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Perheen jäljillä keskiajalta nykypäivään

c

Johanna Ilmakunnas & Anu Lahtinen

P erheestä puhutaan päivittäin niin arjessa, politiikassa kuin tut-
kimuksissakin. Näkökulmasta riippuen perhe on yhteiskunnan 

tukipilari tai menneen maailman jäänne, turvasatama tai kriisipe-
säke. Nykyperheet kuvataan entistä pirstaleisemmiksi. Uusperheet, 
sateenkaariperheet, adoptiot ja huoltajuuskiistat nähdään nykymaa-
ilman ilmiöinä. Vastakohtana häämöttää usein mielikuva menneisyy-
den perheestä, johon liitetään turvallisuus, pysyvyys ja vastuullisuus, 
samoin kuin selkeä työnjako sukupuolten ja perheenjäsenten välillä. 
Menneisyyden perhe on helppo esittää nykyisyyden vastakuvana, 
ehyenä yhteisönä, jonka jäsenten tavoitteet olivat sopusoinnussa 
keskenään.1

Näillä mielikuvilla on vastineensa vanhassa perhehistorian tut-
kimuksessa. 1800-luvulla moni historioitsija ajatteli, että mennei-
syyden alkuperäinen perhemalli oli suurperhe. Ranskalainen so-
siologi Frédéric Le Play pelkäsi, että teollistuvien länsimaiden juu-
reton individualismi tuhoaisi perheen, jota hän piti yhteiskunnan 
moraalisena perusyksikkönä. Muuttuvassa yhteiskunnassa ajatus 
”alkuperäisestä”, perinteisestä perheestä tuntui tuovan turvaa. Yh-
teiskunnalliset uudistajat sen sijaan toivoivat radikaaleja muutoksia 
kapitalistisen yhteiskunnan ja porvarillisen perheen hävittämiseksi. 



Johanna Ilmakunnas & Anu Lahtinen

12

Molemmat näkökulmat olettivat, että perhe edusti perinnettä ja py-
syvyyttä.2 

Historioitsija Amy Louise Erickson on todennut, että monet 
menneisyyden perheistä esitetyt väittämät ovat poliittisia, kulloisen-
kin nykyajan peilikuvia. Menneisyydestä haetaan vertailukohtaa ja 
eroa nykyisyyteen, sinne heijastetaan toiveita ja pelkoja. Tällöin ta-
voitteena on pikemminkin perustella nykyisyyteen liittyviä väittämiä 
kuin tarkastella menneisyyttä sen omista lähtökohdista.3 Kun men-
neisyyttä tunnetaan paremmin, myös perheisiin ja perheen nykypäi-
vään tai tulevaisuuteen liittyvät pelot voidaan suhteuttaa laajempaan 
tietomäärään. Tämä antaa tilaa monipuolisemmalle keskustelulle 
perheestä ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Samalla voidaan huomata, 
että jotkut nykypäivän nostalgisoidut perhekuvitelmat, kuten ajatus 
harmonisesta ydinperheestä, edustavat – historioitsija ja perhetut-
kija Stephanie Coontzin sanoin – ”maailmaa, jota ei koskaan ollut”.4

Historiantutkijat uskaltautuvat turhan harvoin peilaamaan men-
neisyyden maailmaa nykyajan kanssa, vaikka historioitsijan ammat-
titaitoon kuuluu ajassa tapahtuvien muutosten näkeminen ja his-
torioitsijoilla olisi hyvät mahdollisuudet katsoa niin taakse- kuin 
eteenpäin.5 Perhetutkimuksessa puolestaan – kuten laajemminkin 
yhteiskunnallisessa tutkimuksessa – historiallinen perspektiivi jää 
usein vähäiseksi, mikä johtaa menneisyyden hahmottamiseen staat-
tisena ja monoliittsena huolimatta menneisyyden perheiden monista 
erilaisista elämäntavoista ja arjen ratkaisuista. Kriittinen perhetutki-
mus on kyseenalaistanut yksinkertaiset perheen määritelmät nyky-
ajassa, mutta historiantutkimuksen näkökulma ei ole aina tavoittanut 
aihetta tutkivia tai siitä keskustelevia.6

Historioitsijan silmin menneisyyden perhe-elämässä voidaan 
nähdä monenlaisten ristiriitojen ja ratkaisumallien kirjo. Tämän 
olemme halunneet nostaa myös kirjamme keskeiseksi lähtökoh-
daksi. Teoksemme Perheen jäljillä tarkastelee arkea ja tunteita poh-
joismaisissa perheissä. Keskiössä ovat perheiden sisäiset suhteet ja 
tunnesiteet. Painopiste on keskiajalta 1800-luvun alkuun Ruotsin 
valtakunnan itäisissä osissa ja vuoden 1809 jälkeen nykyisen Suomen 
alueella. Teoksessamme painottuu läntinen perhemalli7 ja sen myötä 
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Suomen ja suomalaisen perheen kytkeytyminen osaksi eurooppa-
laisia perheitä ja niiden historiaa. Tuomme yhteen sekä menneiden 
vuosisatojen perhesuhteet että nykypäivän käsitykset perheestä ja 
perheen menneisyydestä.

Perhe ennen ja nyt
Katseemme suuntaa perheen vuosisatana tunnetulta 1800-luvulta 
ajassa taaksepäin. 1800-luvun ja 1900-luvun perheitä on tutkittu pal-
jon jo 1990-luvulta lähtien, jolloin perheen, lapsuuden ja naisten his-
toria alkoi yhtä enemmän kiinnostaa suomalaisia historioitsijoita.8 
Keskiajan ja uuden ajan alun perheitä on niitäkin usein tarkasteltu 
1800-luvun kurkistusikkunan kautta, kaukaisen historian muuttu-
mattomina ilmentyminä. Ideologiset ja yhteiskunnalliset perhemallit 
ja perheen ihanne ovat erityisen vahvasti 1800-luvun porvarillistuvan 
ja porvarillisen yhteiskunnan konstruktioita, joiden luomat ajatukset 
”traditionaalisesta” ja ”luonnollisesta” perheestä elävät voimakkaasti 
edelleen 2020-luvulla, vaikka minään aikana valtaosa perheistä ei ole 
ollut niiden mukaisia.9

Tässä teoksessa muistutamme, että monet nykyajalle tyypilli-
sinä pidetyt ilmiöt kuten aviopuolisoiden omien nimien säilyttä-
minen tai kahden elättäjän perhemalli ovat löydettävissä keskiajan 
ja varhaismodernin ajan perheistä.10 Vaikka tunteet ja kokemukset 
ovat kulttuurisesti ja ajallisesti muuttuvia, ovat historioitsijat osoit-
taneet, että tunnesiteet ovat olleet eri aikoina tavalla tai toisella tär-
keitä perheenjäsenten yhteenkuuluvuudelle – tai välirikoille.11 Myös 
perhe-elämän, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on ilmiö, joka 
löytyy historian eri aikoina, varsinkin perheistä, joita voisi luon-
nehtia nykytermein yrittäjäperheiksi tai perheyrityksiksi.12 Näissä 
perheissä sukupolvenvaihdokset ja ylisukupolvinen yhteistyö olivat 
usein tärkeitä.13

Keskiajalta nykypäivään ulottuvalla pitkän aikavälin tarkastelulla 
rakennamme keskustelua eri aikakausia ja näkökulmia edustavien tut-
kijoiden kesken. Katsomme kuitenkin myös eteenpäin. Kuten Ilana 
Aalto toteaa teoksemme lopussa, perheisiin liitettyjä historiakuvia 
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haastamalla tutkijat voivat haastaa myös historiakuvien ennakoimat 
tulevaisuudet. Jos perheet eivät olekaan pirstaloitumassa ennen näke-
mättömällä tavalla, tulevaisuuskaan ei ehkä ole ennennäkemättömän 
pirstaleinen. Tieto entisajan perhesuhteista voi auttaa ymmärtämään 
nykyongelmia ja niiden taustoja, rauhoittamaan moraalipaniikkia ja 
hahmottamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Se voi muistuttaa siitä, että 
menneisyydessä ja nykypäivässä ihmisten kuvitelmat perheestä saat-
toivat erota paljonkin siitä perheestä, jossa he elivät.14 

Keskiajalla ja uuden ajan alussa pelkästään ihmisten elinajan 
odote vaikutti siihen, että perheet olivat varsin monimuotoisia. 
Muutenkin perhe käsitettiin niin käytännön kuin normienkin ta-
solla avoimemmaksi ja liukuvammaksi kuin 1800-luvulla vakiintu-
nut ja viimeistään 1950-luvulla sementoitunut ihannekäsitys por-
varillisesta ja keskiluokkaisesta ydinperheestä. Perhe oli prosessi.15 
Avioliitot, syntymät ja kuolemat vaikuttivat jokaisen menneisyyden 
ihmisen ympärille rakentuneeseen läheisten suhteiden kirjoon, ku-
ten Maija Ojala-Fulwood ja Jarkko Keskinen osoittavat tässä kirjassa 
teksteissään naisleskien johtamista keskiajan käsityöläisverstaista ja 
1700–1800-lukujen kauppiasperheestä.

Ajallisesti menneisyyden perhesuhteet eivät muuttuneet teleo-
logisesti tai selkeälinjaisesti aina samaan suuntaan, esimerkiksi kol-
lektiivista kohti yksilöllisyyttä. Kristinuskon juurtuessa keskiajalla 
Ruotsin valtakuntaan vanhempien valta lastensa avioliittoihin näyt-
tää heikentyneen, reformaatiokaudella puolestaan keskustelu las-
ten kuuliaisuuden vaatimuksesta tiukkeni.16 Tietyt tavat ja oikeudet 
voivat olla hyvinkin lyhytikäisiä, mutta ovat saaneet vahvan ”pe-
rinteisyyden” leiman. Avioparin ja perheen yhteistä sukunimeä on 
kuviteltu vuosisataiseksi perineeksi, mutta sen valtakausi kesti Suo-
messa vain puoli vuosisataa, 1930-luvulta 1980-luvulle.17 Nykyään 
usein ”luonnolliseksi” ajateltu imetys on vuoroin ollut arvostettua, 
vuoroin paheksuttua ”ajanhukkaa”. Entisaikojen ”sankarisynnyttäjä” 
eli vastasyntyneen luota töihin kiirehtinyt emäntä on lyhytikäinen, 
tiettyyn aikakauteen liittynyt ilmiö, joka kyseenalaisti aiempien su-
kupolvien lapsivuodeperinteet.18 Samoin, kuten Mia Korpiola osoit-
taa omassa osuudessaan, äitien oikeudet lapsiinsa ovat pitkään olleet 
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heikommat kuin aviomiehen (joka yleensä, mutta ei aina, oli myös 
lasten isä). Vaikka nykykeskustelussa usein isien oikeudet nähdään 
avioerotilanteessa ”perinteisesti” heikkoina, käytännössä isillä oli 
vielä 1900-luvun alkupuoliskolla hyvin vahva lain ja tavan takaama 
oikeus päättää lastensa kohtalosta.

Perhesuhteet ovat kuitenkin paljon muutakin kuin useimmiten 
esiin tuotu vanhempien ja pienten lasten välinen suhde. Siksi nos-
tammekin tässä kirjassa esiin vanhempien tai isovanhempien roo-
lit, sisarusten väliset suhteet sekä ydinperheeseen ja avioliittoihin 
liitetyt oletukset. Anu Lahtinen tuo artikkelissaan esiin 1500-luvun 
perheen tunteiden ilmaisun, muun muassa aikuisten sisarusten tai 
aikuistuneiden lasten ja vanhempien väliset tunnesiteet. Johanna 
Ilmakunnas puolestaan tutkii elämänvalintojen herättämiä tunteita 
vanhempien ja aikuisten lasten välillä 1700-luvun loppupuolella. 
Nostamme esiin paitsi yleisiä piirteitä ja kehityslinjoja, myös kat-
koksia ja eri aikakauden ristiriitoja sekä yhteiskuntaryhmien erityis-
piirteitä.

Muutosten keskellä pysyvyyttä ja käytännön apua perheisiin toi-
vat suhteet sisarusten ja heidän aviopuolisoidensa välillä sekä suhteet 
puolisoiden vanhempiin kuten Reetta Eirasen tutkimuksessa 1800-lu-
vun sivistyneistöperheestä, samoin kuin ylisukupolvinen tuki, josta 
tarjoamme sekä keskiaikaisia että 2000-luvun välähdyksiä yhtäältä 
Taina Saarenpään ja toisaalta Mirkka Danielsbackan ja Antti O. Tans-
kasen osuuksissa. Nämä yhtäläisyydet eivät välttämättä viittaa yliai-
kaiseen jatkuvuuteen, mutta havainnot haastavat pohtimaan jatku-
vuutta. Menneisyys on yhtaikaa erilainen ja samanlainen kuin maa-
ilma, jossa elämme nyt, ja usein ehkä eri tavalla kuin voisi ajatella. 

Eri artikkeleissa tulee esiin niin vieraus kuin tutulta vaikutta-
vatkin piirteet menneisyyden eri aikojen ja nykyisyyden perhe-
suhteissa. Tiina Miettisen aiheena on noituudesta syytetyt perheet 
1600-luvun maalaisyhteiskunnassa, jossa kärjistyneet huhut kulkivat 
yhtä nopeasti kuin 2020-luvun alun sosiaalisessa mediassa. 1600-lu-
vun maailmassa, kuten usein nykyäänkin, yksinäiset naiset joutuivat 
kohtaamaan kaikkein ankarimmat syytökset, kun taas perhe ja suku 
suojasivat avioliitossa ollutta naista. Naiset myös suojelivat perheen-
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jäseniään, kuten käy ilmi Mari Välimäen tapaustutkimuksesta. Väli-
mäki tuo esiin niin äitien kuin isienkin toimijuuden ja tuen opiskeli-
japoikien rakkaussuhteissa 1600-luvulla. 

Julia Dahlberg osoittaa omassa osuudessaan nykypäivässäkin 
ajankohtaisen aiheen, yksineläjät. Dahlberg tuo esiin, miten yksin-
eläjistä on keskusteltu eri vuosikymmenillä ja millaisiin tietoihin 
keskustelut ovat perustuneet. Reetta Eiranen puolestaan lähestyy 
nykypäivässä ajankohtaista uusperhekysymystä 1800-luvun näkö-
kulmasta. Hän analysoi biologisten ja sosiaalisten perhesuhteiden 
merkityksiä 1800-luvun uusperheissä, joissa oli sekä yhteisiä lap-
sia että lapsia molempien puolisoiden edellisistä avioliitoista. Mia 
Korpiolan analyysi sen sijaan tuo esiin muutoksen perheenjäsenten 
oikeuksiin liittyvissä käsityksissä. Korpiola osoittaa sadan vuoden 
takaisin esimerkein, miten lyhyt historia oikeastaan on yhä nykyään 
osin tiedostamattomana elävällä käsityksellä, jonka mukaan äitien 
oikeus lapsiin olisi erotilanteessa vahvempi kuin isien oikeus.

Kirjan näkökulmat muistuttavat erityisesti siitä, että menneisyy-
den perheet eivät olleet yksinkertaisia tai yhtenäisiä, vaan omalla ta-
vallaan niissäkin ratkottiin yksinhuoltajuuden, adoption, sosiaalisen 
vanhemmuuden, uusperheiden ja vihkimättömien parien pulmia. 
Ihanteet perheenjäsenten keskinäisistä rakkauden teoista saatettiin 
tuoda melko yhtenäisinäkin esiin, mutta se, miten näitä tekoja käy-
tännössä tulkittiin, vaihteli paljon. Vanhojen ja uusien käsitysten tör-
mätessä syntyy entistä monipuolisempi kuva lähisuhteiden monen-
laisesta kirjosta. Perheen jäljillä tuo yhteen tutkimuksen eri haaroja 
sekä uuden kokonaiskuvan luomiseksi että liian yksioikoisten tul-
kintojen kyseenalaistamiseksi. Samalla se kokoaa yhteen Suomen ja 
lähialueiden historian pitkiä linjoja. Julkaisu on myös monivuotisen 
tutkimushankkeen päätösjulkaisu; aiemmin sen piirissä ja rahoituk-
sella on valmistunut useita väitöskirjoja ja muita julkaisuja.19

Käsittelemme perheiden sosiaalista rakentumista arjen vuorovai-
kutuksen lisäksi oikeusasiakirjojen, virallisten lähteiden ja säädösten 
sekä henkilökohtaisen aineiston ja tilastojen valossa. Historiantutki-
mukselle tyypilliseen tapaan lähteiden kirjo on suuri. Aineistoihin 
kuuluu perheenjäsenten toisilleen kirjoittamia kirjeitä, kirkonkir-
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joja, käsityöläisten ammattikuntiin tai kaupunkien hallintoelimiin 
lähettyjä anomuskirjeitä, perinnönjakoasiakirjoja, tuomioistuinten 
päätösasiakirjoja, kyselyaineistoja, haastatteluja, sanoma- ja aika-
kauslehtiä, blogikirjoituksia ja nettikeskusteluja sekä tilastoja. Läh-
teiden käyttöä ja niiden vaatimaa lähdekritiikkiä avataan tarkemmin 
kussakin tekstissä.

Monipuolisten lähdeaineistojen avulla pyrimme tuomaan esiin 
perheen kokemuksia eri aikoina ja eri ihmisten kokemina. Äänensä 
saa kuuluviin monipuolinen joukko menneisyyden ihmisiä aateli-
sista ja säätyläisistä porvaristoon, käsityöläisiin, sivistyneistöön ja 
rahvaaseen. Julia Dahlbergin analyysissa piirtyy 1700-luvun puoli-
välistä 2000-luvun alkuun ulottuvan tilastoaineiston kautta laaja, eri 
yhteiskuntakerrokset läpäisevä kuva perheen paikasta yhteiskun-
nassa ja yhteisössä.

Teoksemme antaa osaltaan esimerkkejä siitä, millaisia erityisiä 
haasteita historiantutkija kohtaa vastuullisen ja eettisen tutkimuksen 
tekijänä eri vuosisadoilla liikkuessaan. Perhe- ja tunnesuhteita tut-
kittaessa menneisyyden ihmisiä on kohdeltava vastuullisesti. Tämä 
ei tarkoita arkaluontoisten aiheiden kaihtamista, vaan tutkimuksen 
kohteena olevien ihmisten ihmisarvon kunnioittamista. Tietyistä 
muista aloista poiketen historiantutkimuksen vakiintunut ja pe-
rusteltu käytäntö on, että menneisyyden ihmisiä ei anonymisoida 
ilman painavaa syytä (kuten henkilötietolain yksityisyyden suoja), 
vaan heidät mainitaan tutkimuksessa nimeltä. Historiantutkimuk-
sessa tämä tukee tutkimuksen moniäänisyyttä ja vastuullisuutta, ku-
ten Kirsi Vainio-Korhonen on painottanut.20 Tämän kirjan teksteissä 
olemme kirjoittaneet tutkimuksen kohdehenkilöistä heidän 
nimillään lukuun ottamatta 2010-luvulla syntynyttä aineistoa, jossa 
henkilötiedot on tietosuojalain mukaisesti anonymisoitu.

