Pitkii kihlaus saattoi purkaantua mo-
nista eri syista. Mies teki sen huomion.
etta yksin selvisi paremmin kuin per-
heellisen?i itsellisenii. Eik?i aina vain
mies, vaan jopa nainenkin. Tuhan ke-
vyesti solmittu suhde saattoi rakkauden
hiipuessa katketa, vaikka olisi syntynyt
lapsikin. Parisuhteiden p,iaffymisen syyt
olivat varmaan pohj imm iltaan samoja
kuin nykyisinkin.

Ja samoin parisuhteen aloitukseen liit-
tyvat ongelmat eivat ole muuttuneet
parissasadassa vuodessa. Nuorten naisten
kansanlaulut 1800-luvun alussa kertaavat
samaa asiaa kuin nykyajan nuortenlehdet:

Pitaisikti suostua sukupuoliseen kanssa-
kziymiseen, kun poika uhkaa muuten jat-
taa. Hylatyksi tuleminen ja vanhaksi-
piiaksi jiiiiminen oli hapeii. Voiko rakas-
tetun lupauksiin luottaa? "Poika viekas
viettelee ja likka hullu uskoo. Pian poika
piikqselta kunnian pois 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
syamessd. " Vastaavasti nuorten miesten
laulut olivat hieman toisenlaisia: "Ii,tta
ilse monen kerran otli pojqn ydksi. Tuota
sitten toisen keftan sanoi pojan tydl<si. Ei
se likkq miestd saa, joka oven pojiltq
sulkee. Pojat paljon vaivan kanssa kylia
pitkin kulke."

Avioitumisen kannalta oli hankala
myds varattoman siiiityliiismiehen tilan-
ne, vaikka sita harvoin tulee ajatelleeksi.
Nuoremman siiatylaispojan asema oli
usein yhta heikko kuin renkipojalla. Mie-
hen piti ensin luoda ura ja saada kunnon
tulot. Varakas saarylainen ei naittanut
rytaflaiin kttyhalle upseerilleja kdyhii up-
seeri taas ei nainut kdyhiiii siiiityliiis-
naista. Talldin saatyl,iismiehet ottivat
usein emilnntiitsijdn, jonka saattoi valita
rakkaudesta eika rahasta. Se ei vaikutta-
nut miehen as€maan yhteistissa, ja han
saattoi mydhemmin avioitua, jos sopiva
ehdokas liiytyi. Sen sijaan avioliiton
alempisA?iryisen naisen kanssa muu saa-
tylaistd tuomitsi. Emannditsijaa ei 1700-
luvulla pidetty vaimon rinnalla, vaan
vaimon asemassa. Papin oli kovin vaikea
saamata rahvaalle, etta vihkimiititn liitto
oli synti, jos paikallinen kartanonisAntA
eli julkisesti emiinniiitsijiinsii kanssa
perhe-eliimaa ilman rangaistuksia.

Sukuunsa sidottu

Naiset olivat kiinteasti suvun ja perheen
jiiseniii aviottoman lapsen syntyman jAl-
keenkin. Heiddt saatettiin katsoa uhreiksi
pikeminkin kuin huonoiksi naisiksi. Mie-
hen kieltaytyminen avioliitosta saattoi
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tulla koko suvulle yll?ityksena. Joskus
taas oari ei ehkii saanut oerheelt?i lu-
paakaan avioitua. Aiti ja lapsi oli hel-
pompi elattaa kuin kasvava tilaton perhe
varsinkin jos tunteetkin alkoivat jo hii-
pua. Molemmat saattoivat myiis huoma-
ta, etta avioliitto ei kannattanut taloudel-
lisesti. Naisia ja heidiin aviottomia lap-
siaan ei ajettu maantielle, vaan he elivit
elamansa suvun piirissii. Monet hoitivat
vanhempansa hautaan ja varsin moni
avioitui jossain vaiheessa elemaansl.

Aviottoman lapsen syruD4tanyt nainen
ei eliinyt kiert?iviiii ja hyljeksittyii eliimdii
siirtyen paikasta toiseen. Yksin elivat
l700luvun lopun Hauholla vain ne
aviottoman lapsen synn).ftaneet naiset,
joilla ei ollut perhettii. Vanhemmat olivat
yleensii kuolleet ja sisarukset muuttaneet
muualle. T?illaisessa tilanteessa eli maa-
seudulla mytis monia naimattomia kdyhiii
naisia, joilla ei ollut aviottomia lapsia.
Avioton lapsi saattoi olla joskus myds
vanhenevan naisen ainoa turva. Talldin
nuoruudessa tehty harha askel saattoi

myiihemmin osoittautua onneksi. Muis-
tettava on kuitenkin se, etta avioton lapsi
aina heikensi naisen asemaa yhteisdssa.
Aviottoman lapsen iiidiksi tuskin kukaan
halusi. Kaikkien nuorten naisten haavee-
na oli solmia hyvii avioliitto ja synnyftaa
lapset turvallisesti avioliitossa. Paine
avioitua oli naiselle aarimmaiisen kova.
vaikka kohtaloksi koituikin joskus lapsi
mutta ei avioliittoa, niin se ei ollut kaiken
loppu. Ei ole ollut yhta "tavallista tari-
naa" aviottoman lapsen synnyfieneiden
naisten kohtalosta, vaan jokaisen narsen
tarina on ollut erilainen.
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