Rakenteista verkostoihin, kylmyydestä tunnekirjoon
Varhaisessa perhehistoriassa oletettiin ihmisten eläneen aikoinaan 
suurperheissä. Ennen pitkää universaali, alkuperäinen perhemalli 
kadotti uskottavuutensa, ja tilalle tuli eri alueiden erilaisia malleja 



Johanna Ilmakunnas & Anu Lahtinen

18

korostava tulkinta.21 John Hajnalin ja Peter Laslettin 1960-luvulla 
julkaisemien tulkintojen mukaisesti päädyttiin hahmottelemaan 
Itä- ja Länsi-Euroopan välisiä perhemallien eroja, jotka eivät juon-
tuneetkaan teollistumisen ajoilta, vaan paljon varhaisemmalta ai-
kakaudelta.22 Perhemallien tutkimuksessa Suomi on usein sijoitettu 
puoliväliin, vaikka olettama itäisestä perhemallista on usein osoitettu 
eräänlaiseksi länsimaisen perhehistoriantutkimuksen itselleen raken-
tamaksi peiliksi, joka kertoo enemmän länsimaiden itseymmärryk-
sestä kuin Itä-Euroopan perheistä.23 Globaalissa vertailussa Euroopan 
sisäisten erojen merkitys on ylimalkaan kyseenalaistettu. Ying-chang 
Chuangin ja Arthur P. Wolfin mukaan kiinalaisen perhehistorian 
perspektiivistä mikä tahansa eurooppalainen järjestelmä antoi häm-
mentävän paljon päätösvaltaa avioituville itselleen, koska ne edellyt-
tivät vähintään symbolista naitettavien omaa suostumusta.24

Tarkemmin katsoen jopa ”perhe” käsitteenä on todettu kaikkea 
muuta kuin yksiselitteiseksi. Vaikka biologisten vanhempien ja las-
ten välinen suhde on ymmärretty erityiseksi, ei tämäntyyppiselle 
kokoonpanolle edes löydy termiä vanhoista lähteistä. Sana familia 
tarkoitti antiikin Roomassa ja vielä 1700-luvunkin Euroopassa koko 
huonekuntaa palvelijoineen ja mahdollisine orjineen. Pohjoismai-
sissa maanlaeissa puhuttiin pitkään ”huonekunnasta” (hjonelag) ja 
”suvusta” tai ”sukulaisista” (ätt, släkt, fränder, nästa fränder).25 Ilmaisu 
suurperhe on sekin todettu epämääräiseksi, ja Elina Waris ehdottaa 
sen sijaan käsitteitä yhdys-, ryhmä- tai liittoperhe (joint family).26 

Naomi Tadmor puhuu 1700-luvun monimuotoisista perheistä 
termillä kinship-family.27 Perheen ja kotitalouden, yksityisen ja jul-
kisen välisiä rajanvetoja tutkinut Joachim Eibach käyttää ilmaisua 
”avoin talo” (das offene Haus) osoittaakseen perheen, kodin ja koti-
talouden käsitteiden monimuotoisuuden 1600–1700-lukujen Euroo-
passa.28 Havainnot perheen moninaisuudesta ovat rohkaisseet myös 
irrottamaan näkökulman tutkimuksen usein olettamista heterosek-
suaalisista perhesuhteista. Tästä näkökulmasta uusinta tutkimusta 
edustaa esimerkiksi Jen Manionin transhistoriaa käsittelevä teos Fe-
male Husbands, ja Tuula Juvonen on kannustanut suomalaisia tutki-
joita huomaamaan queer-historian mahdollisuudet: menneisyyden 
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tunteita on mahdollista tulkita monin tavoin.29 Suomessa oikeus-
historioitsija Anu Pylkkänen on ehdottanut avioliiton tilalle uutta 
yhteistalousmallia, jota hahmotellessaan hän on ottanut huomioon 
avioliiton pitkän historian ja nykyajan vaatimukset.30

Vaikka entisaikojen lähteissä usein ihannoitiin normien mukaista 
pysyvää hierarkiaa, samalla oltiin hyvin tietoisia siitä, että tällaista 
järjestystä oli vaikea saavuttaa.31 Muutokset hajottivat avioliittoja ja 
perheitä, uudet liitot loivat monenlaisia lapsi- ja sisarpuolikytköksiä. 
Adoptio ja monenlaiset muut järjestelyt loivat sosiaalisia perheyh-
teyksiä sinne, missä biologista sukulaisuutta ei ollut. Lyndan War-
nerin toimittama Stepfamilies in Europe, 1400–1800, tuo hyvin esiin 
erilaisten perhejärjestelyjen kirjon.32 Kuten Maija Ojala-Fulwood 
toteaa tässä teoksessa, uusi avioliitto saattoi usein olla paras ratkaisu 
elämän varmuuden takaamiseksi esimerkiksi käsityöläisleskelle.33 
Johanna Andersson Raeder on todennut samaa keskiajan aatelis-
naisten osalta: uudelleenavioituminen tuki usein omaa taloudellista 
selviytymistä, vaikka se saattoi johtaa myös uusiin ongelmiin ja jän-
nitteisiin perhesuhteisiin.34 Anu Pylkkänen on työssään käsitellyt 
perheoikeuden jatkuvuutta ja muutoksia, ja Mia Korpiola avioliit-
to-oikeuden pitkää historiaa.35 Historioitsijat ovat myös korostaneet, 
miten naisten merkitys perheiden taloudellisen toiminnan ja tiedon 
välittäjinä on syytä ottaa huomioon.36

Eräs tutkimushistoriaa ja yleisiä käsityksiä voimakkaasti värittä-
nyt kysymys on ollut ajatus menneisyyden perheiden tunnekylmyy-
destä. Tähän käsitykseen vaikuttivat pitkään Philippe Arièsin laajasti 
siteeratut 1960- ja 1970-luvuilla ilmestyneet teokset perheen ja lap-
suuden historiasta. Arièsin ranskalaista lapsuutta ja perhettä käsitel-
leitä tutkimuksia on turhankin suoraviivaisesti tulkittu lähes puoleen 
alkuperäisestä lyhennetyn ja puutteellisesti englanniksi käännetyn 
laitoksen pohjalta. Lapsuuden historiaa monipuolisesti tutkinut 
Marjatta Rahikainen on oivaltavasti osoittanut, miten suuri merkitys 
virheellisellä käännöksellä ja väärintulkinnoilla on ollut lapsuuden 
ja perheen historian tutkimustraditioille, sillä lapsuus ancien régimen 
Ranskassa ei ole suoraan verrannollinen englantilaiseen lapsuuteen 
samana aikana tai lapsuuteen keskiajan Pohjolassa.37 
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Nykyajan suhteellisesta hyvinvoinnista käsin voi olla vaikea hah-
mottaa, että menneisyyden laiminlyönnit lapsia kohtaan johtuivat 
usein voimavarojen puutteesta, ei tunnekylmyydestä. 

Jo vuosikymmeniä sitten historioitsijat Janken Myrdal ja Göran 
Bärnhjelm toivat esiin, että keskiaikaisissa ihmekertomuksissa vä-
littyy sekä vanhempien huoli lapsistaan että toisaalta olosuhteiden 
ylivoimaisuus. Lapsia ei voitu pitää herkeämättä silmällä, koska työt 
ja velvollisuudet veivät vanhempien huomion muualle. Siten lapset 
joutuivat helposti onnettomuuksiin, mutta syy ei ollut välinpitämät-
tömyydessä, vaan vanhemmat kyllä pyrkivät kiihkeästi hoitamaan 
pienokaisiaan ja varmistamaan näiden parantumisen.38 Kansatietei-
lijät ovat nostaneet esiin muisteluaineistoja siitä, miten agraaristen 
sukupolvien äidit saattoivat olla poissa pitkiä aikoja esimerkiksi työn 
vuoksi.39 Vaikka arkipuheessa usein kuvitellaan, että menneisyyden 
perheyhteisöissä ja maataloudessa aikuiset olivat lähellä lapsia, arki 
oli ankarampaa, muttei automaattisesti tunteetonta. Vanhempien 
työntekoa ja fyysistä poissaoloa lasten luota on tarkasteltava kuten 
mitä tahansa historian ilmiötä oman aikansa ihanteiden, käytäntö-
jen ja lähtökohtien kautta. Tässäkin menneisyyden vivahteet tulevat 
paremmin esiin, jos pystytään ottamaan etäisyyttä 1800- ja 1900-lu-
kujen perheihanteista.

Nykytutkimuksessa tunteiden ja kokemusten historia ovat per-
hehistorian valtavirtaa, ja perhe tunneyksikkönä on tutkimuskohde, 
jonka analysointiin on käytetty mitä erilaisimpia lähteitä kirjeistä ja 
päiväkirjoista testamentteihin, kirjanpitoon ja esineisiin.40 Varhais-
tenkin vuosisatojen lasten elämää on eurooppalaisittain tarkasteltu 
monipuolisesti.41 Tässä teoksessa ei siten ole enää tarpeen pohtia pe-
rinpohjaisesti 1900-luvun jälkipuoliskon keskustelua siitä, uskalsivatko 
ja osasivatko vanhemmat rakastaa lapsiaan historian eri aikoina.42 Sen 
sijaan lähdemme siitä kysymyksestä, millaisia muotoja ja mahdolli-
suuksia perheensisäinen huolenpito ja tunneilmaisu saivat eri aikoina. 

Perheenjäsenten keskinäiset lojaliteetit ja puolenpito ovatkin 
kantavia teemoja tämän kirjan artikkeleissa. Rakkaus yleensä ja 
perheenjäsenten välinen, luonnollisena pidetty rakkaus erityisesti 
oli menneisyydessä yllättävänkin keskeinen puheenaihe. Entisajan 
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tunnesuhteet olivat hyvin monimuotoisia, mutta on syytä muistaa, 
että ne usein myös erosivat nykyisistä tunnekäsityksistä. Kuten Anu 
Korhonen on todennut, rakkautta on aiemmin pidetty hierarkkisena 
tunnesuhteena.43

Aina tutkijalle ei ole tarjolla suoria tietoja tunteista, mutta epä-
suoria päätelmiä voi tehdä hajanaisistakin lähteistä. Samalla tulee 
esiin, miten perheiden näkymät ja velvoitteet olivat riippuvaisia 
yhteiskunnallisesta asemasta ja varakkuudesta.44 Kauppias- tai kä-
sityöläisperheen jäseniin kohdistui toisenlaisia odotuksia ja velvoit-
teita kuin rikkaissa aatelisperheissä, ja erityinen painolasti kohdistui 
yhteiskunnalle vaarallisiksi koettuihin, esimerkiksi noituudesta syy-
tettyihin rahvaaseen kuuluneisiin vanhempiin ja lapsiin. Olosuhteet 
eivät antaneet mahdollisuuksia – tai luoneet paineita – alati läsnä 
oleville vanhemmille samalla tavalla kuin nykyään, kun ihanteena on 
sekä vanhempien työssäkäynti että sen rinnalla osallistuva, hoivaava 
vanhemmuus. 

Monimuotoinen perhe
Kirjamme kansikuva kiteyttää monia kirjan teemoja: sukupuolen 
ja iän merkityksen perheen sisäisessä hierarkiassa, perheen roolin 
lasten kasvatukselle ja koulutukselle, perheen tunneyksikkönä sekä 
perheen merkityksen yhteiskunnan tukipylväänä. Saksasta Ruotsin 
länsirannikolle siirtyneen maalari Jonas Dürchsin suurikokoinen 
(160 x 320 cm) epitafi vuodelta 1776 kuvaa rovasti Gustaf Fredrik 
Hjortbergin (1724–1776) perhettä. Muistotauluun on kuvattu Hjort-
berg, hänen vaimonsa Anna Helena Löfman (1724–1808) ja heidän 
lukuisat lapsensa, joiden nimet ovat vanhempien pitelemissä pape-
reissa. Lapsena kuolleet jälkeläiset on kuvattu katsojasta poispäin 
kääntyneinä, toisten takana olevina ja kehdoissa nukkuvina. Tämä 
oli yleinen tapa 1600-luvulla, mutta on 1700-luvun maalauksessa van-
hahtavuudessaan lähes hätkähdyttävä muistutus suuresta lapsikuol-
leisuudesta, jolta eivät säästyneet säätyläisperheetkään. 

Hjortbergin perhe on jaettu maalauksen eri puolille sukupuo-
len mukaan, tyttäret äidin kanssa maalauksen oikealle ja pojat 
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isän kanssa maalauksen vasemmalle puolelle. Maalauksesta ilme-
nee perheen tärkeys Hjortbergille, mutta myös hänen moninaiset 
luonnontieteelliset kiinnostuksenkohteensa valistuksen hengessä: 
laaja kirjasto, sulkakynä konsolipöydällä, urkupillit, lääkeapteekki, 
karttapallo, madagaskarilainen apina ja instrumentit pöydällä repre-
sentoivat kaikki Hjortbergin tieteellistä toimeliaisuutta pappisviran 
ohella. Anna Helena Löfman ja perheen tyttäret ovat pukeutuneet 
aikakauden ranskalaistyylisiin runsain pitsein ja rusetein koristet-
tuihin muotipukuihin, mutta heitä ei ympäröi säätyläisnaisten maa-
ilmaan kuuluneet esineet kuten vaikkapa ompeluvälineet, musiik-
ki-instrumentit tai pappisperheissä myös naisten käsiin kuuluneet  
kirjat.45

Perheen idea ja perheenjäsenten väliset suhteet niin uskonnol-
lisena kuin maallisenakin aiheena on ollut keskeinen länsimaisen 
taiteen kiinnostuksen kohde aina antiikista lähtien. Taidehisto-
rioitsijat Kate Retford ja Maria Vainio-Kurtakko ovat painottaneet, 
kuinka perhemuotokuvien tilaajat yhdessä taitelijoiden kanssa loivat 
ja vahvistivat säätyläisten ja sivistyneistön käsitystä ihanteellisesta 
perheestä muun muassa kompositioiden ja maalauksessa esitettyjen 
esineiden avulla.46 Myös historiantutkijalle kuvallisten esitysten tar-
kastelu voi toimia kimmokkeena uusien näkökulmien löytämiselle 
ja sellaisten aihealueiden tutkimiselle, joita ei kirjallisissa lähteissä 
aina ole nähtävissä.

Tämän teoksen kirjoittajat tuovat osuuksissaan esiin, miten sa-
mankaltaisia ilmiöitä perhehistoriassa voidaan huomata eri vuosisa-
doilla. Ylisukupolvinen tuki tulee vastaan niin Maija Ojala-Fulwoo-
din ja Taina Saarenpään tutkimissa keskiajan porvarien tapauksissa 
kuin Mirkka Danielsbackan ja Antti O. Tanskasen tutkimuksessa, 
jonka pohjana oleva kyselyaineisto ajoittuu 2010-luvulle. Perheiden 
piirteet ja arkikokemukset eivät ole pysyneet samoina kautta aikojen, 
mutta eri aikojen perheissä on havaittavissa samantapaisia ilmiöitä, 
joita kehystävät oman aikakautensa tarpeet – esimerkiksi kuolleisuu-
den, työntekovaatimusten tai sosiaalisen suoriutumisen odotukset.

Huolimatta avioliiton ihanteesta ja sen mukanaan tuomasta ta-
loudellisesta ja oikeudellisesta turvasta moni ihminen jätti aviolii-
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ton solmimatta keskiajan ja nykyajan välisenä aikana. Varhaisessa 
perhetutkimuksessa yhdessä asuneita sisaruksia ei luokiteltu per-
heeksi, mutta uudessa tutkimuksissa on suhtauduttu joustavammin 
erilaisiin yhteisasumisen muotoihin ja muihin kuin avioliiton kautta 
syntyneisiin perhekokonaisuuksiin.47 Avioliiton muodostama perhe 
oli kuitenkin vahva normatiivinen olettama, ja Julia Dahlberg toteaa 
osuudessaan ”Perheet tilastoissa”, miten tilastoja alettiin erityisesti 
1800-luvulla käyttää väestöstä käydyssä keskustelussa ja millaiset aja-
tusmallit niitä ohjasivat. Dahlberg esittää kriittisen puheenvuoron 
myös nykypäivän asuinmuoto- ja perhemallien tilastollista kartoi-
tusta kohtaan. Samalla hän muistuttaa siitä, että perheet tai ruoka-
kunnat eivät välttämättä rakentuneet avioparin ympärille, vaan mo-
net elivät lopulta naimattomina.48 

Naimattomuus tai puolisotta eläminen oli menneisyydessä varsin 
yleistä huolimatta avioliiton normatiivisesta merkityksestä erityisesti 
naisten aseman kannalta.49 Käsityksemme nykyajan yksineläjistä ja 
”sinkkutalouksien” uutuudesta tai erilaisuudesta verrattuna mennei-
syyden perheisiin perustuu paljolti siihen, että nykyaikana monilla 
ihmisillä on taloudellinen ja juridinen mahdollisuus asua yksin. Tätä 
ei menneisyyden eri aikoina kaikilla ihmisillä ole ollut, minkä vuoksi 
naimattomat ja leskeytyneet asuivat useimmiten muiden ihmisten, 
usein perheenjäsenten ja sukulaisten, luona tai työntekopaikassaan, 
kuten palvelijat tai oppipojat ja kisällit.50

Elämän eri vaiheissa sisarten ja sisarten perheiden merkitys 
saattoi olla ensiarvoisen tärkeää.51 Leonore Davidoff on ollut eräs 
keskeisistä historioitsijoista, jotka ovat nostaneet esiin sisaruuden 
merkityksen.52 Amy Harris on korostanut tätä aihetta omissa tutki-
muksissaan 1700-luvun transatlanttisista perheistä, Anu Lahtinen on 
tarkastellut sisarussuhteita varhaismodernin Ruotsin kontekstissa ja 
Maarit Leskelä-Kärki on tuonut sisarussuhteita esiin omassa tutki-
mustyössään 1900-luvun alun Suomen kirjallisista perheistä.53 Sekä 
Julia Dahlberg että Eeva Kotioja ovat puolestaan osoittaneet, miten 
vuosikymmenten mittainen sisarussuhde oli aivan keskeinen ihmis-
suhde 1800-luvun sivistyneistöperheessä naimattoman sisaren sekä 
naimisissa olleen ja myöhemmin leskeksi jääneen veljen välillä.54
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Siinä missä perhesuhteiden ja sukupuolisuhteiden analyysi on 
varsin usein keskittynyt aviopuolisoiden välisiin suhteisiin, tässä 
kirjassa tuomme esiin aiempaa enemmän vanhempien ja lasten, iso-
vanhempien ja lastenlasten sekä sisarusten ja laajemman perhepii-
rin välisiä tunnesuhteita ja yhteyksiä. Eräs tärkeä piirre on relatio-
naalisuus eli suhdesidonnaisuus – ankara äiti saattoi olla kuuliainen 
vaimo, kuten äitiään kohtaan nöyrä poika arvovaltainen aviomies 
tai isäntä talossa.55 Tämä valta- ja perhesuhteiden yhtaikaisuus tuo 
perhesuhteisiin, yksilön toimintamahdollisuuksiin ja velvoitteisiin 
monitasoisuutta. Maarit Leskelä-Kärkeä seuraten olisikin tärkeää 
ottaa huomioon relationaalisuus, joka vaikutti siihen, millaisina 
hierarkia ja sukupuoleen liitetyt odotukset tuotettiin.56 

Yksilön kokemukset ja paikka yhteiskunnallisissa valtasuhteissa 
määrittyvät usein sukupuolen kautta. Kuitenkin yhteiskuntaryhmä 
(sääty), kielellinen ja koulutuksellinen tausta, aviosääty ja ikä ovat 
menneisyydessä monesti vaikuttaneet merkittävästi siihen, miten 
yksilö ja hänen asemansa on nähty. Johanna Ilmakunnaksen ja Mari 
Välimäen osuuksissa äitien ja poikien väliset hierarkiat paljastavat, 
kuinka sukupuoli oli alisteinen muille perheen sisäisille hierarkioille. 

Varhaismodernia aikaa koskevassa tutkimuksessa historioitsijat ovat 
muutenkin painottaneet siviilisäädyn, säädyn, perheaseman, työteh-
tävien ja sukupuolen monitahoisia merkityksiä, ja nämä havainnot 
tulevat myös lähelle intersektionaalisuuden näkökulmaa.57 

Jokainen perheenjäsen kasvoi, ikääntyi ja muuttui vuodesta toi-
seen, ja samoin muuttui häntä ympäröivä perhe. Tässä mielessä siis 
perhe, vaikka sille selvästi haettiin pysyvyyttä, oli koko ajan muu-
toksen, sopeutumisen ja vaihtuvien perhesuhteiden virrassa. Sama 
neuvottelu jatkuu edelleenkin. Perhehistoriassa voisi hyvin olla ti-
laa myös pohtia aiempien vuosisatojen vastineita nykyajan ”valitulle 
perheille” (chosen family) eli perheille, joissa sen jäsenet itse määrit-
televät perhesuhteensa sen sijaan, että ne määritellään ulkopuolelta.58
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Äitien ja isoäitien tuki keskiajan 
porvariyhteisössä

c

Taina Saarenpää

V anhempien aikuisille lapsilleen ja näiden perheille antama apu 
on tutkimusten mukaan tärkeä osa suomalaisten lapsiperhei-

den arkea. Taloudellinen tuki, lastenhoitoapu ja muu käytännön tuki 
hyödyttävät suuresti niin perheitä kuin koko yhteiskuntaa. Tuen ja 
läsnäolon on todettu edistävän lasten kehitystä ja hyvinvointia, ja 
sillä voi olla positiivinen vaikutus myös isovanhempien hyvinvoin-
nille.1 Vanhempien ja isovanhempien tarjoaman avun merkityk-
sestä on mahdollista löytää välähdyksiä myös menneisyydestä. Mitä 
kauemmas historiassa mennään, sitä hankalampaa on tavoittaa ih-
misten henkilökohtaisia ajatuksia ja tunteita sekä heidän välisiään 
tunnesiteitä. Virallisimmistakin lähteistä on kuitenkin mahdollista 
löytää halu auttaa ja tukea läheisiä. Lähteet kertovat myös niistä 
mahdollisuuksista, joita avun antamiseen oli.

Vuonna 1447 turkulainen porvarin leski Katarina Olofsdotter 
laati kirjeen, jossa selvitetään, kuinka hänen oma omaisuutensa ja 
hänen miehensä perintö oli jaettu parin tyttärille. Katarina luovutti 
ennen Naantalin luostariin siirtymistään suurimman osan omaisuu-
destaan tyttärelleen Margaretalle ja tämän aviomiehelle huolehtien 
siten perheen kauppahuoneen jatkuvuudesta. Samalla hän järjesti 
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Naantalin luostarin sisareksi ryhtyneen tyttärensä Gretan elatuk-
sen. Katarina saattoi varakkaana leskenä tukea tyttäriänsä, varmistaa 
mahdollisesti itse perheeltään perimänsä kauppahuoneen tulevai-
suuden ja taata oman vanhuudenturvansa luostarissa. Samalla hän 
päätti joko yksin tai yhdessä tytärtensä kanssa näiden tulevaisuu-
desta.2 Kirje kertoo lähes 600 vuotta sitten eläneen naisen ja äidin 
kyvystä ja tahdosta auttaa lapsiaan sekä mahdollisuuksista toimia 
yhteisössään.

Artikkelissani kohdistan huomioni Katarina Olofsdotterin kal-
taisiin Suomen alueen keskiaikaisissa kaupungeissa eläneisiin kaup-
pias- ja käsityöläisperheiden naisiin ja äitiyteen. Tutkin millaisia kei-
noja ja edellytyksiä heillä oli tukea lapsiaan ja millainen merkitys 
äitien toimilla oli perheille. Avaan myös sitä, mitä keskiajan lähteet 
voivat kertoa porvarisperheistä ja perheiden sisäisestä auttamisesta. 
Osoitan, että äideillä ja isoäideillä oli mahdollisuus taloudellisella 
toiminnallaan taata lastensa ja lastenlastensa tulevaisuus ja asema 
kaupunkiyhteisössä ja että he myös käyttivät hyväkseen näitä mah-
dollisuuksia.

Katarina Olofsdotter tyttärineen eli historiantutkimuksen näkö-
kulmasta keskiajalla, jonka katsotaan Suomena nykyisin tunnetulla 
alueella ulottuneen noin 1100-luvulta 1500-luvun lopulle. Se on en-
simmäinen ajanjakso, jolta on säilynyt kirjallisia lähteitä.3 Keskiajalla 
eläneiden ihmisten maailmaa on mahdollista tavoittaa aivan toisella 
tavalla kuin aikaisempina vuosisatoina- ja tuhansina, joiden osalta 
tiedot perustuvat lähinnä arkeologisiin löytöihin.4 Aikakaudelta 
säilyneet lähteet ovat pääasiassa hallinnollisiin toimiin, oikeuden-
käyttöön ja taloudellisiin asioihin liittyviä asiakirjoja, joissa toisena 
osapuolena on usein kruunu, kaupunki tai kirkko. Ne ovat yleensä 
hyvin virallisia, aivan kuten Katarina Olofsdotterin kirje. Säilyneissä 
asiakirjoissa korostuvat ylemmät varakkaat ja vaikutusvaltaiset yh-
teiskuntaryhmät, aateli, porvaristo ja papisto sekä lainsäädännön 
perheen pääksi nostamat miehet. 

Lähteiden virallinen luonne on monella tapaa omiaan kadotta-
maan naisten toiminnan, sanat ja teot. Silti niiden pohjalta voi ra-
kentaa kuvaa naisten roolista keskiajan yhteiskunnassa ja perheessä. 
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Naisten elinpiiri ja mahdollisuudet olivat lainsäädännön ja yhteis-
kunnan normien mukaisesti erilaiset kuin miesten, mutta se ei ole 
tarkoittanut naisten toiminnan merkityksettömyyttä. Aateliston 
naisten osalta tutkimus on jo osoittanut, että naisilla oli vaikutus-
mahdollisuuksia sekä kyky auttaa ja ohjata lapsiaan ja näiden per-
heitä.5 Myös Itämeren hansakaupunkien käsityöläisnaisten mahdol-
lisuuksien on todettu olleen laajemmat kuin aikaisemmin on luultu, 
kuten Maija Ojala-Fullwood toisaalla tässä teoksessa tuo esiin.6 

Artikkelin lähdeaineistona ovat keskiaikaista Suomen aluetta 
koskeva asiakirjakokoelma Turun tuomiokirkon Musta kirja sekä 
lähdejulkaisusarja Finlands Medeltidsurkunder, jotka yhdessä ko-
koavat yhteen suurimman osan Suomen alueen keskiaikaa koske-
vista kirjallisista lähteistä.7 Lähdejulkaisujen sisältämät Itämeren 
piirin kauppakaupunkien muistikirjoihin ja tuomioistuinten 
pöytäkirjoihin tehdyt merkinnät, kauppakirjat, lahjoitusasiakirjat 
sekä kirkon ja hallinnon kanssa käyty kirjeenvaihto voivat kertoa 
paljon Suomen alueella vaikuttaneiden ihmisten perhesuhteista, 
iloista ja suruista.

Kansainvälisyyttä, uusperheitä ja  
bonuslapsia keskiajan tapaan

Kuten jo tämän teoksen johdannossa tuodaan esiin, perheen käsite 
ei ole koskaan ollut yksiselitteinen, sillä perheet ja eri yhteisöjen nä-
kemys perheestä ovat aina olleet keskenään hyvin erilaisia.8 Kansain-
välinen, varakas ja runsaasti asiakirja-aineistoja tuottanut keskiajan 
porvariyhteisö tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan perheiden ja nii-
den moninaisuuden tutkimukseen. Keskiajan porvarisperhe oli to-
dennäköisesti vain harvoin länsimaissa viime vuosikymmeninä ko-
rostettu tiivis ja selkeä ydinperhe. Sitä leimasivat vahvasti muutos, 
liikkuvuus ja epävarmuus.

Keskiaika, erityisesti 1400-luku, oli Suomen alueella monella ta-
paa kasvun, kehityksen ja taloudellisen hyvinvoinnin aikaa. Kauppi-
aiden ja käsityöläisten yhteisö, porvaristo, alkoi muotoutua omaksi 
ryhmäkseen 1300–1400-lukujen kasvavissa kaupungeissa. Porvarius 
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oli yhteiskunnallinen asema, jota määrittivät oikeus harjoittaa kaup-
paa tai käsityötä elinkeinona tietyssä kaupungissa. Vastineeksi erioi-
keuksistaan porvarit sitoutuivat huolehtimaan keskuudestaan valit-
semansa raadin johdolla kaupungin hallinnosta, kunnossapidosta 
ja turvallisuudesta sekä ylläpitämään verorahoillaan kaupunkeja ja 
kruunun toimintaa.9 Porvarius oli tiiviisti sidoksissa miehiin amma-
tinharjoittajina, mutta porvarisnaiset, äidit ja isoäidit, elivät samoissa 
kodeissa ja kauppapuodeissa kuin porvariyhteisön elämää oikeudel-
lisesti hallinneet miehet, ja koko porvarisperhe oli osa kaupungin 
sosiaalista ja taloudellista toimintaa.10 

Perheen merkitys korostuu myös naisen aseman määrittäjänä 
porvariyhteisössä. Naiset, joiden lähisukulainen mainitaan porva-
riksi sekä tietysti ne naiset, joilla itsellään on leskenä porvarisoikeu-
det, voidaan katsoa kuuluneen porvariyhteisöön. Tiukkoja rajoja ei 
ole lainkaan tarpeen vetää. Keskiajan yhteiskunta tarjosi mahdolli-
suudet sosiaaliselle nousulle ja liikkumiselle eri säätyjen välillä esi-
merkiksi avioliittojen kautta, joten hyvin erilaisista taustoista tulevat 
ihmiset aatelisista ja talonpojista kaupunkien sekatyöläisiin saattoi-
vat olla ainakin jossain vaiheessa elämäänsä osa porvariyhteisöä ja 
porvarisperhettä.11 

Keskiajalla eläneiden ja vaikuttaneiden porvarisnaisten tutkimus 
on mahdollista siksi, että he elivät kirjallisen kulttuurin ja tekstuali-
soitumisen vahvan nousun aikaa. Porvariston piirissä kirjallinen 
kulttuuri nousi erityisen tärkeäksi, sillä liiketoimintaa oli mahdol-
lista seurata tarkemmin tilikirjojen avulla ja esimerkiksi lainojen ja 
luottojen antaminen helpottui kirjallisten todistusten ja sopimusten 
myötä. Kirjeenvaihto oli usein ainoa keino hoitaa luotettavasti suh-
teita eri kaupunkien, kauppahuoneiden ja sukujen välillä.12 

Monissa porvarisperheissä kirjeenvaihto oli olennainen osa per-
heen ja suvun välistä kommunikaatiota. Kasvu ja hyvinvointi hou-
kuttivat Suomen alueelle ulkomaalaisia kauppiaita, ja porvaristo oli-
kin alusta asti hyvin kansainvälinen yhteisö. Pääasiassa saksalaista, 
ruotsalaista ja suomalaista taustaa olleet porvarisperheet asuivat 
usein hajallaan nykyisen Ruotsin, Saksan ja Baltian alueen kauppa-
kaupungeissa, kuten Tukholmassa, Tallinnassa, Turussa, Danzigissa 
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ja Viipurissa.13  Porvarisnaisten äitiyteen ja isovanhemmuuteen liittyi 
olennaisesti se, että vanhemmat, aikuiset lapset ja lapsenlapset saat-
toivat asua pitkienkin etäisyyksien päässä toisistaan.14 Yhteyksiä py-
rittiin pitämään yllä ja viimeistään jonkun perheenjäsenen kuollessa 
vaatimukset perinnöstä kulkivat kaupunkien raatien kautta tiedoksi 
kauemmaskin, jotta perheen ja suvun omaisuus saatiin siihen oikeu-
tettujen haltuun. 

Suurkauppias ja pormestari Jakob Fresen varakas perhe antaa 
kuvan porvarien liikkuvuudesta ja valtioiden rajat ylittävistä perhe-
suhteista. Samaan aikaan Katarina Olofsdotterin kanssa elänyt Ja-
kob Frese toimi pitkään kauppiaana ja pormestarina Turussa, mutta 
vietti viimeiset vuotensa Tallinnassa vaimonsa Wendelen ja heidän 
pienen poikansa Frederikin kanssa. Jakobin tytär Birgitta oli muut-
tanut Turussa vietetyn lapsuuden ja nuoruuden jälkeen Tukhol-
maan avioiduttuaan sikäläisen, Fresejen tapaan saksalaistaustaisen, 
pormestarin kanssa. Birgitta oleskeli mahdollisesti toisen avioliit-
tonsa aikana myös nykyisen Saksan alueella ja hänen aviomiehensä 
oli Tanskan kuninkaan palveluksessa. Vanhempana Birgitta palasi 
Turun seudulle ja emännöi Friskalan tilaa Hirvensalossa. Birgitan 
tyttäret Greta ja Judith muuttivat Turkuun avioiduttuaan turku-
laisporvareiden kanssa, ja toinen tyttäristä vaikutti miehensä kanssa 
mahdollisesti hetken myös Viipurissa. Jakobin poika ja Birgitan veli 
Henricus puolestaan opiskeli Pariisin ja Kölnin yliopistoissa ja toimi 
maisterin tutkinnon ja kanonisen oikeuden opintoja suoritettuaan 
Turun tuomiokapitulissa.15 

Fresen perheeltä on Jakob Fresen perintöön liittyneen muhkean 
puoli vuosisataa kestäneen riidan seurauksena säilynyt poikkeuk-
sellisen paljon kirjeenvaihtoa, joka osoittaa erinomaisesti sen, että 
sukulaisuussuhteita, sukuriitoja ja virallisia asioita oli mahdollista 
hoitaa eri kaupunkien välillä.16 Yhteyksiä hoidettiin kirjeitse, sillä 
matkustaminen oli hidasta, vaivalloista ja usein vaarallistakin.17

Turun porvariyhteisöä tutkinut dosentti Mika Kallioinen on ar-
vioinut, että suuri osa kauppiaista osasi todennäköisesti kirjoittaa, 
lukea ja laskea, sillä nämä taidot alkoivat keskiajalla olla edellytyk-
senä laajamittaisen ulkomaankaupan harjoittamiselle.18 On hyvin 
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mahdollista on, että myös naiset, jotka osallistuivat kauppahuonei-
den toimintaan, osasivat nämä taidot. Tarkkaa kuvaa asiasta on kui-
tenkin mahdotonta saada, sillä arkipäiväisiä tekstejä ei ole säilynyt ja 
viralliset asiakirjat annettiin yleensä kirjurin kirjoitettavaksi.19

Keskiajan porvarisperheiden äidit eivät läheskään aina olleet 
ydinperheiden äitejä, joiden auttaminen ja tuki koskettivat vain avio-
miestä ja omia lapsia. Kuten Fresen perhe on jo osoittanut, porva-
risperheet olivat usein hyvin monimuotoisia ja muuttuvia. Nykyään 
monia niistä voitaisiinkin kutsua uusperheiksi tai laajennetuiksi 
perheiksi. Pohjoismaisia raatimiesperheitä tutkinut dosentti Marko 
Lamberg on osoittanut, että usein on turhaa edes erotella ydin- ja 
suurperheitä, sillä perheen muoto vaihteli elämäntilanteen mukaan 
ja esimerkiksi sukulaislapsia saatettiin ottaa perheeseen kasvatetta-
vaksi.20  Varakkaimmilla perheillä oli taloudessaan myös runsaasti 
palvelusväkeä. Perhettä ei ylipäätään ole syytä erottaa ympäröivästä 
yhteisöstä erilliseksi tutkimuskohteekseen. Muun muassa mikrohis-
toriallisen tutkimuksen uranuurtaja Giovanni Levi on kehottanut 
siirtämään huomion yksittäisistä perheistä laajempaan perhestrategi-
aan, jossa limittyvät yhteen useammat kotitaloudet ja ruokakunnat.21

Viitteitä varsinaisista suurperheistä ja useiden sukupolvien tai 
perheiden asumisesta samoissa talouksissa ei juuri ole. Pohjois-
maisissa kaupungeissa porvarisperhe, ainakin raatimiesten perheet, 
koostui ilmeisesti yleensä avioparista, jonka perhettä saattoivat täy-
dentää jossakin vaiheessa joko yhteiset tai toisen puolison lapset 
sekä joissain tapauksissa myös isovanhemmat tai muut sukulaiset. 
Suhteellisen alhainen eliniänodote yhdessä keskiajan kuluessa jat-
kuvasti nousseen avioitumisiän kanssa ovat helposti johtaneet sii-
hen, että lasten aloittaessa omaa perhe-elämäänsä, olivat vanhemmat 
hyvin usein jo kuolleet. Korkea lapsikuolleisuus tarkoitti myös sitä, 
että suuret aikuiseksi ehtineet sisarusparvet olivat todennäköisesti 
harvinaisia. Suurperheiden muodostuminen ei siis ollut edes kovin 
todennäköistä, ja myös vanhempien ja isovanhempien tuki jakaantui 
vain muutaman lapsen kesken.22 

Alhainen eliniänodote vaikutti olennaisesti perheiden monimuo-
toisuuteen. Leskeytyminen hyvin nuorellakaan iällä ei ollut lainkaan 
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poikkeuksellista. Kuolema lapsivuoteessa vei monilta miehiltä vai-
mon. Onnettomuudet, epidemiat ja sairaudet saattoivat katkaista lii-
ton nopeastikin ja jättää toisen vanhemmista huolehtimaan lapsista 
yksin. Myös puolisoiden välinen ikäero saattoi vaikuttaa asiaan. Osa 
leskistä eli vielä pitkään puolisoidensa jälkeen, joten heillä oli mah-
dollisuus avioitua uudelleen useitakin kertoja. Porvarisperheisiin 
saattoikin kuulua toisen tai molempien aviopuolisoiden aikaisem-
missa avioliitoissa syntyneitä eri-ikäisiä lapsia, joita nykyperheissä 
kutsutaan usein bonuslapsiksi.  Isä- ja äitipuolet sekä puolisisarukset 
eivät ole lainkaan harvinaisia keskiaikaisissa asiakirjoissa. 23 

Kun Jakob Frese sai nuorimman poikansa Frederikin vaimonsa 
Wendelen kanssa todennäköisesti 1450-luvulla, olivat hänen van-
hemmat lapsensa Birgitta ja Henricus, joiden äidin nimi ei ole tie-
dossa, ehtineet jo aikuisikään. Birgitta oli Frederikin syntyessä jo 
naimisissa Tukholmassa ja Henricus puolestaan oli suorittanut 
tutkinnon Pariisin yliopistossa. Jakob Frese pyrki testamentissaan 
jakamaan omaisuutensa tasapuolisesti siten, että sekä vanhemmat 
lapsensa että pieni poikansa saisivat kaikki yhtä paljon. Perintöriita 
saatiin kuitenkin aikaan epäselvyyksistä Jakobin vaimon Wendelen 
myötäjäisiin liittyen.24

Usein perheiden monimuotoisuus paljastuu ajalle tyypillisten 
patronyymien eli isännimien kautta. Fresejen kanssa samaan aikaan 
Turussa vaikuttanut pormestarin rouva Elseby Nilsdotterin kohdalla 
voidaan esimerkiksi todeta, ettei hänen omaisuuttaan käsittelevässä 
lahjakirjassa Elsebyn äidin Elinin aviomiehenä mainittu kauppias 
Hans van Werden voinut olla Nilsdotteriksi nimetyn Elsebyn bio-
loginen isä. Niinpä Elsebykin oli perheestä, jossa äiti oli avioitunut 
ainakin kahdesti elämänsä aikana.25

Marko Lambergin tutkimukset pohjoismaalaisten raatimiesten 
osalta viittaavat vahvasti siihen, että lähes kaikki raatimiehet avioitui-
vat jossakin vaiheessa elämäänsä. Kaikki avioparit eivät silti suinkaan 
saaneet lapsia, toisilla pareilla taas kaikki syntyneet lapset kuolivat 
ennen vanhempiaan.26 On mahdollista, että esimerkiksi turkulainen 
porvari Hinza Knap ja hänen vaimonsa Greta Bertilsdotter Svarta 
eivät joko olleet saanet lapsia tai heidän lapsensa olivat jo kuolleet, 
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kun Hinza vuonna 1414 lahjoitti vaimonsa suostumuksella omai-
suutta Turun tuomiokirkolle. Lapsia ei mainita myöskään silloin kun 
Greta itse leskenä vuonna 1423 lahjoitti omaisuuttaan pyhän Pieta-
rin alttarille Turun tuomikirkossa. Jos lapsia olisi ollut, olisi heidän 
suostumuksensa todennäköisesti huomioitu, jottei isän- tai äidinpe-
rinnön lahjoittamisesta olisi tullut myöhemmin riita kirkon kanssa.27

Äitien taloudellinen tuki ja sen  
antamisen edellytykset

Perheenjäsenten välisen avun antaminen ja sen kohdentuminen 
liittyvät auttamiseen keskittyvien tutkimusten mukaan kiinteästi 
sekä avuntarpeeseen että mahdollisuuksiin antaa apua.28 Keskiajan 
porvarisperheiden äideillä oli aivan toisenlaiset edellytykset antaa 
lapsilleen ja näiden perheille taloudellista apua kuin aateliston, por-
variston ja kirkollisen yhteisön ulkopuolelle jääneillä naisilla, kuten 
piioilla, kaupunkien työläisnaisilla tai monilla maaseudun naisilla. 
Monet porvarisperheet omistivat runsaasti maata, kauppapuoteja, 
taloja ja kauppatavaraa sekä osuuksia laivoista.29 Mahdollisuus ostaa 
ja myydä kiinteää omaisuutta, joka keskiajalla oli varallisuuden tär-
kein mittari, sekä tehdä mittavia lahjoituksia ja testamentteja kirkolle 
ja luostareille, tekivät juuri heidän asioistaan muistiin merkitsemisen 
ja säilyttämisen arvoisia. Porvarisäidit näyttäytyvätkin nimenomaan 
taloudellisina toimijoina, jotka perheensä varallisuuden avulla tuki-
vat, auttoivat ja kenties ohjasivatkin jälkeläisiään. 

Naisten mahdollisuus toimia virallisissa yhteyksissä ja saavuttaa 
valtaa olivat toisenlaiset kuin miehillä. Nainen ei lain mukaan voi-
nut toimia yhteiskunnassa täysin itsenäisesti. Naisten valta oli usein 
kätkettyä ja jollain tavoin epämääräistä ja epävirallista eikä se välttä-
mättä tule ilmi lähteistä.30 Mahdollisuus saada läpi omia tavoitteita 
ja vaikuttaa asioiden kulkuun oli kuitenkin olemassa, minkä osoittaa 
erinomaisesti myös tutkija Mari Välimäen 1600-luvun äitien valtaa 
sekä laajemmin poikien ja vanhempien suhteita tarkasteleva artikkeli 
tässä teoksessa.31 Naisten valta ja vaikutusmahdollisuudet tiedostet-
tiin myös keskiaikaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi naisten ken-
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ties tärkeimmäksi roolimalliksi koettu Neitsyt Maria voitiin nähdä 
esimerkkinä viisaasta neuvonantajasta, joka erityisesti perheen si-
sällä saattoi sanoillaan ja teoillaan saada paljonkin aikaan.32 

Keskeisesti naisten toimintaan vaikutti se, että naimattomia ja 
avioliitossa eläviä naisia edustivat oikeudessa ja virallisissa yhteyk-
sissä yleensä heidän miespuoliset sukulaisensa tai aviomiehensä. 
Naimattomat naiset olivat holhouksen alaisia, mikä tarkoitti sitä, 
että heidän omaisuudestaan ja naittamisestaan vastasi holhooja, 
joka monin muinkin tavoin oli vastuussa holhottavastaan ja tämän 
hyvinvoinnista. Avioliitossa puolestaan aviomies toimi vaimonsa 
edusmiehenä halliten puolisoiden yhteistä omaisuutta ja edustaen 
vaimoaan. Tämä ei tarkoittanut sitä, ettei aviovaimolla olisi ollut 
omaa omaisuutta tai valtaa sen käyttöön, mutta aviomies esiintyi vi-
rallisissa yhteyksissä vaimonsa edustajana. 33 Tutkimuksen kannalta 
nämä käytännöt häivyttävät usein asiakirjoissa tehokkaasti naisen 
oman toiminnan. Suuri osa naisista esiintyy asiakirjoissa yhdessä 
aviomiestensä tai muiden miespuolisten sukulaistensa kanssa.

Lainsäädäntöä ei tule nähdä vain rajoituksena. Se antoi naisille 
myös toiminnan mahdollisuuksia ja oikeuksia. Kaupungeissa vaimot 
saattoivat esimerkiksi käydä kauppaa ainakin aviomiesten ollessa 
poissa. Etenkin ulkomaille suuntautuneet kauppamatkat saattoivat 
venyä hyvinkin pitkiksi, joten lienee ollut liiketoiminnan kannalta 
järkevää mahdollistaa vaimojen toiminta liikeasioissa aviomiesten 
ollessa poissa. Äitiys toi myös merkittäviä muutoksia naisen mah-
dollisuuksiin. Äiti oli kaupunginlain mukaan yhtä lailla isän kanssa 
lasten huoltaja ja tyttärensä naittaja, eli avioliitosta neuvotteleva ja 
sopiva henkilö.34 

Lainsäädännön lisäksi toimintamahdollisuuksista määräsivät eri-
laisten yhteisöjen, kuten porvari- ja kaupunkiyhteisön sekä kirkon 
näkemykset, normit ja tavat. Keskiajan yhteiskunnan on katsottu 
olleen vahvasti yhteisöllinen ja muodostuneen erilaisten yhteisö-
jen verkostoista. Ihmiset nähtiin ensisijaisesti yhteisönsä osana, ja 
yhteisöjen ulkopuolella oli hankalaa elää. Naiset ja miehet eivät siis 
keskiajalla, kuten eivät myöhemminkään, muodostaneet yhtenäistä 
ryhmää, vaan heidän asemansa ja oikeutensa riippuivat pitkälti aivan 
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muista tekijöistä kuin sukupuolesta. Jokainen kuului sukupuolensa 
lisäksi niin perheeseensä, yhteisöönsä kuin säätyynsäkin. Varallisuus, 
yhteisön arvostus, sukulaisuussuhteet ja tuttavaverkostot määritti-
vät keskeisesti toiminnan mahdollisuuksia ja maineella ja luottamuk-
sella oli tärkeä merkitys.35

Äitien ja isoäitien mahdollisuuksia pohdittaessa on olennaista 
huomioida, että porvarisoikeudet oli varattu pääasiassa miehille. 
Varsinaiset porvarisoikeudet saattoi saada vain leski, joka peri ne 
edesmenneeltä mieheltään. Hän saattoi myös siirtää nuo oikeudet 
eteenpäin avioituessaan uudelleen.36 Kauppahuone oli mahdollista 
siirtää myös eteenpäin lapsille, niin kuin Katarina Olofsdotterkin 
päätti tehdä siirtäessään toiminnan tyttärensä ja vävynsä nimiin.37 
Myös Katarinan kanssa samaan aikaan Turussa vaikuttanut Elseby 
Nilsdotter oli perinyt vuonna 1448 lahjoitusasiakirjassa mainittavan 
kauppapuotinsa nimenomaan äidiltään Eliniltä.38

Leskenä porvarisnaisella oli lähes yhtäläiset toimintamahdolli-
suudet miesten kanssa ja lupa toimia ilman edusmiestä. Täysiä por-
varisoikeuksia leskikään ei kuitenkaan voinut saada, ja esimerkiksi 
raadissa toimiminen oli naisille mahdotonta.39 Lesken erityisestä 
asemasta johtuen monet säilyneet porvarisäitien toimintaa kuvaavat 
asiakirjat kertovat juuri leskistä. Leskenä nainen tulee asiakirjoissa 
esiin itsenäisenä toimijana ja hänellä on vallassaan paitsi oma omai-
suutensa, myös mahdollisuus huolehtia siitä, että lasten isänperintö 
on turvattu. Leskenä omaa ja tytärtensä asiaa hoiti myös Katarina 
Olofsdotter. Hänellä oli tällöin mahdollisuus perheen päänä huoleh-
tia omaisuuden jaosta tasapuolisesti tytärten kesken.40

Porvariston äidit ja isoäidit saattoivat tukea taloudellisesti las-
tensa ja lastenlastensa valintoja ja ehkä myös ohjailla niitä omien 
mieltymystensä mukaan. Tuki näkyy lähteissä lahjoitusten ja perin-
töjen muodossa. Suuri osa porvarisäitejä mainitsevista asiakirjoista 
käsittelee juuri perintöasioita. Niissä lapset ja lapsenlapset lunastavat 
äitien ja isoäitien perintöjä. Esimerkiksi 1430-luvulla viipurilainen 
porvari Laurens ryhtyi toimiin saadakseen Tallinnassa edesmenneen 
äitinsä Kerstynin perinnön, ja Viipurin raati auttoi häntä hoitamaan 
asiaa kirjeitse Tallinnaan.41 Monilla porvariyhteisön naisilla oli mah-
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dollisuuksia kerätä omaisuutta ja jättää sitä jälkeensä lapsilleen ja 
muille sukulaisilleen. 

Kaikki eivät kuitenkaan tyytyneet vain jättämään perintöä, vaan 
osa äideistä halusi joko yksin tai yhdessä aviomiehensä kanssa luo-
vuttaa omaisuuttaan seuraavan sukupolven käyttöön jo eläessään. 
Esimerkiksi vuonna 1491 pormestari Sigfrid Kurinin vaimon Kata-
rinan vanhemmat lahjoittivat vävylleen ja tyttärelleen Turussa Kar-
jakadulla olevan talonsa siirtyessään itse Naantalin luostariin viet-
tämään eläkepäiviä. Samalla he asettivat ehdon siitä, että parin tuli 
tehdä kahden markan vuosittainen lahjoitus Turun tuomiokirkolle 
ja lahjoittivat vielä kirkolle ja luostarille omistamiaan kauppapuote-
ja.42 Kyseessä vaikuttaa olleen erittäin varakkaan parin keino taata it-
selleen vanhuuden turva sekä mahdollisuus keskittyä uskonnolliseen 
elämään. Samalla he auttoivat merkittävästi jo muutenkin todennä-
köisesti varakasta tyttären perhettä näiden pyrkimyksissä pysyä yh-
tenä Turun johtavista porvarisperheistä. 

Erinomainen esimerkki lapsenlapsensa tulevaisuuteen merkit-
tävästi vaikuttaneesta isoäidistä puolestaan on jo aiemmin mainittu 
Elseby Nilsdotter. Hän lahjoitti rakkaan miehensä pormestari Hen-
rik Buskmannin ja tyttärensä Birgitan neuvosta ja suostumuksella 
muun muassa omalta äidiltään Eliniltä perimäänsä omaisuutta tyt-
tärenpojalleen Henrik Finkalle käytettävksi proventtina Naantalin 
luostarille.43 Elseby halusi lahjoituksellaan auttaa Henrikin uskon-
nollisen uran alkuun ja onnistui tavoitteessaan. Henrikin arvellaan 
olleen ensimmäinen suomalaissyntyinen veli 1430-luvulla peruste-
tussa Naantalin luostarissa.44 

Toisaalta äidit ja isoäidit saattoivat myös pitää kynsin hampain 
kiinni omaisuudesta, jonka lapset tai heidän aviopuolisonsa olisivat 
jo tahtoneet itselleen. Oman isänsä perinnöstä kiivastii taistellut Bir-
gitta Frese joutui 1500-luvun alussa puolustautumaan tytärtensä ja 
näiden aviomiesten vaatimuksilta saada Birgitan kotitalo haltuunsa. 
Vävyt perustelivat vaatimustaan sillä, ettei vanha anoppi enää sel-
vinnyt talossa yksin.45 Samanlaisia viitteitä lasten ja vanhempien 
kiristyneistä väleistä perinnön vuoksi on olemassa myös aateliston 
piiristä.46 
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Vaikka Birgitta oli kinastellut perintöasiassa tytärtensä kanssa 
jo aikaisemminkin, saattoi riita liittyä myös aitoon huoleen äidin ja 
anopin pärjäämisestä. Avun ja tuen tarjoaminen ei rajoittunutkaan 
vain äiteihin, vaan myös lapset perheineen saattoivat auttaa vasta-
vuoroisesti vanhempiaan tai muistaa heitä lämmöllä heidän kuole-
mansa jälkeen.47 Apu vaikuttaa olleen usein käytännön apua. Pojat 
ja vävypojat auttoivat äitejään ja anoppejaan esimerkiksi perintö-
asioiden selvittämisessä, vaikka nämä olisivatkin olleet täysin toimi-
valtaisia leskiä.48 Äitien neuvojen ja toiveiden kunnioittamisesta ja 
toteuttamisesta on myös jäänyt todisteita. Kun porvari Hinza Knap 
teki jo aikaisemmin mainitun lahjoituksensa Turun tuomiokirkolle 
vaimonsa Gretan suostumuksella, mainitsi hän lahjoituksen olleen 
edesmenneen äidin viimeinen toive.49

Äitien tuki hengellisissä asioissa
Uskonto hallitsi vahvasti keskiajan maailmaa ja läpäisi kaikki yhteis-
kunnan osa-alueet. Uskonnon hallitsevuus tulee hyvin esiin jo asia-
kirjojen muotoilussa, sillä määrämuotoiset tervehdykset ja toivotuk-
set olivat vahvasti uskonnollisia. Uskonto ja sen rooli näyttäytyvät 
porvarisperheissä hyvin konkreettisesti lahjoitusten ja testamenttien 
kautta. Porvarisperheiden äitien ja isoäitien tuki ei ulottunutkaan 
vain maallisiin asioihin, vaan vahvasti myös hengelliseen elämään ja 
kuolemanjälkeisiin tapahtumiin.

Keskiajan kirkkoisien kirjoituksissa, pyhimyskulteissa ja katoli-
sen kirkon opetuksissa korostuu hyvin kaksijakoinen ja monella ta-
valla negatiivinen naiskuva. Niissä nousevat esiin erityisesti Neitsyt 
Marian hyväntahtoinen ja äidillinen puhtaus, joka tavalliselle nai-
selle oli saavuttamattomissa, sekä Eevan ja Magdalan Marian edus-
tamat syntiinlankeemus ja viettelys. Tämä sai pitkään historiantutki-
muksen näkemään naisten historian synkkänä ja jopa vihamielisenä. 
Lähteistä tuntui nousevan miehen kylkiluusta muovattu ja miehelle 
alisteinen olento.50 

Muun muassa esimodernia naista laajalti tutkineet historioitsijat 
Sari Katajala-Peltomaa ja Raisa Maria Toivo ovat kuitenkin nosta-
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neet esiin sen, ettei keskiajan todellisuus ollut näin mustavalkoinen. 
Keskittyminen naisten arkisen toiminnan tutkimukseen on tuonut 
kuvaan lisää väriä.51 Kirkko tarjosi itse asiassa naisille runsaasti toi-
minnan mahdollisuuksia. He saattoivat esimerkiksi tehdä lahjoituk-
sia, tukea kirkon toimintaa, siirtyä luostariin opiskelemaan ja omis-
tautumaan uskonnolliselle elämälle tai vetäytyä luostarin turvaan 
viettämään vanhuuden päiviään. Porvariston äidit myös tukivat lap-
siaan tekemällä lahjoituksia kirkoille ja luostareille sekä mahdollis-
tamalla lastensa liittymisen uskonnollisiin yhteisöihin.

Myös katolinen kirkko otti naisten roolin vakavasti, mistä kertoo 
myös se, että usein kirkolle ja luostareille tehtyjen lahjoitusten yh-
teydessä perheen naisten hyväksyntä mainitaan erikseen. Turkulai-
sen kultaseppä Svenin myydessä vuonna 1467 omaisuuttaan Turun 
tuomiokirkolle, mainitaan asiakirjassa erikseen hänen vaimonsa ja 
tyttärensä suostumus, vaikka siitä päätellen, ettei tytär Tolan avio-
miestä mainita lainkaan, oli tytär mahdollisesti vielä naimaton ja 
siten holhouksen alainen.52 Kyse oli kuitenkin tyttären tulevasta pe-
rinnöstä ja näin voitiin taata se, ettei tytär avioiduttuaan ryhtynyt 
kiistämään tehtyä kauppaa ja vaatimaan omaisuutta takaisin. 

Lahjoitusten tekeminen ja luostariin vetäytyminen olivat mah-
dollisia vain kaikkein varakkaimmille perheille. Marko Lamberg on 
huomioinut, että porvarisperheiden lasten ohjaaminen luostareihin 
oli hyvin vahvasti sidoksissa perheen sosiaalisen ja taloudelliseen 
asemaan. Mitä varakkaampi perhe oli kyseessä, sitä todennäköisem-
min lapsia pyrittiin lähettämään luostariin.53 Varallisuuden merki-
tystä selittää se, ettei luostariin siirtyminen suinkaan ollut ilmaista. 
Sekä munkiksi tai nunnaksi aikovien että luostarista vanhuuden tur-
vaa hakevien oli maksettava elämiskustannuksiaan kattava proventti. 
Tiedot luostareihin siirtyneistä porvariyhteisön jäsenistä perustu-
vatkin pitkälti proventtien lahjoittamista käsitteleviin asiakirjoihin.

Vaikuttaa siltä, että porvarisperheiden äidit tukivat mielellään 
lastensa uskonnollista suuntautumista. Jo aiemmin mainittujen Ka-
tarina Olofsdotterin ja Elseby Nilsdotterin lisäksi esimerkiksi Naan-
talin entisen pormestarin Magnus Frisin leski Anna Olofsdotter lah-
joitti aivan 1400-luvun lopulla tyttärensä Margareta Magnusdotterin 
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proventtina Naantalin luostarille perintötilansa Maskussa.54 Äitien 
ja isoäitien omaisuutta lahjoitettiin lasten ja lastenlasten uskonnolli-
sen uran edistämiseksi myös välillisesti. Esimerkiksi naantalilainen 
porvari Magnus Niklisson antoi vuonna 1466 Naantalin luostarille 
äidinperintönä saamansa tilan, jotta hänen tyttärensä Karin saattoi 
aloittaa elämänsä yhtenä luostarin sisarista.55 Naantalin luostari ehti 
suhteellisen lyhyen kukoistuskautensa aikana tarjota monille por-
variyhteisön jäsenille mahdollisuuden omistautua uskonnolliselle 
elämälle.

Porvarisperheissä tavoitteena näyttää Lambergin tutkimus-
ten mukaan olleen se, että ainakin yksi poika jatkaisi perheen kau-
pallista uraa, ja jos poikia oli enemmän, menisi joku näistä kir-
kon palvelukseen.56 Tämä ei tosin toteutunut läheskään kaikkien 
porvareiden kohdalla. Selkeimpiä esimerkkejä täysin toisenlaisesta 
toimintatavasta on Fresen perhe. Vanhin poika Henricus hakeutui 
kaupan sijaan kirkolliselle uralle jo paljon ennen pikkuveljen syn-
tymää ja päätyi ulkomailla suoritettujen yliopisto-opintojen kautta 
kirkkoherraksi.57 

Yleensä varsinaisia syitä porvarisperheiden jäsenten siirtymiselle 
luostariin ja vanhempien halulle tukea tällaisia suunnitelmia ei ole 
lähteissä eritelty. Säilyneet lähteet on laadittu varmistamaan omis-
tusoikeuden siirtyminen, eikä niiden ole ollut tarkoituskaan perus-
tella luostariin siirtymistä. Tyttärensä Gretan kanssa Naantalin luos-
tariin vetäytynyt Katarina Olofsdotter kertoi kuitenkin vuonna 1445 
lahjoittaessaan omaisuutta luostarille myös siitä, miksi valitsi luosta-
rielämän. Katarina kuvaili vetäytyvänsä piiloon maailman murheilta, 
omahyväisyydeltä ja katovaisuudelta keskittyäkseen Jumalan rakkau-
teen ja sielunsa pelastumiseen.58 

Säilyneet lähteet kertovat ylipäätään vain vähän ihmisten hen-
kilökohtaisista ajatuksista ja tunteista. Niistä ei ole mahdollista ta-
voittaa juurikaan tekojen motiiveja, rakkaudenilmauksia ja henki-
lökohtaisia viestejä, joita myöhempinä aikoina eläneiden ihmisten 
kohdalla lähteistä on löydettävissä. Siellä täällä aviopuolisoa, van-
hempaa tai lasta tosin kutsutaan asiakirjoissa rakkaaksi, mutta kyse 
ei välttämättä ole ollut erityisen syvästä tunnesiteestä, vaan mah-
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dollisesti ajan tavasta sekä halusta osoittaa ulospäin perheen yhte-
näisyyttä.59  

Osa tutkijoista on tulkinnut, että vanhemmat olisivat vaatineet 
rakkautensa vastineeksi kuuliaisuutta, tietynlaista käytöstä ja oikean-
laisia valintoja. Kuuliaisuuden ja vanhempien tottelemisen vaatimus 
ei kuitenkaan sulkenut pois rakkautta ja välittämistä, ja vanha ajatus 
keskiajan perheiden tunnekylmyydestä on kumottu useiden tutki-
joiden taholta. 60 On selvää, että porvarisäitien on ollut mahdollista 
auttaa lapsiaan ja näiden perheitä ja he ovat myös tehneet niin. Ha-
lun auttaa ja tukea voidaan tulkita kertovan myös jotain tunteista ja 
välittämisestä lasten ja vanhempien välillä. Historioitsija Anu Lahti-
nen tarkasteleekin toisaalla tässä teoksessa osoitetun rakkauden ja 
teoksi puetun kiintymyksen merkitystä esimoderneissa perheissä.

Aidon uskon ja pelastuksen takaamisen lisäksi luostarielämällä 
saatettiin havitella myös parempia suhteita kirkkoon, joka käytti 
runsaasti erilaisia porvareiden tarjoamia palveluita ja oli siten hou-
kutteleva liikekumppani. Kirkko ja luostarit toimivat myös vaihto-
ehtoina yliopistoille mahdollisuutena hankkia oppia ja koulutusta. 
Lisäksi luostarit tarjosivat hyvin varteenotettavan vaihtoehdon ve-
täytyä kauppiaan tai käsityöläisen elämästä ja hakea vanhuuden tur-
vaa. Olivat syyt luostariin tai kirkolliselle uralle siirtymiseen mitkä 
tahansa, toi uskonnolle omistautuminen joka tapauksessa mainetta 
ja kunniaa koko perheelle. 

Hyväntekeväisyys ja lahjoitukset olivat olennainen osa keskiajan 
yhteiskuntaa ja kirkko ja luostarit saivat nauttia niistä.  Lahjoituksilla 
uskottiin vahvasti olevan konkreettista vaikutusta sekä maalliseen 
että kuolemanjälkeiseen elämään. Niiden avulla oli mahdollista yrit-
tää taata oma tai perheen taivaspaikka ja lyhentää kiirastulessa vie-
tettävää aikaa. Etukäteen ostetut rukoukset edesmenneiden sielujen 
puolesta toivat lohdutusta epävarmassa maailmassa, jossa kuollei-
suus oli suurta, kyky parantaa sairauksia huono ja uskonnon luoma 
kuva kuoleman jälkeisistä tapahtumista monella tapaa pelottava. Vai-
kutukset eivät kuitenkaan rajoittuneet kuolemanjälkeiseen elämään, 
vaan lahjoituksilla oli mahdollista luoda suhteita ja parantaa omaa 
sekä perheen asemaa myös tässä maailmassa.  Ne olivat paitsi osoi-
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tus uskosta, myös osoitus vallasta, varallisuudesta ja kyvystä tukea 
kirkkoa. 61

Johtopäätökset
Osalla keskiajalla eläneistä porvariyhteisöön kuuluneista äideistä ja 
isoäideistä oli hyvät mahdollisuudet tukea lapsiaan ja näiden per-
heitä. Nämä naiset saattoivat tasoittaa lastensa tietä kaupunkiyhtei-
sössä tai kirkollisella uralla, ohjailla lasten ja lastenlasten elämänva-
lintoja sekä pitää huolta koko perheen hyvinvoinnista niin tässä maa-
ilmassa kuin tuonpuoleisessakin. Porvarisnaisia koskevia asiakirjoja 
on säilynyt Suomen osalta vain vähän, mutta niiden perusteella voi 
tehdä oletuksia siitä, että ainakin osalla porvariyhteisön äideistä oli 
mahdollisuus käyttää hyväkseen heille tarjoutuneita tilaisuuksia tu-
kea ja auttaa aikuiseksi ehtineitä lapsiaan ja näiden perheitä.

Säilyneet lähteet voivat kertoa lähinnä porvariyhteisön naisten 
taloudellisesta toiminnasta sekä halusta tukea lapsia ja lapsenlapsia 
uskonnollisella uralla. Huomio keskittyy väistämättä porvariyhtei-
sön varakkaimpaan osaan, jonka ylipäätään oli mahdollista suun-
nitella pitkäjänteisesti tulevaisuutta ja sijoittaa varojansa. Esimer-
kiksi Fresen perhe sekä Katarina Olofsdotter ja Elseby Nilsdotter 
aviomiehineen kuuluivat samaan suhteelliseen pieneen piiriin, joka 
edusti Turun porvariston varakkainta osaa, ja joka esiintyy asiakir-
joissa myös toistensa oikeudellisten toimien todistajina. Lähteet ei-
vät kerro esimerkiksi siitä hoivasta ja muusta käytännön avusta, jota 
äidit ja isoäidit saattoivat perheen sisällä tarjota, ja joka todennäköi-
sesti oli vähävaraisempien äitien ja isoäitien ensisijainen keino tukea 
lapsiaan ja lapsenlapsiaan.

Taloudellinen tuki oli keskiajalla, aivan kuten nykyäänkin, erin-
omainen tapa turvata lasten tulevaisuutta ja vahvistaa näiden ase-
maa porvariyhteisössä sekä koko yhteiskunnassa. Uskonnon mer-
kitys keskiajan yhteiskunnassa oli sen sijaan paljon voimakkaampi 
ja kokonaisvaltaisempi kuin 2000-luvun maailmassa, joten lähteissä 
korostuu vahvasti uskonnolliseen elämään liittyvä tuki. Keskiajan 
äitien kohtalona oli hyvin usein menettää ainakin osa lapsista ja lap-
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senlapsista jo ennen kuin nämä ehtivät aikuisiksi, ja elämä oli muu-
toinkin epävarmaa. Ei siis ole ihme, että äitien katse suuntautui vah-
vasti myös kuolemanjälkeiseen elämään.
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Naisleskien johtamat 
käsityöläisverstaat uuden ajan  

alun kaupungeissa

c

Maija Ojala-Fulwood

U uden ajan alun alussa, 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun al-
kupuoliskolla käsityöläiset muodostivat vähintään neljäsosan 

Itämeren alueen merkittävimpien kaupunkien asukkaista.1 He tuotti-
vat kaupunkilaisille elintärkeitä kulutushyödykkeitä, kuten vaatteita 
ja kenkiä, valmistivat ja möivät elintarvikkeita, kuten leipää ja liha-
tuotteita, sekä rakensivat asuintaloja. Kaupungeissa ammattikunta-
laitoksen alainen, niin kutsuttu virallinen käsityötuotanto tapahtui 
pääsääntöisesti kodin yhteydessä olleessa verstaassa. Suurin osa kä-
sityöläisten kotitalouksista ja siten myös käsityötuotannosta oli ra-
kentunut ydinperheen ympärille. 2 

Aviopuolison kuolema ja lesken uudelleen avioituminen oli ta-
vallista esimodernissa yhteiskunnassa. Sodat, katovuodet ja kulku-
taudit vaikuttivat omalta osaltaan siihen, miksi ensimmäinen avio-
liitto ei välttämättä kestänyt ihmisen koko elinikää ja osa avioitui 
elämänsä aikana useita kertoja.3 Silti aviopuolison kuolema oli krii-
sitilanne, jonka ratkaisuun vaikuttivat niin lait ja erilaiset säädökset 
kuin sosiaaliset ja kulttuuriset normit. Käsityöläiskontekstissa ken-
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ties tärkein kysymys oli, miten tuotanto jatkuisi mestarin kuoleman 
jälkeen ja kuka johtaisi verstasta? 

Mestarin kuolemasta johtunut kriisitilanne ja sen ratkaisut ovat 
erittäin mielenkiintoisia perhe- ja sukupuolihistorian näkökulmasta: 
muutoksen yhteydessä vallitsevaa perheideaalia joko vahvistettiin, 
muutettiin tai rakennettiin uudelleen. Tässä luvussa tarkastelen mes-
tarin lesken mahdollisuutta jatkaa verstaan ylläpitoa ja uudelleen 
avioitumista kolmen eri lähdemateriaalin avulla.4 Sanalla leski viit-
taan ensisijaisesti naispuoleiseen käsityöläismestarin leskeen, ellei 
toisin mainita. Uudelleen avioitumista puntaroin sekä yksittäisten 
ihmisten, kuten kisällien ja leskien, näkökulmasta että instituutioi-
den, kuten ammattikunnan ja kaupunkiyhteisön, perspektiivistä. 
Monitasoisen analyysin avulla on mahdollista selvittää, miten eri 
toimijat reagoivat muutostilanteessa eli miten aikalaiset osallistui-
vat ydinperhe- ja uusperhekeskustelun ja perhejärjestyksien tuotta-
miseen. 

Lesken mahdollisuudet ammatinjatkamiseen oli kirjattu ylös kä-
sityöläisammattikuntien sääntöihin, jotka säätelivät käsityöläisten ar-
kea. Sääntöjä on säilynyt useista Itämeren alueen kaupungeista. Tätä 
lukua sekä aiempia tutkimuksiani varten olen tutkinut kaikki Tuk-
holman, Tallinnan, Riian ja Lyypekin säilyneet ammattikuntasään-
nöt vuosilta 1350–1620, yhteensä 178 sääntöä.5 Ammattikuntasään-
töjen lisäksi analysoin käsityöläisten raadille lähettämiä anomus-
kirjeitä, jotka paljastavat miten sääntöjä sovellettiin tai kierrettiin 
käytännössä. Tutkimistani neljästä kaupungeista on anomuskirjeitä 
säilynyt ainoastaan Lyypekistä aikaväliltä 1550–1650.6 

Kolmantena lähteenä on Tukholman viranomaisten vuonna 1644 
tekemä luettelo porvariammattia harjoittavista henkilöistä krouva-
reista kalastajiin, johon on merkattu myös ammattia harjoittaneet 
porvarislesket.7 Tietääkseni vuoden 1644 porvariluetteloa ei aiem-
min ole kattavasti analysoitu suomenkielisessä tutkimuksessa perhe-
historian kontekstissa.8 Sen perusteella on mahdollista tehdä suppea 
tilastollinen analyysi siitä, kuinka moni käsityöläisleski todella jatkoi 
verstaan ylläpitoa. Tukholmasta anomuskirjeitä on saatavilla vasta 
vuodesta 1667 lähtien sekä enenevissä määriin 1700-luvulta, joten 
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ne on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle.9 Koska anomuskirjeet 
ja porvariammattien luettelo ovat säilyneet uudemmalta ajalta kuin 
ammattikuntien säännöt, on tämän luvun ajallinen pääpaino uuden 
ajan alussa. Ammattikuntien sääntöjen analyysissa on kuitenkin huo-
mioitu myös myöhäiskeskiajan säännöt, sillä sääntöjen rungot ja pe-
rusperiaatteet pysyivät samoina vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja.

Käsityötuotanto ja lesken oikeudet
Itämeren alueen kaupungeissa, kuten muuallakin Euroopassa aina 
keskiajalta 1800-luvulle saakka, käsityöläiset olivat järjestäytyneet 
ammattikunnittain siten, että yleensä yhden ja saman ammatin 
edustajat muodostivat yhden ammattikunnan. Suomessa on perin-
teisesti puhuttu käsityöläisten killoista. Selkeämpää on kuitenkin pu-
hua ammattikunnista, sillä kaupungeissa oli myös muita järjestöjä, 
kuten kauppiaiden kiltoja, käsityöläisten yhteiskiltoja sekä hengel-
lisiä kiltoja, jotka erosivat ammattikunnista niin jäsenistönsä kuin 
tehtäviensäkin perusteella. Esimerkiksi saksankielisessä historian-
tutkimuksessa usein erotetaan toisistaan Gilde, kauppiaiden kilta, 
ja Zunft, käsityöläisten ammattikunta. Kauppiaiden killat olivat ni-
mensä mukaisesti vain kauppiaille, kun taas hengellisten kiltojen jä-
senet saattoivat olla eri yhteiskuntaryhmistä.10

Ammattikuntien säännöt muodostivat raamit, joiden puitteissa 
käsityöläisen tuli harjoittaa ammattiaan. Ne säätelivät koulutusta, 
mestariksi pääsyn vaatimuksia sekä oppipoikien ja kisällien luku-
määrää. Lisäksi ne säätelivät sosiaalista kanssakäymistä ja rituaaleja 
kuten yhteisiä juominkeja sekä hautajaisia. Käsityöläisammattikun-
nat läpäisivät elämän jokaisen osa-alueen, ja siksi niiden merkitys 
jokapäiväiselle elämälle oli erittäin suuri.11 

Kaupungissa asuvien käsityöläisten kotitaloudet olivat pitkälti 
järjestäytyneet ydinperheen ympärille, vaikka poikkeuksiakin oli. 
Kotitalouden tai perheen katsottiin olevan kaupunkiyhteisön ja ve-
rotuksen perusyksikkö. Käsitys on toisaalta myös vaikuttanut siihen, 
miten henkilöt esimerkiksi veroluetteloissa ryhmiteltiin perheen 
pään alaisuuteen.12 Aviopuolisoiden ja heidän lapsiensa lisäksi käsi-
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työläisten kotitalouteen laskettiin kuuluvaksi myös kisällit, oppipo-
jat ja palvelusväki. Nykykäsityksen mukaan käsityötuotantoa johti 
yleensä aviopari, vaikka oli myös kotitalouksia, joissa aviopuolisot 
työskentelivät eri tai toisiaan lähellä olevilla aloilla.13 Usein koko per-
heen työpanosta tarvittiin menestyksekkään yrityksen pyörittämi-
seen. Se tosiasia, että vaimo ja muut perheenjäsenet työskentelivät 
perheen elannon eteen, ei ollut pelkästään kulttuurinen oletusarvo, 
vaan myös taloudellinen välttämättömyys, jotta perheen menestys ja 
vauraus jatkuisi.14 Miehen katsottiin olevan virallinen perheen pää, 
vaikka työt jaettiin. Vaimon vastuulla oli usein verstaan asiakaskon-
taktit ja henkilöstöasiat miehen valvoessa varsinaista tuotantopro-
sessia.15 

Patriarkaalista sosiaalista järjestystä noudattanut mestarin joh-
tama käsityöläiskotitalous oli yhtä aikaa sekä ideaali että myös tosi-
asiallinen käytäntö. Edellä esitetty skenaario on kuitenkin liian yk-
sinkertainen eikä se läheskään aina toteutunut Itämeren alueella tai 
muuallakaan Euroopassa. Eri puolella Eurooppaa käsityöläislesket 
jatkoivat menestyksekkäästi ammatissaan yhdessä lastensa, kisällien 
tai jopa toisen (mies)mestarin kanssa.16 Lisäksi ei ollut tavatonta, 
että useampi leski asui samassa asunnossa esimerkiksi piian kanssa, 
muodostaen huonekunnan.17 Tästä huolimatta ydinperhemallia pro-
pagoitiin monelta eri taholta. Aikalaismoralistien ja kirkonmiesten 
kirjoituksissa ydinperhemalli oli suotuisin ja siihen oli pyrittävä. 
Ydinperhe nähtiin ”luonnollisena” sosiaalisena hierarkiana, jossa jo-
kaisella perheenjäsenellä oli oma paikkansa. Lapset olivat kuuliaisia 
vanhemmilleen ja vaimo miehelleen. Miehellä ja naisella olivat omat 
sukupuoleen sidotut roolinsa.18 

Ydinperheen merkitys korostui entisestään protestanttisessa 
uskonpuhdistuksessa 1520-luvulta lähtien. Kodista, perheestä ja äi-
tiydestä tuli naisen elämäntehtävä. Tämä ideologinen sosiaalinen 
hierarkia, jossa naisen paikka oli kotona miehensä käskyvallan alla, 
kristallisoitui Martti Lutherin Vähä Katekismuksen Huoneen tau-
lussa. Perheen lisäksi Huoneen taulussa kuvattiin koko yhteiskun-
nan oikeaoppinen sosiaalinen hierarkia kuninkaasta palvelusväkeen. 
Lesken tuli anoa ja rukoilla jumalaa öin ja päivin eikä himoita muita 
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miehiä.19 Lyndal Roperin tulkinnan mukaan juuri kaupunkien käsi-
työläisammattikunnat muodostivat suotuisan kasvualustan protes-
tanttiselle ideologialle, sillä reformaattoreiden käsitykset kotitalou-
den ja työn hierarkiasta vastasivat ammattikuntien käsityksiä koti-
talouden ja työn hierarkiasta.20 Käsityöläisammattikuntien sääntöjä 
onkin tulkittu pitkään juuri tästä näkökulmasta. Vastedes kutsun tätä 
näkökulmaa, jonka mukaan käsityöläisammattikuntien säännöt pyr-
kivät rajoittamaan naisten ja leskien työntekoa sekä vahvistamaan 
patriarkaalista järjestystä, alisteisuusteoriaksi. 

Käsityöläisammattikunnat ottivat kantaa sosiaaliseen hierarkiaan 
määrittämällä lesken oikeudet säännöissään. Keskeinen kysymys oli, 
pitäisikö aviomiehen kuoleman jälkeen pyrkiä palauttamaan ideaa-
litilanne eli miehen johtama, avioliiton yhdistämä perhe, vaiko hy-
väksyä erilainen kotitalous – kotitalous, jonka johdossa oli joku muu 
kuin miesmestari, esimerkiksi naisleski. Asian tärkeydestä kertoo se, 
että kolmasosa vuosilta 1350–1620 säilyneistä liki kahdesta sadasta 
ammattikuntasäännöistä määritteli lesken oikeudet jatkaa ammatis-
saan miehensä kuoleman jälkeen.21 

Käsityöläisammattikuntien säännöt tarjosivat leskelle viisi eri 
vaihtoehtoa, miten leski saattoi jatkaa ammatissaan. Yleisin vaihto-
ehto oli niin kutsuttu yhden vuoden sääntö. Sen mukaan leski sai 
jatkaa ammatissaan yhden vuoden ja yhden päivän, minkä jälkeen 
hänen tuli joko avioitua uudelleen ja siirtää virallisesti mestarinoi-
keus uudelle aviomiehelle tai luopua ammatistaan. Kaikissa tutki-
missani neljässä kaupungissa tämä vaihtoehto oli yleisin leskelle 
tarjottu vaihtoehto. Tapa oli yleinen Itämeren alueen kaupungeissa 
myös sellaisissa ammattikunnissa, joissa pykälää ei oltu kirjattu ylös 
ammattikunnan sääntöihin kuten myöhemmin luvussa käsiteltävä 
Christine-lesken esimerkkitapaus osoittaa.

Toiseksi yleisimmän vaihtoehdon perusteella leski sai jatkaa 
ammatissaan ilman erityisiä rajoituksia. Samoin kuin yhden vuoden 
sääntö, myös tämä vaihtoehto löytyi kaikista neljästä tutkimuksen 
kohteena olleesta kaupungista. Joissain ammattikunnissa tähän vaih-
toehtoon kuului lisäys, jonka mukaan leski sai jatkaa ilman rajoituk-
sia, kunnes hän avioitui uudelleen. Kolmanneksi yleisin vaihtoehto 
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puolestaan määritti, että leski sai jatkaa ammatissaan yhdessä las-
tensa kanssa. Tämä vaihtoehto oli yleinen Lyypekissä ja Riiassa, kun 
taas ainoastaan yksi Tukholman sääntö mainitsi tämän vaihtoehdon 
ja Riian ammattikuntasäännöissä sitä ei mainittu ollenkaan. 

Neljänneksi yleisimmän vaihtoehdon mukaan leski sai jatkaa 
ammatissaan yhdessä kisällin kanssa. Tämä vaihtoehto mainittiin 
useassa Lyypekin säännössä sekä yhdessä Tallinnan säännössä. 
Muissa kaupungeissa tätä varianttia ei esiintynyt ammattikuntien 
säännöissä. Viidenneksi ja vähiten yleisimmän vaihtoehdon perus-
teella leski sai jatkaa ammatissaan niin kauan, kunnes oli työstänyt 
valmiiksi kaikki materiaalit, jotka oli ostettu yhdessä edesmenneen 
miehen kanssa. Toisin sanoen leski sai jatkaa ammatissaan, kunnes 
verstaan varastot olivat tyhjät. Tämä vaihtoehto mainittiin Lyypekin 
säännöissä ja yhdessä Tukholman säännössä. 

Käsityöläisammattikunnat siis tarjosivat leskelle useita eri mah-
dollisuuksia jatkaa verstaan ylläpitoa ainakin jonkin aikaa. Jotkut 
ammattikuntasäännöt antoivat vain yhden viidestä vaihtoehdosta, 
osassa niitä puolestaan yhdisteltiin. Pykäliin saatettiin myös tehdä 
erilaisia poikkeuksia. Esimerkiksi jos leski oli jo vanhempi nainen, 
hän sai jatkaa ilman velvoitetta uudesta avioliitosta tai pykäliin saat-
toi sisältyä neuvottelumahdollisuus, jolloin lesken tuli neuvotella 
ammattikunnan johdon kanssa uudesta avioliitosta.22 Tällä menette-
lyllä ammattikunnat pyrkivät lisäämään joustavuutta ja turvaamaan 
tuotannon jatkuvuuden henkilökohtaisen kriisin keskellä. Sen li-
säksi, että mestarin kuoltua kotitaloutta oli kohdannut suru, oli les-
ken huolehdittava monista käytännön asioista kuten hautajaisjärjes-
telyistä, verstaan työvoimasta, lapsista ja kotitalouden ylläpidosta. 
On selvää, että käsityöläisammattikuntien sääntöjen tulkinta pelkäs-
tään alisteisuusteorian näkökulmasta on liian yksipuolinen.

Yhtä lailla kuin miesmestarin johtamia verstaita pyrkivät ammat-
tikunnat kontrolloimaan myös näitä ”toisenlaisia” perheyrityksiä. 
Kontrolli oli olennainen osa uuden ajan alun käsityöläisten yrittäjä-
kulttuuria. Ammattikunta valvoi tuotteiden valmistusta ja laatua, sää-
teli resurssien määrää ja jakautumista sekä edellytti jäseniltään yhtei-
söllisyyttä. Ammattikunnan tavoitteena oli valvoa käsityötuotantoa 
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kokonaisvaltaisesti. Aina siinä ei kuitenkaan onnistuttu. Lisäksi tar-
vittaessa ammattikunnat olivat valmiita joustamaan. Haasteena oli 
jatkuva tasapainoilu kontrollin ja joustavuuden välillä. 

Vaikka käsityötuotanto oli rakennettu ydinperheen ympärille, 
olivat käsityöläisammattikunnat valmiita hyväksymään myös toi-
senlaisen perheyrityksen. Lisäksi ne selkeästi tiedostivat erilaisten 
yritys- ja perhemallien olevan väistämätön asia. Toisaalta on huo-
mioitava, että edellä esitetyt viisi vaihtoehtoa olivat sellaisia, jotka 
ammattikunnat katsoivat parhaaksi, eivätkä ne välttämättä olleet 
sellaisia, mitä lesket itse pitivät hyvinä vaihtoehtoina. Lesket kuiten-
kin hyödynsivät heille tarjottuja mahdollisuuksia, joskus myös sään-
nöistä ja vakiintuneista käytännöistä piittaamatta.23 

Christine Holtagelin menestyksekäs ja pitkä ura
Ammattikuntasäännöt ovat normatiivista lähdeaineistoa. Tällaisten 
aineistojen haasteena on se, että ne kertovat ensisijaisesti sen, miten 
asioiden pitäisi olla, mutta eivät paljasta, miten asiat todellisuudessa 
olivat. Tästä huolimatta normatiivinen aineisto on erittäin käyttö-
kelpoinen väline menneisyyden tutkimiseen, sillä säännöt eivät syn-
tyneet tyhjiössä vaan olivat aikalaisten laatimia ja yleensä ratkaisuja 
päivän polttaviin ongelmiin. Näin ollen ne viestivät meille todelli-
sista käytännöistä sekä aikalaisten arvoista ja näkemyksistä. 

Jotta saisimme paremman ymmärryksen siitä, miten sääntöjä 
käytännössä sovellettiin, on tarpeellista yhdistää erilaisia lähdema-
teriaaleja. Narratiivinen lähdeaineisto, kuten tässä käytetyt Lyype-
kin kirjeet, tarjoaa ikkunan menneisyyden todelliseen arkielämään. 
Sääntöjen ja anomuskirjeiden muodostama yhdistelmä tarjoaa he-
delmällisen tavan tarkastella leskien uudelleenavioitumista ja mah-
dollisuutta jatkaa verstaan ylläpitoa miehensä kuoleman jälkeen. 
Ammattikuntasäännöt edustavat ammattiyhteisön virallista näke-
mystä ja heijastavat laajemman (mies)yhteisön katsontakantaa, 
koska ne olivat pääsääntöisesti miesten laatimia ja raadin, eli mies-
ten, hyväksymiä. Kirjeissä puolestaan tulee esiin yksittäisten henki-
löiden toiminta ja naisten ääni. 
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Lokakuussa 1620 Lyypekin leipureiden ammattikunnan vanhim-
mat lähettivät anomuskirjeen kaupungin raadille.24 Kirjeessään am-
mattikunnan vanhimmat eli oltermannit vaativat selitystä sille, miksi 
leipurimestari Hans Holtagelin leski Christine Holtagel on saanut 
jatkaa ammatissaan jo kahdeksan vuotta miehensä kuoleman jäl-
keen. Oltermannit vetosivat vanhaan tapaan, jonka mukaan leski sai 
yleensä jatkaa ammatinharjoittamista vuoden ja yhden päivän, jonka 
jälkeen hänen piti uudelleen avioitua ja siirtää mestarinoikeutensa 
uudelle miehelleen tai luopua ammatistaan. Nyt leski Christine oli 
oltermannien mukaan anonut raadilta oikeutta jatkaa ammatissaan 
elämänsä loppuun saakka. 

Lisäksi oltermannit kummastelivat miksi leski sai jatkaa amma-
tissaan, vaikka virallisesti mestarioikeudet ovat siirretty Christinen 
ja Hansin pojalle; pojalle joka oli omalla tahollaan naimisissa Kö-
nigsbergissä! Oltermannien mukaan Christine oli kuitenkin sano-
nut harjoittavansa ammattiaan ainoastaan poikansa vuoksi. Olter-
mannien kirjeestä selviää lisäksi, että leski oli jo aiemmin anonut 
menestyksekkäästi lisäaikaa kaupungin raadilta. Itämeren alueen 
kaupungeissa raadin vastuulla oli valvoa kaupungin talouselämää, 
kaupankäyntiä ja ammattikuntia.25 Kirjeen lopussa oltermannit pyy-
tävät, ettei raati enää suostuisi Christinen pyyntöön, vaan lesken olisi 
luovuttava ammatistaan. 

Lyypekin leipureiden säännössä vuodelta 1547 ei ole mainittu 
erikseen lesken oikeuksia jatkaa ammatissaan.26 Tämä selittää sen, 
miksi oltermannit vetoavat yleiseen tapaan eivätkä ammattikunnan 
sääntöön. Tavallisesti sääntöjä uudistettiin ja muokattiin aika ajoin. 
Christinen tapaus osoittaa, että leskipykälän ylöskirjaamiselle olisi 
ollut aihetta leipureiden ammattikunnassa. Toisaalta on syytä pitää 
mielessä, että keskiajalla ja uuden ajan alussa kirjoitetun kaupungin 
lain lisäksi myös tapaoikeus vaikutti ihmisten kanssakäymiseen. Monia 
riitoja soviteltiin epävirallisesti ilman, että niitä tuotiin virallisen oike-
usistuimen eli raadin eteen.27 Käsityöläisten kohdalla oli tavallista, että 
pienemmät kiistat soviteltiin ammattikunnan virallisissa kokouksissa.

Mikä oli Lyypekin raadin kanta oltermannien kirjeeseen? Mo-
net tutkijat, kuten esimerkiksi naishistorioitsija Lyndal Roper sekä 
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taloushistorioitsija, kiltatukija Sheilagh Ogilvie ovat esittäneet, että 
käsityöläisammattikunnat yhdessä kaupungin päättävien elinten 
kanssa pyrkivät rajoittamaan naisten työntekoa myöhäiskeskiajalla 
ja uuden ajan alussa.28 Näin ollen voisi olettaa, että raati olisi tuke-
nut leipureiden oltermannien kantaa ja määrännyt Christinen luo-
pumaan ammatistaan. Olihan hän jo ylittänyt tavanomaisen leskille 
myönnetyn aikarajan, ja mestarinoikeudetkin oli virallisesti siirretty 
pojalle. 

Christinen tapauksessa kirjeen kääntöpuolelle on kirjattu raadin 
päätös. Sen mukaan leski saisi jatkaa ammatissaan seuraavan vuo-
den pääsiäiseen saakka, eli ainakin seuraavat puoli vuotta.29 Lyypekin 
raati ei siis suoraan asettunut tukemaan oltermanneja, vaan myönsi 
leskelle jatkoaikaa. Näyttääkin siltä, että raadin – ja kaupungin ta-
louselämän kannalta – hyödyllisempää oli, että käsityötuotanto jat-
kui, eikä vaakakupissa painanut niin paljon jatkoiko sitä nais- vai 
miesmestari. Toisaalta puolen vuoden jatkoaika on lyhyt, eikä luo-
nut edellytyksiä toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. 

Christine Holtagelin esimerkkitapaus osoittaa, kuinka lyypek-
kiläinen mestarileipurin leski oli ylittänyt roimasti tavanomaiset 
säännöt ja aikarajat. Vuonna 1620 Hän oli jatkanut ilmeisen menes-
tyksekkäästi ammatissaan jo kahdeksan vuotta. Lyypekin kaupun-
gin tontti- ja maakirjojen mukaan Christine omisti mieheltään Han-
silta perimänsä leipomon lisäksi toisen kiinteistön, jotka periytyivät 
edelleen heidän lapsilleen. Lisäksi vuonna 1625, eli viisi vuotta olter-
mannien anomuskirjeen jälkeen, Christine omisti leipomon ohella 
panimon.30 Christinen piittaamattomuus ammattikunnan yhteisistä 
pelisäännöistä oli todennäköisesti syy siihen, että oltermannit lähes-
tyivät raatia kirjeellään.

Kirjeaineiston perusteella Christine ei ollut yksin, vaan Lyype-
kissä useampi leski jatkoi käsityöammatissa vuosia.31 Heidän kaltai-
sia leskiä tunnetaan sekä Euroopan metropoleista että Ruotsin val-
takunnan pienemmistä kaupungeista.32 Kölnissä eräskin kultasepän 
leski jatkoi ammatissa neljäkymmentä vuotta. Hän työskenteli yh-
dessä kisällin kanssa ja opetti ammatin myös tyttärelleen.33 Turkulai-
nen parturi-kirurgin leski Karin Persdotter ehti olla naimisissa kolme 
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kertaa, ennen kuin vuonna 1642 jatkoi ammattia yksin raadin luvalla. 
Christinen tavoin Karin oli yritteliäs pitäen krouvia ja myyden eri-
laisia laseja.34 Usein ammatissa pitkään jatkaminen edellytti sitä, että 
leski ei avioitunut uudelleen, sillä avioliiton myötä mestarinoikeus 
siirtyi ‒ ainakin virallisesti ‒ uudelle aviomiehelle. 

Monivuotinen ammatinharjoittaminen ja sääntöjen aikarajojen 
rikkominen kertoo siitä, että vaikka ammattikunnat selkeästi suosi-
vat ydinperhemallia ”vaatiessaan” leskiä avioitumaan uudelleen, ne 
hyväksyivät myös erilaisen perhemallin. Jotta leski pystyi jatkamaan 
ammatissaan vuosia tarkoitti, että joku myi hänelle tarvittavat raa-
ka-aineet ja että joku myös osti lopputuotteet. Näin ollen lesket oli-
vat yleisesti hyväksytty osa kaupunkien käsityöläiskulttuuria. Raadin 
Christinelle myöntämä lyhyt jatkoaika kielii toisaalta tulevaisuuden 
epävarmuudesta: mitä tapahtuisi kun aikaraja on kulunut umpeen? 

Leipurioltermannien anomuskirje ei tarjoa mitään lisätietoa 
esimerkiksi Christinen iästä tai lasten ja avioliittojen lukumäärästä. 
Kirjeestä kuitenkin selviää, että yksi hänen lapsistaan oli jo ehtinyt 
aikuisikään: poika, jolle mestarinoikeudet oli aiemmin siirretty. Lyy-
pekin kirjeet tarjoavatkin vain välähdyksiä menneeseen eivätkä kai-
kissa tapauksissa välitä suoria tietoja kiistaan johtaneista syistä. Li-
säksi vain puoleen tutkimistani 22 kirjeestä oli myöhemmin kirjattu 
ylös raadin päätös kirjeen osoitesivulle, kuten Christinen esimerk-
kitapauksessa. Tästä huolimatta anomuskirjeet ovat yksi harvoista 
käsityöläisten itsensä tuottamista lähdemateriaaleista, joiden avulla 
heidän toimintaa voidaan tutkia valitulla ajanjaksolla.35 Suuri osa 
uuden ajan alun käsityöläisistä jää meille nimettömiksi puurtajiksi. 
Joistain henkilöistä on saattanut jäädä jälkeen vain yksittäinen ano-
muskirje tai merkintä kaupungin tuomiokirjaan. Christine Holtagel 
on toistaiseksi ainoa Lyypekin anomuskirjeissä esiintyvä leski, jonka 
olen pystynyt jäljittämään muusta arkistomateriaalista. 

Syrjintä ja toimeentulon haasteet
Leipurinleski Christinen onnistui jatkaa perheyritystä miehensä 
kuoleman jälkeen. Oliko Christine poikkeustapaus? Entä kuinka 
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moni leski otti verstaan haltuunsa? Tukholmasta säilyneiden por-
variluetteloiden avulla voidaan tehdä joitain johtopäätöksiä leskien 
ammatinharjoittamisen laajuudesta. 1600-luvun alusta lähtien kau-
pungin elinkeinoviraston tehtävänä oli säännöllisin väliajoin laskea 
käsityötuotannon vahvuus ja tarkistaa, että kaikki porvarielinkeinoja 
harjoittavat henkilöt olivat asianmukaisesti lunastaneet porvarioike-
udet ollen siten verovelvollisia.36

Vuoden 1644 porvariluettelon mukaan kaupungissa työskenteli 
yhteensä 1 138 käsityöläismestaria, jotka edustivat 66 eri ammat-
tialaa.37 Heistä vain 27, eli noin 2,4 prosenttia oli naisleskiä, jotka 
toimivat yhteensä 11 eri ammattialalla. Prosenttiosuus vastaa sitä, 
mitä monet alisteisuusteorian kannattajat ovat esittäneet naisles-
kien osuudeksi monissa muissa Euroopan kaupungeissa (2–5 %).38 
Ruotsin valtakunnassa puolestaan vaikuttaa olleen suuria eroja kau-
punkien ja ammattikuntien välillä. Åsa Karlsson Sjögren ei löytä-
nyt 1600-luvun Gävlestä yhtään aktiivisesti toiminutta käsityöläis-
leskeä.39 Turussa toimi tuolloin aktiivisesti joitain käsityöläisleskiä, 
mutta Ruotsin vallan ajan lopulla ammattikuntalaitoksen alainen kä-
sityötuotanto oli miesten hallussa.40 Dag Lindström on puolestaan 
arvioinut, että reilu 10 prosenttia käsityöläisleskistä jatkoi verstaan 
johdossa Norköpingin ja Linköpingin kaupungeissa 1700-luvulla. 
Curt Hauffmannin mukaan jopa puolet Tukholman hatuntekijän 
leskistä olisi jatkanut ammatissaan suurvalta-ajalla.41 Porvariluette-
lon ja aiemman tutkimuksen valossa Hauffmannin näkemys vaikut-
taa liioitellulta.

Porvariluettelon perusteella leskien porvarisoikeuksiin sidottu 
ja/tai ammattikuntien alainen ammatinharjoittaminen ei siis näytä 
olleen kovin yleistä, päinvastoin. Ruotsin valtakunnan yleisen am-
mattikunnan säännön mukaan leski sai jatkaa ammatissaan kolme 
vuotta miehensä kuoleman jälkeen. Yksittäiset ammattikunnat saat-
toivat tarkentaa yleissääntöä ja pienentää aikarajaa.42 Vaikuttaa siltä, 
etteivät tukholmalaiset lesket hyödyntäneet tai pystyneet hyödyntä-
mään säännön suomaa mahdollisuutta.

Tukholmassa kaikkien mestareiden tai ammatinharjoittajien yh-
teenlasketun määrän mukaan suurin ammattisektori oli rakennusala 
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(213). Sitä seurasi ravitsemusala, johon lasken kuuluvaksi viininlas-
kijat, krouvarit, oluenpanijat ja viininkantajat (190). Kolmanneksi 
suurin sektori oli vaatetusala (räätälit ja suutarit, 147) ja neljänneksi 
suurin sektori oli kalastusala (126). Jos mukaan lasketaan suutarei-
den ja räätäleiden kisällit, joita oli lähes yhtä paljon kuin mestareita, 
nousee vaatetusala kaikkein suurimmaksi työllistäjäksi. 

Vuoden 1644 porvariluetteloon leskiä oli merkattu ammatin-
harjoittajiksi seuraavilla aloilla (mestareita yhteensä / joista nais-
leskiä): torikauppias (65/1), helmenompelija (2/1), parturi-kirurgi 
(8/1), kupariseppä (7/1), maalari (13/1), lihamestari (24/1), pella-
vakankuri (15/2), hummerinkalastaja (77/2), viininkantaja (8/3), 
räätäli (98/7) ja oluenpanija (72/7).43 Luvut osoittavat, että viral-
lisen ammattikäsityön piirissä ammattialalla ei näytä olleen ratkai-
sevaa vaikutusta lesken mahdollisuuksiin jatkaa perheyritystä vaan 
naisleskin määrä ylipäätään oli vähäinen verrattuna miesmestareihin. 
Toisin sanoen ammattikuntalaitoksen alainen käsityötuotanto Tuk-
holmassa 1600-luvun puolivälissä oli mestareiden sukupuolen perus-
teella erittäin miesvaltainen. Ammattialalla näyttää kuitenkin olleen 
jotain vaikutusta, sillä naislesket toimivat pääsääntöisesti ruokaan ja 
elintarvikkeisiin sekä vaatetukseen liittyvillä aloilla, joiden katsotaan 
olevan tyypillisiä naisaloja.44

Toisin kuin lyypekkiläinen Christine, jonka leipomo ja panimo 
olivat lähes kaupungin sydämessä, Tukholman porvariluetteloon 
merkatut räätälinlesket asuivat esikaupunkialueilla. Swän Håkan-
sonin ja Simon Hakonsin lesket asuivat Norrmalmilla ja loput viisi 
leskistä Södermalmilla. Se, että kukaan luettelon räätälinleskistä ei 
asunut vauraassa Vanhassa kaupungissa Gamla Stanissa on todennä-
köisesti merkki sosiaalisesta eriarvoisuudesta. Esikaupungeissa asui 
lähinnä rakennustyöläisiä, ajureita, kantajia ja muita vähemmän ar-
vostetuissa ammateissa toimineita, sekä siirtolaisia, kausityöläisiä, 
työttömiä ja köyhiä. Asuminen oli halvempaa kuin Vanhassa kau-
pungissa, sillä rakennukset olivat puusta.45 

Kaikki porvariluetteloon merkatut lesket oli kirjattu ylös vain 
miehensä nimillä, mikä noudatti ajan yleistä käytäntöä. Esimoder-
nin ajan viranomaistilastoissa naiset ja naisten tekemä (käsi)työ ovat 
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usein näkymättömiä.46 Ammattimaisen eli ammattikuntalaitoksen 
alaisen käsityön ohella monissa kotitalouksissa valmistettiin erilai-
sia tavaroita ja vaatteita, joista saatiin tarvittaessa sivutuloja. Monesti 
juuri naiset, aviosäädystä riippumatta, harjoittivat tällaista kotiteolli-
suutta, josta on vain vähän jälkiä ammattikuntiin liittyvässä lähdeai-
neistossa.47

Tutkijoista muun muassa Merry Wiesner-Hanks ja Sheilagh 
Ogilvie ovat esittäneet, että halutessaan jatkaa käsityötuotantoa les-
ket olivat riippuvaisia kalliista työvoimasta eli kisälleistä, mikä vai-
keutti lesken mahdollisuuksia jatkaa verstaan ylläpitoa.48 Tukholman 
porvariluettelon käsityöläisleskillä oli palkattuna useimmiten yksi 
tai kaksi kisälliä ja yksi renki tai oppipoika.49 Pellavakankuri Tho-
mas Mattsonin leski työllisti yhden kisällin, kaksi renkiä ja yhden 
uusmaalaisen oppipojan, joka oli sittemmin kirjattu laivamieheksi. 
Mattsonin lesken kotitalouden työvoima vastasi saman alan mies-
mestareiden kotitalouksia. 

Räätäli Stefan Stefanssonin leski työllisti kisällin, rengin ja op-
pipojan, kun taas muut räätälinlesket olivat ilman oppipoikaa ja Si-
mon Hakonsin leski myös ilman kisälliä. Miesräätäleiden kohdalla 
hajonta verstaan työvoimassa oli suurempi: ammattikunnan vanhin, 
oltermanni Hans Joanson työllisti kaksi kisälliä ja kaksi renkiä, osa 
esikaupunkien räätäleistä puolestaan työskenteli yksin tai nojautuen 
ainoastaan perheen omaan työvoimaan. Molemmilla viininkantaja-
leskillä oli palkattuna renki, kun taas ammatinharjoittajina toimineet 
miehet todennäköisesti kantoivat viinin itse.50 Vaikuttaa siltä, että 
alasta riippumatta lesket joutuivat turvautumaan palkattuun työvoi-
maan, tosin niin joutuivat monet miesmestaritkin.

Lyypekissä osa parturi-kirurgien leskistä joutui myymään mes-
tarinoikeutensa. Yksinhuoltaja Elisabeth Warnecke oli jatkanut am-
matissa ”joitakin vuosia” miehensä kuoleman jälkeen, muttei enää 
pystynyt elättämään pieniä lapsiaan.51 Ikääntynyt Magdalena Bucks 
oli puolestaan jatkanut ammatinharjoittamista jo 19 vuotta sen jäl-
keen kun hänen toinen aviomiehensä oli lähtenyt livohkaan. Nyt hän 
halusi myydä mestarinoikeutensa.52 Myös Magdalena valitti köyhyyt-
tään, mutta kyseessä saattoi olla retorinen tehokeino.
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Sorvarinleski Meike Hoiers ja parturi-kirurgin leski Catharina 
Catonis olivat kokeneet syrjintää ammattikunnan toimesta ja valit-
tivat siitä Lyypekin raadille. Meike oli tuohtunut siitä, että ammatti-
kunta vaati häntä tuomaan valmistamiaan tuotteita näytille ammat-
tikunnan kokoukseen.53 Meike koki tämän syrjinnäksi, sillä ilmeisesti 
muilta mestareilta ei vaadittu samaa. Laadunvalvonta, jossa olter-
manni kiersi verstaat läpi, kuului kuitenkin ammattikuntalaitoksen 
toimintaperiaatteisiin. Catharinan tapauksessa ammattikunta syytti 
leskeä laittomasta ammatinharjoittamisesta. Miesmestarit olivat 
tunkeutuneet Catharinan verstaaseen, tönineet häntä ja rikkoneet 
työvälineitä.54 Catharina ja hänen edesmennyt miehensä olivat ilmei-
sesti harjoittaneet ammattiaan raadin erikoisluvalla, mikä ei miellyt-
tänyt ammattikuntaa. Esimerkit osoittavat, ettei kotitalousverstaan 
johtaminen ollut kaikille leskille helppoa tai mahdollista eikä se aina 
sujunut toivotulla tavalla. 

Uusi avioliitto
Alisteisuusteorian edustajien, kuten Lyndal Roperin, Merry Wies-
ner-Hanksin ja Judith Bennetin mukaan ammattikuntasääntöjen 
leskipykälien tarkoituksena oli pakottaa lesket uudelleen avioon 
mahdollisimman pian. Tämä näkemys oli vallalla erityisesti 1980- ja 
1990-lukujen nais- ja sukupuolihistorian tutkimuksessa, joka sai voi-
makkaita vaikutteita feministisestä liikkeestä. Erityisesti sääntöä, jonka 
mukaan leski sai jatkaa ammatissaan yhden vuoden ja päivän minkä 
jälkeen hänen tuli uudelleen avioitua tai luopua ammatistaan, on tul-
kittu tästä näkökulmasta. Uuden avioliiton myötä Huoneen taulussa 
mainittu ”villi ja vapaa” leski siirtyisi uuden miehensä käskyvallan alle 
ja siirtäisi mestarinoikeudet hänelle. Samalla ideaalitilanne eli ydin-
perhe sekä patriarkaalinen järjestys palautuisi.55 Uudempi tutkimus ei 
suinkaan ole hylännyt tätä tulkintaa, kuten Sheilagh Ogilvien teokset 
osoittavat.56 Sen rinnalle on kuitenkin tarpeen nostaa uusi tulkinta, 
jossa uudelleenavioitumista tarkastellaan laajemmin eri toimijoiden 
näkökulmista ja uudellenavioitumisen hyötyjä sekä haittoja arvioidaan 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja emotionaalisesta perspektiivistä käsin.
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Lesken näkökulmasta tarkasteltuna uusi avioliitto saattoi näyttää 
rationaaliselta ja siten houkuttelevalta vaihtoehdolta. Taloudellisesta 
näkökulmasta avioliitto oli kannattavin vaihtoehto. Uuden avioliiton 
myötä leski sai tarvitsemaansa työvoimaa ja apua verstaaseen. Työ-
voima oli yksi käsityöläisverstaan tärkeimmistä resursseista. Siksi 
ei ole ihme, että ammattikuntasäännöt sääntelivät kaupunkien työ-
markkinoita monin eri tavoin. Säännöissä määriteltiin muun muassa 
työvoiman koulutus, sallitun työvoiman määrä eli kuinka monta op-
pipoikaa ja kisälliä mestari sai työllistää sekä työvoiman palkkaus.57 
Uusi aviomies toi yritykseen yleensä myös uutta pääomaa, kuten kä-
teisvaroja, työkaluja tai uusia asiakaskontakteja. 

Uuden ajan alun kaupungeissa avioparit muodostivat yleensä 
yhteistalouden, jossa puolisoiden omaisuudet liitettiin yhteen. On 
kuitenkin huomattava, että avioliittosopimukset ja -käytännöt, joissa 
omaisuus liitettiin yhteen tai pidettiin erillään, vaihtelivat eri aikoina 
ja eri kaupungeissa.58 Vaikka avioliiton myötä leski siirsi mestarinoi-
keutensa virallisesti uudelle aviomiehelleen, se ei välttämättä käytän-
nössä merkinnyt, että hän luopuisi kaikesta päätäntävallasta koskien 
verstaan asioita. Todennäköisempää on, että uusi aviopari johti vers-
tasta yhdessä ja erilaiset johtotehtävät oli jaettu osapuolten kesken.59 
Toisin sanoen uuden avioliiton myötä lesken oli mahdollistaa jakaa 
vastuu ja työtaakka kumppanin kanssa. 

Lesken näkökulmasta katsottuna ja tarkasteltuna emotionaa-
lisesta sekä sosiaalisesta näkökulmasta uusi avioliitto vaikuttaa 
myös hyvältä vaihtoehdolta. Nuori, kyvykäs ja koulutettu kisälli 
saattoi olla erittäin houkutteleva sulhasehdokas! Uuden ajan alun 
Lontoossa puolet yli 40-vuotiaista leskistä avioitui itseään kes-
kimäärin kahdeksan vuotta nuoremman miehen kanssa.60 Uusin 
tutkimus onkin korostanut rakkauden merkitystä avioliittojen sol-
mimisessa esimodernissa maailmassa. Lisäksi on tarpeen koros-
taa, että ammattikuntien leskille tarjoama yhden vuoden ja päivän 
sääntö ei ollut kiveen hakattu, vaan salli erilaisia joustoja ja muun- 
nelmia. 

Uusi aviomies saattoi myös auttaa lasten kasvatuksessa, tuoda 
läheisyyttä, turvaa ja rakkautta lesken elämään. Lyypekkiläinen pel-
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lavakankurinkisälli Bastian Vermanin kirje on yksi esimerkki siitä, 
kuinka uusi aviomies otti vastuulleen myös edellisestä avioliitosta 
syntyneet lapset. Bastian mainitsee anomuskirjeessään, kuinka hän 
avioituessaan pellavakankuri Jacob Meyersin lesken Wibken kanssa 
oli ottanut vastuulleen neljä Jacobin ja Wibken lasta.61 Bastian oli 
aiemmin työskennellyt mestari Jacobin alaisena ja tämän kuoltua 
oli avioitunut mestarin lesken kanssa. Kirjeestä selviää, että he olivat 
ehtineet olla naimisissa kaksi vuotta ennen kuin Bastian oli puoles-
taan jäänyt leskeksi. 

Uusi avioliitto saattoi kuitenkin merkitä myös kielteisiä asioita 
kuten riitoja tai (koti)väkivaltaa. Lisäksi uusi avioliitto saattoi mer-
kitä uusien sisar- ja velipuolien tuloa kotitalouteen, mikä ei välttä-
mättä sujunut kitkattomasti. Erityisesti perimysriidat paljastavat, 
kuinka uusperheen yhteen kasvaminen tai elämä saattoi olla hanka-
laa. Tästä huolimatta ammattikuntasääntöjen leskipykäliä ja erityi-
sesti yhden vuoden ja päivän sääntöä ei voida pitää pelkästään nega-
tiivisena asiana, vaan ne tarjosivat leskille varteenotettavan vaihto-
ehdon jatkaa ammatissaan. 

Kisällin tai mieslesken näkökulmasta avioliitto mestarin lesken 
kanssa tarjosi useita etuja. Leskellä oli hallussaan verstas, työkalut ja 
kenties raaka-aineita varastossa. Lisäksi leskellä oli verstaan kannalta 
elintärkeä asiakasverkosto. Leskellä oli usein lisäksi jo kokemuksen 
mukanaan tuoma ammattitaito. Suotuisa avioliitto saattoi tuoda 
mukanaan myös nousun kaupungin sosiaalisessa hierarkiassa. Vie-
läkin merkittävämpää kuitenkin oli, että monissa ammattikunnissa 
avioliitto mestarin lesken tai tyttären kanssa oli kisällille ainoa väylä 
mestariuteen. Erityisesti niissä ammattikunnissa, joissa mestareiden 
määrä oli rajattu, avioituminen ammattiin oli käytännössä kisällille 
ainoa tapa saavuttaa mestarin titteli. 

Ruth Mazo Karras on tuonut esille, kuinka tärkeä merkitys avio-
liitolla oli kisälleille. Ensinnäkin mies tarvitsi vaimon huolehtimaan 
kotiaskareista. Lisäksi käsityöläisyhteisössä avioliitto, mestarius, per-
heen pään status ja aikuisuus kulkivat käsi kädessä. Miehillä mestarin 
statukseen oli käytännössä sidottu myös perheen pään status ja saa-
vuttaakseen mestarin arvon kisällin täytyi avioitua. Vasta avioliiton 
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myötä kisällit saavuttivat aikuisuuden käsityöläis- ja kaupunkiyhtei-
sön silmissä.62 Mazo Karraksen lisäksi muun muassa Eva Österberg 
ja Elisabeth Foyster ovat painottaneet, että sosiaalinen paine avioitua 
uudelleen oli usein miehille suurempi kuin naisille. Siinä missä les-
ken oli mahdollista ottaa miehen rooli, miehiä jotka hoitivat kotita-
loutta ja ottivat emännän roolin, karsastettiin.63 Österberg on lisäksi 
väittänyt, että jos mies hoiti feminiinisiä askareita, kuten lypsämistä 
tai leipomista, hänen katsottiin käyttäytyvän epämiehekkäästi.64 Joka 
tapauksessa voidaan perustellusti todeta, että käsityöläisyhteisössä 
sosiaalinen paine avioitua ei koskettanut ainoastaan leskiä vaan myös 
kisälleitä. 

Kaupunkiyhteisön ja ammattikunnan perspektiivistä lesken 
uudelleenavioituminen oli toivottavaa. Kotitalouteen perustuva 
käsityötuotanto, jonka keskiössä oli ydinperhe, vastasi ihanteellista 
sosiaalista järjestystä. Tässä kaikki osapuolet tiesivät paikkansa ja 
pyrkivät käyttäytymään oletettujen sukupuoliroolien mukaisesti. 
Se myös vastasi aikalaismoralistien ja kirkonmiesten käsityksiä 
oikeasta sosiaalisesta järjestyksestä. Ydinperhe käsitettiin kaupun-
kiyhteisön perusyksikkönä, johon sosiaalinen kontrolli myös koh-
distettiin.65 

Lesken uudelleenavioituminen heijastelee myös ammattikun-
tien protektionistista politiikkaa: onnistuneella avioliittopolitiikalla 
ammattikunta saattoi muodostaa klaanin tai toisilleen sukua ole-
vien perheiden verkoston, joka suojelisi jäsentensä etuja. Leskien 
pitäminen ”oman” ammattikunnan piirissä vahvisti ammattikunnan 
kartellia ja esti tietotaidon vuotamisen kilpaileville ammattikunnille. 
Lisäksi kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa mestareiden määrä 
ei lisääntyisi, jos leski avioituisi oman ammattikunnan kisällin kans-
sa.66 Tätä protektionismia korostavat leskipykälien lisäykset, joiden 
mukaan lesken oli luovuttava ammatistaan, jos uusi aviomies oli eri 
ammattikunnasta. Osa ammattikunnista määräsi, että uuden avio-
miehen on oltava saman ammattikunnan piiristä.67 Ammattikuntien 
protektionismi voidaan nähdä myös yhteisöllisenä tukena ja tukena 
ikääntyville jäsenille. Tuen yhtenä tarkoituksena oli estää leskien 
joutuminen köyhyyteen.68 
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Muut toimeentulostrategiat
Christine ja osa hänen kanssasisaristaan näyttävät valinneen leskey-
den mieluummin kuin uuden avioliiton. Säilyneiden lähteiden pe-
rusteella ei voida yksiselitteisesti päätellä oliko näin olosuhteiden 
pakosta, mutta vaikuttaa siltä, että osa leskistä valitsi mieluummin 
verstaan ylläpidon yksinään kuin uuden avioliiton. Osa leskistä taas 
ei halunnut jatkaa yksin tai avioitua uudelleen vaan he luopuivat vers-
taasta.69 Näin teki esimerkiksi turkulainen Anna Gustafsdotter, joka 
oli rälssisyntyinen kultasepänleski. Jäätyään leskeksi Anna ei jatkanut 
verstaan ylläpitoa vaan keskittyi maaseututiluksiensa hoitamiseen.70 
Anna johti kotitalouttaan, vaikkei hän ryhtynyt johtamaan verstasta. 

Tukholman veroluetteloissa on useita naisleskien johtamia ko-
titalouksia, joiden koostumus vaihteli suuresti. Veroluetteloihin 
ei kuitenkaan ole merkattu naisten ammatteja piikoja lukuun ot-
tamatta vaan heidän aviosäätynsä.71 Onkin todennäköistä, että kä-
sityöläislesket, jotka eivät ylläpitäneet verstasta vaan harjoittivat 
(ammattikuntalaitoksen ulkopuolista) pienimuotoista kotiteolli-
suutta, jäävät katveeseen. Sekä suomalaiset että ruotsalaiset tutkijat 
ovat havainneet, kuinka esimodernissa yhteiskunnassa perheiden ja 
kotitalouksien toimeentulo koostui useista erilaisista tulonlähteistä 
niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.72 

Onkin selvää, että lähtöoletus, jossa käsityöläisverstas olisi aina 
yksi yhteen käsityöläiskotitalouden kanssa, on liian jäykkä moni-
mutkaiseen todellisuuteen verrattuna. Perhehistorian näkökulmasta 
tämä tarkoittaa, että käsityöläiskotitalouden ja -verstaan suhdetta tu-
lisi problematisoida tarkemmin. Tulkinnassa voisi kenties hyödyntää 
erilaisia kategorioita kuten lesket, jotka jatkoivat käsityöläsverstasta; 
lesket jotka luopuivat verstaasta, mutta jatkoivat aktiivista (liike)toi-
mintaa muulla aloilla tai elättivät itsensä kotiteollisuudella; ja lesket, 
jotka ”eläköityivät”. Tällainen tutkimus edellyttäisi useiden eri läh-
deryhmien, kuten veroluetteloiden ja oikeuspöytäkirjojen yhdiste-
lemistä sekä menetelmällisesti henkilöhistorian ja tilastollisen ana-
lyysin yhdistämistä.

Janine M. Lanza on esittänyt, että osa käsityöläisleskistä ei halun-
nut luopua leskisäädyn mukanaan tuomista eduista ja siksi valitsivat 
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mieluummin leskeyden kuin uudelleen avioitumisen. Leskinä he 
pystyivät hallitsemaan itse omaisuuttaan ja edustamaan itse itseään 
oikeudessa.73 Kuten muualla Euroopassa myös Ruotsin valtakun-
nassa leskillä oli laajimmat lailliset oikeudet. He olivat vapautettuja 
edusmiehisyydestä eli vastasivat itse omaisuudestaan velat mukaan 
lukien, olivat oikeustoimikelpoisia ja vapaita solmimaan avioliiton.74 

1600-luvun Pariisissa osa leskistä solmi virallisen yrityskumppa-
nuuden rakastajiensa kanssa. Näin ollen he saattoivat asua virallisesti 
samassa talossa ilman että leski kuitenkaan menetti laajaa itsemää-
räämisoikeuttaan, jonka leskisääty hänelle soi. Toisaalta kaikki les-
ket eivät pystyneet solmimaan uutta avioliittoa, vaikka olisivat sitä 
kenties toivoneet. Jotkut miehet eivät halunneet lapsikatrasta elä-
tettäväkseen, ja osa taas avioitui mieluummin nuoremman naisen 
kanssa.75 

Yleinen käsityöläisammattikuntien säännöissä mainittu vaih-
toehto antoi leskelle mahdollisuuden jatkaa ammatissaan yhdessä 
lastensa kanssa. Ajatuksena oli, että verstas myöhemmin siirtyisi 
äidiltä pojalle tai tyttärelle, joka siirtäisi mestarinoikeudet tulevalle 
miehelleen.76 Jos avioliitto oli lapseton, sovellettiin yhden vuoden 
sääntöä. Kaikki säännöt eivät kuitenkaan ottaneet kantaa siihen, 
miten lapsipykälää tuli soveltaa silloin, jos kotitaloudessa oli lapsia 
aviopuolisoiden edellisistä liitoista. Todennäköistä on, että siinä ta-
pauksessa sovellettiin suoraan yhden vuoden ja päivän sääntöä, sillä 
osa säännöistä mainitsi, että lasten tuli olla yhteisiä. Osa säännöistä 
puolestaan totesi vain, että lasten tuli olla ammattiin syntyneitä. Jos 
leski oli ollut jo aiemmin avioliitossa samaan ammattikuntaan kuu-
luvan miehen kanssa, oli mahdollista, että lapset olivat ammattiin 
syntyneitä, mutta eivät yhteisiä edesmenneen aviomiehen kanssa.

Kirjeessään Lyypekin raadille leipureiden oltermannit huomaut-
tavat, että virallisesti Christine oli siirtänyt mestarinoikeudet neljä 
vuotta sitten pojalleen, joka kuitenkin anomuskirjeen kirjoittamisen 
ajankohtana asui eri kaupungissa. Koska mestarinoikeus oli sidottu 
oikeuteen toimia kyseisessä kaupungissa porvarina, saattoi käsi-
työläinen toimia mestarina vain siinä kaupungissa missä hän asui.77 
Christinen poika ei siis pystynyt hoitamaan mestarin tehtäväänsä 
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”etänä” muusta kaupungista käsin vaan käytännössä mestarius oli 
sillä perheen päällä, joka asui Lyypekissä, eli tässä tapauksessa Chris-
tinellä. 

Judith M. Bennet on esittänyt, että lesken rooli ammattikunnissa 
oli toimia pelkästään välittäjänä, kun yritys siirtyi miesmestarilta les-
ken kautta pojalle.78 Ensisilmäyksellä ammattikuntasääntöjen leski-
pykälät, joiden vaihtoehtona oli juuri ammatinharjoittaminen yh-
dessä lasten kanssa, näyttävät tukevan Bennetin väitettä. Tulkintaa 
on kuitenkin tarpeen nyansoida. Ensinnäkin tutkijat ovat yksimieli-
siä siitä, että molempien aviopuolisoiden panos tarvittiin, jotta käsi-
työläisverstas saattoi menestyä.79 Lisäksi vaimot saattoivat huolehtia 
monista yritykselle elintärkeistä asioista kuten asiakaskontakteista, 
raaka-aineiden hankinnasta tai osallistua tuotteiden valmistukseen, 
kuten turkulainen helmenompelija Hebla Pärlestikerska ja tyttärensä 
Maria.80 Näin ollen olisi liian yksipuolista tulkita, että miesmestari 
ajattelisi yrityksen olevan ainoastaan hänen, vaikka patriarkaalisen 
yhteiskuntajärjestyksen mukaisesti miesmestari oli virallisesti vers-
taan johtaja ja perheen pää. Toiseksi on huomioitava, että verstas 
ei automaattisesti periytynyt seuraavalle sukupolvelle. Sabine von 
Heusinger havaitsi, että keskiajan Strasbourgissa 30 prosenttia po-
jista ei jatkanut isänsä ammatissa ja 56 prosenttia tytöistä avioitui 
”vieraaseen” ammattiin.81 

Varhaismodernissa yhteiskunnassa oli myös itsestään selvää, että 
ihmiset olivat linkkejä sukupolvien välisessä ketjussa. Luonnollisesti 
vanhemmat toivoivat, että heidän kättensä työ säilyisi sukupolvelta 
toiselle, oli sitten kyseessä maatila tai kaupunkilaisverstas. Onkin to-
dennäköistä, että säädösten tulokulmasta riippumatta lesket itse ko-
kivat olevansa linkkejä tässä sukupolvien ketjussa eivätkä ”vain” mes-
tarisoikeuden välittäjiä.82 Dag Lindstömin havaintojen mukaan suu-
rin osa leskistä 1700-luvun Ruotsissa jatkoi verstaan johdossa joko 
lyhyen ylimenokauden tai sitten todella pitkään, kahdeksan vuotta 
tai enemmän. Vuoden 1720 ammattikuntien yleissäännön mukaan 
leski sai jatkaa ammatissaan ilman rajoituksia, jos hän ei avioitunut 
uudelleen. Lindstömin mukaan lesket valitsivat tietoisesti jomman-
kumman toimeentulostrategian.83 Sama malli on havaittavissa myös 
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Lyypekin kirjeaineiston perusteella. Strategian valintaan vaikuttivat 
useat tekijät kuten lesken ammattiala, ikä, varallisuus, lapsien määrä, 
taloudelliset suhdanteet ja tuotteiden kysyntä.

Kuten Christinen esimerkki osoittaa, mestarisoikeuksien siirtä-
minen seuraavalle sukupolvelle ei aina sujunut ammattikuntasääntö-
jen määrittämällä tavalla. Syyt saattoivat olla moninaiset. Ehkä lap-
set valitsivat mieluummin – tai pakosta – jonkun muun ammatin tai 
kaupungin. Ehkä leski ei halunnut luopua verstaastaan tai jälkipolvi 
oli jostain syystä kykenemätön hoitamaan sitä. Joissain tapauksissa 
leski saattoi muodostaa myös yrityskumppanuuden lastensa kanssa, 
jolloin verstaan johtotehtävät oli jaettu osapuolten kesken.84 Olter-
mannien anomuskirjeessä Lyypekin raadille ei mainita, oliko Chris-
tinen poika hoitanut mestarin tehtäviä ennen muuttamistaan pois 
kaupungista. Kirjeen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että käy-
tännössä Christine oli johtanut leipomoa. 

Sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna uuden ajan alun yhteis-
kunnassa lesken asema oli ristiriitainen: toisaalta naisleskeä koski-
vat samat odotukset ja käyttäytymisnormit kuin muitakin naisia, 
toisaalta taas hänen odotettiin astuvan ”miesmestarin saappaisiin” 
ja ottavan haltuun perheyrityksen ilman suurempia ongelmia. Toi-
saalta lesket hyväksyttiin selkeästi itsenäisinä yrittäjinä ja he olivat 
osa käsityöläisten yhteisöä. Kuitenkin säännöissä usein edellytettiin 
uudelleenavioitumista ja ydinperheen (tai uusperheen) muodosta-
mista eikä verstaan jatkaminen ollut leskille itsestään selvää. 

Monimuotoiset kotitaloudet ja pienyritykset
Lähteiden perusteella voidaan varmuudella todeta, että Itämeren 
alueen kaupungeissa lesken oli mahdollista jatkaa käsityöläisvers-
taan ylläpitoa miehensä kuoleman jälkeen ja johtaa käsityöläiskoti-
taloutta. Osa verstaan ylläpitoa jatkaneista leskistä menestyi hyvin, 
osa puolestaan sinnitteli toimeentulon rajamailla ja kohtasi syrjin-
tää. Osa leskistä myös varmasti sijoittui näiden ääripäiden väliin. 
Toisaalta juuri ääripäät kuvastavat hyvin naisleskien ambivalenttia 
ja ristiriitaista asemaa ja toimeentulon mahdollisuuksia. Lesken 
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johtama käsityöläisverstas oli periaatteessa hyväksytty, mutta soti 
aikalaisihannetta vastaan, joka oli miesmestarin johtama verstas ja 
kotitalous. 

Ammattikuntasääntöjen leskipykäliä ja erityisesti yhden vuo-
den sääntöä on tavallisesti tulkittu naisten työntekoa ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista rajoittavina sääntöinä, joiden tavoitteena oli 
palauttaa patriarkaalinen sosiaalinen järjestys ja miesmestarin käsky-
valta. Uudelleenavioitumisen vaadetta voidaan kuitenkin tarkastella 
myös hyödyn näkökulmasta käsin. Hyödyn perspektiivistä uudel-
leenavioituminen oli taloudellisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti 
suotuisa vaihtoehto niin leskelle, kisällille kuin miesleskelle. Uudel-
leenavioituminen ja sen myötä uudestaan muodostunut ydinperhe 
oli niin ikään toivotuin vaihtoehto ammattikunnalle ja kaupungin 
porvariyhteisölle. Voidaankin puhua win-win-win-tilanteesta, joka 
parhaassa tapauksessa hyödytti kaikkia osapuolia.

Aina uudelleenavioituminen ei erilaisista syistä kuitenkaan ollut 
mahdollista tai leski valitsi siitä pidättäytymisen. Näin olleen kau-
punkeihin syntyi myös naisten johtamia käsityöläisverstaita. Koska 
osa leskistä jatkoi verstaan ylläpitoa useita vuosia, olivat naisleskien 
johtamat käsityöläisyritykset hyväksyttyjä. Se, että naisleskien joh-
tamat verstaat eivät näytä olleen kovin yleisiä kertoo toisaalta siitä, 
että naisten oli vaikea harjoittaa porvarillista ammattikuntalaitoksen 
alaista ansiokäsityötä. Lyypekistä säilyneet anomuskirjeet ja vuoden 
1644 porvariluettelo tarjoavat väläyksiä leskien elämään ja mahdol-
listavat tilastollisen analyysin tiettynä ajankohtana. Se, kuinka tavalli-
sia tai yleisiä leskien johtamat käsityöläiskotitaloudet ja -verstaat oli-
vat, vaatisi kuitenkin lisätutkimusta. Pidemmän aikavälin tutkimus, 
jossa yhdistellään veroluetteloita ja oikeuslähteitä toisi arvokasta 
tietoa esimodernin ajan kotitalouksista ja käsityöläisverstaista. Tä-
mänhetkisten tietojen valossa vaikuttaa siltä, että leskien johtamien 
käsityöläisverstaiden määrä on vaihdellut kaupungeittain ja ammat-
tialoittain. 

Tämän luvun tarkastelu lähti siitä olettamuksesta, että ydinper-
heen ympärille rakentunut käsityöläiskotitalous muodostaa jonkin-
laisen yhteneväisen tuotantoyksikön. Useat varhaismodernia Ruot-



Naisleskien johtamat käsityöläisverstaat uuden ajan alun kaupungeissa

73

sin valtakuntaa, kaupunkielämää, työntekoa ja sukupuolta tutkineet 
historioitsijat, kuten Kirsi Vainio-Korhonen, Veli Pekka Toropainen 
ja Sofia Ling ovat kuitenkin tuoneet esille, kuinka kotitalouksien 
ja yksittäisten henkilöiden tulonlähteet koostuivat useista eri pala-
sista. Jatkossa tutkimuksessa tulisikin problematisoida tarkemmin 
käsityöläisverstaan ja kotitalouden suhdetta. Veroluettelot ja oikeus-
pöytäkirjat antavat viitteitä siihen, että käsityöläisleski saattoi johtaa 
kotitaloutta, vaikkei hän jatkanut, johtanut tai omistanut verstasta. 
Luvun tarkastelu osoittaa, että varhaismoderni urbaani yhteisö kätki 
sisäänsä monenlaisia kotitalouksia, perheitä ja pienyrityksiä.
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Lübeck. Schmidt-Römhild, Lübeck 2005, 109−110; Antjekathrin Graßmann, (Hrsg.), 
Lübeckische Geschichte. Schmidt-Römhild, Lübeck 2008, 237; Georg Fink, ”Die Wette 
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Rakkaus 1500-luvun aatelisperheissä

c

Anu Lahtinen

K un ritari Lars Siggesson (Sparre) 1520-luvulla sopi siskojensa 
kanssa vanhemmilta jääneestä perinnöstä, hän ilmoitti, että 

sisaret Ingeborg, Margareta ja Hebla saisivat veljenosuudet perin-
tömaista. Lain mukaan sisar peri puolet siitä mitä veli, ja tuon ajan 
perinnönjakosopimuksissa mainitaankin usein lakisääteiset veljen- 
ja sisarenosat.1 Laista poikkeavaa perinnönjakoa ei kuitenkaan ollut 
kielletty. Lars perusteli tätä ratkaisua sillä, että sisaret olivat osoitta-
neet hänelle ”kaikkea sisarellista rakkautta, kun olen sitä tarvinnut, 
niin että kiitän heitä kaikin puolin”.2 

Mitä sisarellinen rakkaus (kärlek) merkitsi Larsille, Ingeborgille, 
Margaretalle ja Heblalle? Viitattiinko sillä taloudelliseen tukeen, 
koska sisarten todettiin osallistuneen kuolinpesän velkojen mak-
suun? Oliko suuri perintöosuus hyvitystä siitä, että sisaret olivat 
myöntäneet Lars-veljelle muun perintöomaisuuden ohi oikeuden 
Sundbyn pääkartanoon? Jos rakkaudella tarkoitettiin yksinkertai-
sesti taloudellista tukea, miksei asiaa sanottu suoraan? Taloudelliset 
laskelmat olisivat riittäneet perustelemaan ratkaisun, joka nyt päätet-
tiin sinetöidä rakkauteen viittaamalla. 

Kyseessä ei ole ainoa kerta, kun perintöasiakirjat liittävät yhteen 
osoitetun rakkauden ja taloudelliset järjestelyt. Muidenkin sukujen 
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veljet olivat ennen Larsia kiitelleet sisariaan osoitetusta suosiosta ja 
suuresta rakkaudesta (gønsth oc storan kærleghk), jolla he peruste-
livat omaisuuden poikkeavaa jakotapaa. 1400-luvun lopulla veljek-
set Johan ja Nils Ragvaldsson takasivat perintöosuudestaan täyden 
veljenosuuden sisarelleen Ingeborgille. He ilmoittivat, että tämä oli 
kiitos siskon ja hänen miehensä osoittamasta ”rakkaudesta ja hyvän-
tahtoisuudesta” (kerlighet och goduilie).3

Kun historioitsija Hedda Gunneng pari vuosikymmeniä sitten 
tutki keskiaikaisia asiakirjoja, joissa veli luovutti sisarelleen vel-
jenosan, hän arveli, että syynä oli veljen pyrkimys lujittaa liittolai-
suutta siskonsa aviomiehen kanssa.4 1980-luvun tulkintahorisonttiin 
sopiva,5 naisen ja hänen omaisuutensa välineellistä arvoa korostava 
tulkinta joutuu kuitenkin kyseenalaiseksi, kun perintöjärjestelyjen 
asiayhteyttä tarkastellaan lähemmin. Yhtäläistä perinnönjakoa on 
näet edellä mainituissa tapauksissa toistuvasti perusteltu sillä, että 
veli ilmoittaa naisen osoittaneen rakkautta ja huolenpitoa, esimer-
kiksi sairauden yhteydessä. Asiakirjoissa korostuukin siskon toimi-
juus.

Tässä artikkelissa analysoin, miten varsinkin 1500-luvun aineis-
tossa kuvataan rakkauden osoittamista tai sen laiminlyöntejä per-
heenjäsenten kesken. Tutkimus on usein keskittynyt pohtimaan 
aviopuolisoiden välisiä valta- ja joskus myös rakkaussuhteita, mutta 
aikalaiskirjeenvaihdossa ja muissa vastaavissa yksityislähteissä kä-
sitellään myös lasten ja vanhempien sekä sisarten välistä rakkautta. 
Tässä artikkelissa keskityn nimenomaan näihin suhteisiin.6 Niin kir-
jeet ja perinnönjakoasiakirjat kuin satunnaisemmat muistiinpanot 
ottavat kantaa siihen, miten perheenjäsenet osoittivat toisilleen kiin-
tymystä ja miten huolehtivat toisistaan, todettiinhan perinnönjako-
jen ja omaisuudensiirtojen usein sujuneen rakastavassa ja sisarelli-
sessa / veljellisessä ystävyydessä. 

Analyysissa kietoutuvat toisiinsa yhtäältä teot, joita aikalaiset pi-
tivät osoituksena kiintymyksestä, ja toisaalta sanat, jotka arvottivat ja 
kuvasivat noita tekoja. Kysyn, miten aikakauden hierarkiat näkyivät 
tunteiden kuvauksissa ja ilmaisuissa. Tunteiden historian tutkimuk-
sen kannalta näkökulmani tukeutuu Barbara Rosenweinin ajatuk-
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seen tunneyhteisöstä, joka säätelee, määrittelee ja arvostaa tiettyjä 
tunteita ja niiden ilmaisuja.7 Tutkimukseni keskittyy nimenomaan 
ylempien yhteiskuntaryhmien perheyhteisöön, mutta voi ajatella, 
että tulokset heijastavat laajemminkin sitä, millainen oli reformaa-
tioajan perhe tunneihanteineen sekä juridisine ja hengellisine puit-
teineen.

1400–1500-lukujen asiakirjakieli on usein vaikeaselkoista ja sen 
vivahteita on vaikea tulkita varmuudella. Ilmeistä on silti, että laki-
sääteisiä osuuksia voitiin muuttaa sillä perusteella, että sisar oli osoit-
tanut avuliasta rakkautta ja veli myönsi avun arvon ja kiitollisuu-
tensa. Nimenomaan osoitettu rakkaus, teoiksi puettu kiintymys (tai 
sen puute), on vahvasti mukana uuden ajan alun perheenjäsenten 
välisissä kuvauksissa. Niin jäykiltä kuin esimerkiksi perheenjäsenten 
väliset kirjeet saattavatkin tuntua, ja niin vähän kuin niissä on syväl-
listä itsetutkistelua, tarkkaavainen lukija löytää niistä yllättäviäkin 
kannanottoja rakkaudesta. Silloin tällöin ja nimenomaan omaisuu-
den jaossa otetaan kantaa siihen, millaiset teot ilmaisevat rakkautta 
ja mikä on osoitetun rakkauden oikea palkka.

Tarkastelen lähteitä sekä retoriikan että kirjeiden käsittele-
mien aiheiden valossa. Kiinnitän huomiota siihen, missä yhtey-
dessä perheenjäsenten – verisukulaisten eli vanhempien ja lasten 
sekä sisarusten – välinen rakkaus mainittiin sekä millaista käytöstä 
pidettiin rakastavana. Kyse on paljolti siitä, miten rakkauden tekoja 
sanallisesti kuvailtiin. Tunteiden ja rakkautta osoittavan toiminnan 
kuvaukset ovat performatiivisia: ne tuottavat sukupuolitettuja ja 
tiettyyn tunneyhteisöön – tässä tapauksessa perheeseen – paikantu-
via tunteita toiston kautta. 

John Langshaw Austin on esittänyt, että ilmaisuilla voidaan tie-
tyissä käyttötilanteissa saada aikaan (engl. perform) asiantiloja,8 filo-
sofi Judith Butler puolestaan on käsitellyt sukupuolta toistaen tuo-
tettuna.9 Austinin puheaktiteoriaan tukeutuen tunteiden historian 
tutkija William Reddy on analysoinut tunteiden kuvauksia tunteita 
tuottavina ja niitä muokkaavina. Reddyn ajatus on, että tunnekult-
tuureja on ylläpidettävä toiston kautta.10 Tutkija Joanna Bourke puo-
lestaan on kehitellyt ajatuksia tunteiden narratiivisuudesta ja siitä, 
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miten ihmiset pyrkivät yhteisen ”tunteiden kieliopin” avulla kuvaa-
maan ja tulkitsemaan omaa tilannettaan.11 Millainen oli tunteiden 
kielioppi, millaisia 1500-luvun perheessä käydyt keskustelut rakkau-
desta? 

Luonnollinen rakkaus ja sen rajat
Nykyään rakkaus ajatellaan useimmiten kahden tasa-arvoisen ihmi-
sen väliseksi tunteeksi. Sen sijaan esimodernin ajan ihmiset ajattelivat 
usein rakkautta hierarkkisena suhteena, kuten esimerkiksi Anu Kor-
honen ja Kekke Stadin ovat osoittaneet. Selkeimmin tämä tuli esiin 
avioparien välisiä tunteita ja velvoitteita koskevissa toteamuksissa, 
joissa usein todettiin, että hyvä vaimo osoitti rakkauttaan kunnioitta-
malla miestään, rakastava aviomies taas käyttämällä johtoasemaansa 
viisaasti.12 Ruotsin maanlaki vuodelta 1442 esitti samaisen ihanteen 
vieläpä sangen suorasanaisessa moraalisessa kannanotossa, joka avasi 
lain osion ”miehistä, jotka lyövät ja pahoinpitelevät vaimoaan”: 

Koska Jumala on antanut vaimon miehelle avuksi ja alamaiseksi, 
mutta ei kuitenkaan orjaksi ja jalkajakkaraksi, tulee kummankin ra-
kastaa toistaan: vaimon miestä päänään ja miehen vaimoa jäsene-
nään. Ja sen tähden jos mies vihasta tai pahuudesta, juovuksissa tai 
toisen naisen vuoksi, jota hän rakastaa, lyö vaimonsa siniseksi tai veri-
seksi, rammaksi tai raajarikoksi, on näistä kaikista maksettava kak-
sinkertaiset sakot.13 

Kuvauksessa on siis yhtäältä tavoitettu sekä kunnioittava, parisuh-
detta ja yhteisön rauhaa ylläpitävä hierarkinen harmonia avioparien 
välillä, että toisaalta aivan toisenlainen, hallitsematon intohimo, joka 
loukkasi puolison oikeuksia.14

Vastaavaa periaatteellista ohjetta ei esitetty vanhempien ja lasten 
tai sisarusten väleistä. Muista lähteistä voi kuitenkin huomata, että 
myös vanhempien ja lasten välinen rakkaussuhde oli hierarkkinen. 
Aikalaiset turvasivat asiassa myös uskonnollisiin ohjeisiin, muun 
muassa kymmeneen käskyyn, joista neljäs kehottaa lapsia kunnioit-
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tamaan isäänsä ja äitiään, jos mielivät menestyä ja elää kauan maan 
päällä. Tähän viittasi muun muassa aatelisisä Jöran Klasson Stjerns-
köld, joka oli tyytymätön poikansa Nilsin avioliittoaikeisiin ja niiden 
aiheuttamaan huoleen, erityisesti siihen suruun, jota tämä aiheutti 
rakastavaksi kuvatulle äidilleen:

[…] Älä murehduta sitä joka murheen vallassa on, surullista rakasta 
äitiäsi, enemmän kuin jo olet tehnyt […] muista, Nils, että meidän 
yläpuolellamme on Herra, joka on korkein tuomari […] katso Ju-
malan käskyjä […]15

Rakastavien lasten tuli kunnioittaa vanhempiensa tahtoa ja arvoval-
taa, eikä tämä koskenut vain pienokaisia. Rakkauden ja kuuliaisuu-
den vaatimus oli vanhempi–lapsi-suhteessa läsnä koko eliniän, vaikka 
pienelle lapselle asetetut vaatimukset erosivat aikuisilta lapsilta vaadi-
tusta, vanhempiin kohdistuvasta kunnioituksesta ja huolenpidosta.16 
Vanhemmat saattoivat myös asettaa ehtoja rakkaudelle, vaikka lou-
kattu isä Jöran Klasson Stjernsköldkin totesi, että vanhemmat luon-
nostaan tunsivat rakkautta lapsiaan kohtaan ja että he siksi toivoivat 
näille parasta, silloinkin kun nämä rikkoivat vanhempiaan vastaan:

jos sinun käy hyvin, niin korkein Jumala olkoon todistajanani, että se 
on minulle […] mieluista, sillä sinä olet ainokaiseni etkä viidestoista 
[…] Isällisen, Pojallisen ja Luonnollisen Rakkauden vuoksi joka vä-
lillämme on vallinnut ja jonka tulee vallita […]17

Tämä luonnollinen rakkaus, ruotsiksi naturlig kärlek, perhetunne 
(kreik. storge) toistuu perheenjäsenten välisen rakkauden kuvauk-
sissa. Niinpä muuan äiti perusteli huoltaan lastensa tulevaisuudesta, 
koska häntä liikutti ”luonnollinen rakkaus”, jonka Jumala oli istut-
tanut vanhempien sydämeen.18 Lapsensa hengiltä lyöneen isän taas 
todettiin toimineen täysin vastoin luonnollisen rakkauden vaatimuk-
sia.19 Tunteita ei kuitenkaan analysoitu tai pohdittu kovin tarkkaan, 
vaan niihin viitattiin yleensä lyhyesti toiminnan moraalisena ohjaa-
jana, eräänlaisena velvoitteena.
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On syytä muistaa, että aikakauden kirjeissä ja muissa lähteissä tois-
tuvat yhtenään puhuttelut ”rakas” (kär, kära) sellaisissa yhteyksissä, 
joissa kyse oli pikemminkin hyväntahtoisuudesta kuin varsinaisesta 
rakkauden ilmaisuista. Perheenjäsenten välisissä suhteissa viittauk-
set rakkaudentunteisiin olivat kuitenkin selkeämpiä, oletusarvoisia. 
Vanhemmat esitettiin rakastavina mutta arvovaltaisina, ja heitä puhu-
teltiin ”rakkaiksi”, ”rakastaviksi” ja ”rakastettaviksi” (kär, kärlig, älske-
lig). Rakastava lapsi puolestaan oli usein hänkin sekä rakastettu että 
rakastava, mutta samalla ”kuuliainen”, ”tottelevainen” ja, aikuisenakin, 
”nöyrä” (hörsam, lydig, ödmjuk).20 Vanhemmat saattoivat kiittää lap-
siaan nimenomaan näiden osoittamista ”tyttärellisistä” tai ”pojallisista” 
palveluksista.21 Tarkkojen sääntöjen mukaan esitetyt kirjeiden terveh-
dykset eivät ensisijaisesti pyrkineet välittämään kirjoittajiensa sisimpiä 
tuntemuksia. Ne kuitenkin tuottivat ja toistivat käsityksiä siitä, mil-
laisia tunteita perheenjäsenten tuli osoittaa toisiaan kohtaan ja miten.

Perhesuhteille annetusta merkityksestä kertoo osaltaan se, että 
niistä saatiin malli muiden sosiaalisten suhteiden jäsentämiseen.22 
Palvelijoiden ja suojattien asema suhteessa emäntään ja isäntään oli 
kuin lasten asema vanhempiinsa, ja suojelijan ja hyväntekijän toi-
mintaa kiitettiin, kun hän oli osoittanut huolenpitoa ”kuin hyväsy-
däminen äiti rakasta lastaan kohtaan”. Nuorempi nainen puolestaan 
sai mainetta siitä, että oli hoitanut sairasta tätiään kuin tämä olisi 
ollut hänen oma äitinsä.23 Holhoojana toimiva setä korosti hyvän-
tahtoisuuttaan todeten, että halusi olla veljentyttärelleen kuin oma 
isä. Sedältä odotettavissa oleva kiintymys ja pyyteettömyys selvästi 
katsottiin etäisemmäksi.24

Jos vanhempi-lapsi-suhteet ja sisarussuhteet ulottuivat laajem-
mallekin kuin omien lähisukulaisten kuvauksiin, häivyttikö se per-
heenjäsenten keskinäisen rakkauden erityisluonnetta? Mielestäni 
päinvastoin: perheenjäsenten väliset ihanteelliset kiintymyssuhteet 
edustivat tunneyhteisössä ja sen ”kieliopissa” erityisen voimakasta, 
”luonnollista” rakastavaa järjestystä, joka antoi kuin itsestään esiku-
van myös muille ihmissuhteille – ainakin ihannetilanteessa. 

Luonnollinen perhetunne oli aikalaisten tunnistama ilmaisu, 
tunneyhteisön sosiaalisia suhteita järjestävä kertomus ja tulkinta. 
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Sitä käytettiin yksilöllisten kokemusten ja tilanteiden jäsentämiseen 
ja omien toiveiden perusteluina. Toiston tavoitteena oli ylläpitää ja 
vakiinnuttaa tunteisiin liitettyä toivottua toimintaa eli huolenpitoa, 
tukea ja harmoniaa. Näihin rinnastuksiin kannustivat niin paikalliset 
tavat kuin sivistyneet opetuksetkin. Erasmus Rotterdamilainenkin 
sanoi käytösoppaassaan, ettei mikään ollut kunnioittavampaa kuin 
puhutella jotakuta isäksi tai äidiksi, eikä mikään ihanampaa kuin 
nimetä toinen veljekseen tai sisarekseen.25

Sisarukset ja ystävät rinnastuivatkin toisiinsa monin tavoin. 
Muitakin kuin verisukulaisia kutsuttiin kirjeissä rakkaiksi siskoiksi 
ja veljiksi; nykypäivän ”hyvä veli” -puhuttelut ovat etäinen kaiku 
hyvin konkreettisesta vastavuoroisen tuen perinteestä. Puhuttelu 
”sisko” tai ”veli” tarkoitti, että kirjeenvaihtajat kuuluivat samaan 
yhteisöön ja yhteiskuntaryhmään, mistä seurasi velvoitteita ja ole-
tuksen mukaan myös halu sisarelliseen tai veljelliseen hyväntah-
toisuuteen ja ystävällisyyteen.26 Toisen nimittäminen sisareksi tai 
veljeksi ei ollut vain tosiasioiden toteamista, se saattoi olla myös 
vetoomus tai kädenojennus tasaveroisten, hyvien välien ylläpitämi-
seksi. Amy Harris on todennut, että varhaismodernissa Englannissa 
sisarusten välinen ystävyys koettiin poikkeuksellisen tasaveroisena 
suhteena.27 Samanlaisia piirteitä voi havaita myös ruotsalaisessa ai-
neistossa. Sisarusten tapauksessa sukupuolen, ikäeron, aviosäädyn 
ja aseman vaihtelut saattoivat tasoittaa yhteiskunnan ensisijaisia  
hierarkioita.

Sukulaisuus ja ystävyys olivat lähellä toisiaan ja limittyivät osin 
toisiinsa, mutta sukulaisuus ja perheyhteys oli suhteiden ja velvol-
lisuuksien jäsentäjänä ensi sijalla. Myös sisarustunteisiin viittaavat 
puhetavat korostivat perheyhteyden ensisijaisuutta.28 Tyyliltään ja 
sisällöltään perheenjäsenten väliset kirjeet erottuivat osin lämmös-
sään ja luottamuksellisuudessaan muusta aineistosta. Usein nimen-
omaan sisaret kutsuivat toisiaan ”sydämen rakkaiksi sisariksi”, kun 
taas kaukaisemmat säätysisaret olivat ”rakkaita sisaria ja hyviä ystä-
viä”. Perheyhteyden merkitystä näyttää viestivän myös kirjeiden si-
sällöt, joissa pyrittiin usein jakamaan hyviä neuvoja ja luottamuksel-
lisia tietoja.29 
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1500-luvun ihmisen ihannekuvassa siis perheenjäsenten rakkaus 
ja vastaava kiintymys ohjasivat toimintaa. Käytäntö oli rosoisem-
paa, kuten kävi ilmi esimerkiksi kirjeessä, jossa Erik Fleming yritti 
vakuuttaa, että halusi ”elää yhdessä [sovussa] kuten veljien pitää” 
Ivar-veljensä kanssa. Käytännössä tämä ihanteeseen vetoaminen oli 
seurausta siitä, että veljesten välit olivat kiristyneet erimielisyyksien 
takia. Erimielisyyden pääsyynä oli kiista kahden naimattomana elä-
neen sisaren elatusvelvoitteista, vaikka ihannepuhe kannusti keski-
näiseen sisarusten huolenpitoon.30

Raha ja rakkaus
Edellä on käsitelty sitä, miten perheenjäsenten välisiä suhteita ku-
vattaessa yleisesti ottaen viitattiin rakkauteen ja rakastavaan käytök-
seen. Kuten alussa todettiin, aikakauden ihmiset puhuivat rakkau-
desta hyvin konkreettisten tekojen, usein tärkeiden taloudellisten 
ratkaisujen yhteydessä. Rakastavan käytöksen ja taloudellisen tuen 
liittäminen toisiinsa saattaa tuntua nykyihmisestä erityisen askarrut-
tavalta, koska rahalla ajatellaan usein pikemminkin korvattavan kuin 
osoitettavan rakkautta. 1500-luvun puheessa taloudellinen huolen-
pito kuitenkin näyttää rinnastuneen rakastavaan käytökseen, ehkei 
vähiten siksi, että taloudellisen toimeentulon järjestäminen oli niin 
suuressa määrin henkilökohtaisten suhteiden ja turvaverkoston va-
rassa. 

Tätä velvoitetta painotti myös aatelinen isä Nils Gyllenstierna, 
joka kävi neuvotteluja tyttärensä Elsan avioliitosta ja vaati kosijalta 
takeita tämän huomenlahjasta: 

Älköön kukaan epäilkö, etten ole tässä toiminut kuin omistautuneen 
isän tavoite ja velvollisuus on, jotta rakas tyttäreni saisi elannon ja 
turvan, lain ja vanhojen tapojen mukaisesti.31

Leskirouva Hebla Siggesdotterin (Sparre) kohdalla puolestaan vii-
tattiin äidilliseen rakkauteen, kun hän laati kahden poikansa ja yh-
den tyttärensä kanssa elatussopimuksen, jossa hän luopui perheen 
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kartanon hallinnasta ”äidillisestä rakkaudesta, sekä lisäksi vanhuu-
den heikkoudesta”. Lasten todettiin puolestaan kiittävän äitiään nöy-
rästi ja rakastavasti tästä ”hänen äidillisestä rakkaudenosoituksestaan 
ja hyväntahtoisuudestaan”.32

Kokonaiskuva näyttää siis olevan, että perheenjäsenten toisiaan 
kohtaan tuntema rakkaus oli hyvän teon motiivi, samalla kun hyvä 
teko oli rakkauden osoitus. Jos osoitettua rakkautta pidettiin perus-
teena erityiselle vastavuoroiselle kiitokselle ja taloudellisellekin hy-
vitykselle, saattoi rakkauden puute puolestaan olla peruste sille, että 
joku jätettiin kokonaan ilman perintöosuuttaan. Kun naimaton Fi-
lippa Eriksdotter (Fleming) kuoli pitkälliseen sairauteen elokuussa 
1578, hän jätti testamentin, jossa hän teki veljensä Klaus Flemingin 
perinnöttömäksi. Syiksi jälkisäädökselleen Filippa listasi sen, että 
veli oli hänelle ison summan velkaa ja että tämä oli ottanut haltuunsa 
enemmän kuin oman osansa vanhempien perinnöstä. Eniten Filip-
paa kuitenkin hänen oman ilmoituksensa mukaan vaivasi se, että 
täysveli ei ollut lainkaan pitänyt hänestä huolta hänen sairastues-
saan.33

Filipankin testamentissa kietoutuvat toisiinsa taloudelliset ky-
symykset ja velvoite perheenjäsenten keskinäisestä huolenpidosta, 
joista jälkimmäinen arvotetaan korkeimmalle. Testamentin sanava-
linnat osoittivat, että laatija tiesi Ruotsin lain säätävän jakamisesta 
toisin. Suvun perintömaita ei voinut noin vain testamentata pois 
lähimmiltä perillisiltä. Filippa vetosi kuitenkin siihen, että kunin-
kaalla oli oikeus parantaa lakia perustellun tahtonsa mukaisesti.34 
Hän vetosi kuninkaankaaressakin – todellisuudessa Olaus Petrin 
tuomarinohjeissa, jotka saattoivat lakikirjassa olla lisättynä mukaan 
– todettavan, että mitä kuningas perustellusti tahtoo, on laki. 35

Kuten Anu Pylkkänen on todennut, vaikka Ruotsin valtakunnan 
perintölainsäädäntö antoi sukulaisille todella vahvat oikeudet, jätti se 
myös jonkin verran tulkinnan varaa. Perintöoikeus ei ollut automaat-
tinen, jos perheenjäsenten keskinäiset velvollisuudet lyötiin laimin. 
Lainsäädännössä korostettiin erityisesti lasten velvollisuutta elättää 
vanhoja vanhempiaan, mutta sisarusten kesken on voitu ajatella ol-
leen samanlaisia huolenpidon velvoitteita, joiden rikkominen on 
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käytännössä katsottu raskauttavaksi.36 Filipan isä, yllämainittu Erik 
Fleming, oli nelisenkymmentä vuotta aikaisemmin varoittanut vel-
jenpoikaansa, että naimattomien sisarten toimeentulosta oli huo-
lehdittava, tai vaarana oli ”Jumalan ja ihmisten viha ja halveksunta” 
(Gudz oc menniskers ohylliste oc foractilse).37

Osoitettu rakkaus ja toisaalta sen puute olivat perusteluita sille, 
miksi leskeytynyt Birgitta Johansdotter (Fleming) vuonna 1566 luo-
vutti huomenlahjojaan lapsilleen. Hän ilmoitti siirtävänsä maita eri-
tyisesti kahdelle lapselleen, koska muut eivät olleet olleet hänelle 
kuuliaisia ja tottelevaisia, ”eivätkä ole osoittaneet asianmukaista 
kuuliaisuutta ja rakkautta, kuten tottelevaisten lasten pyrkimys ja 
velvollisuus rakkaita vanhempiaan kohtaan on”. Poikaansa Ivar Tors-
tenssonia ja tytärtään Agneta Torstensdotteria (Ram) hän kiitti siitä, 
että nämä olivat aina osoittaneet ”rakkautta, kuuliaisuutta ja tottele-
vaisuutta”.38 Ivarin hän mainitsi ainoana poikana ja lähisukulaisena, 
joka oli auttanut äitiä selviämään veloistaan. Tälle pojalle hän luo-
vutti ensimmäiseltä mieheltään saamiaan huomenlahjamaita, joiden 
jakamisesta hän saattoi päättää sangen vapaasti, toisin kuin varsinai-
sista perintömaista, jotka oli lähtökohtaisesti jaettava tasan.

Aiheesta kertovat lähteet ovat hajanaisia, mutta kun niiden tie-
toja yhdistellään, syntyy vaikutelma, että taustalla oli monimutkai-
nen rikkeiden ja laiminlyöntien vyyhti. Birgitan tiedetään olleen 
veloissa muun muassa siksi, että hän oli pelastanut lapsiaan ja näi-
den puolisoita oikeustuomioilta lahjoittamalla kuninkaalle maa-
omaisuutta.39 Milloin oli pelastettava vävy veropetostuomiolta, mil-
loin taas oli korvattava Magnus-pojan ottama suuri velka.40 Vuoden 
1562 ratsupalveluluettelossa todettiin vielä, että pojat ja vävyt pitivät 
hallussaan perheen omaisuutta ja että Birgitta itse joutui hakemaan 
elantonsa hyväntahtoisten ihmisten luota.41 Ehkä hän katsoi, että las-
ten olisi pitänyt tukea häntä alttiimmin vastapalvelukseksi kaikesta 
hänen osoittamastaan tuesta ja avusta. 

Toisin kuin voisi luulla, Birgitan suosikkilapset eivät kuitenkaan 
näytä erottautuneen muista erityisen mallikelpoisina, vaan päinvas-
toin. Ivar-poika oli tuomittu aviorikoksesta kuolemaan, vaikka hä-
net lopulta armahdettiinkin; kiitokseksi hän lahjoitti kuninkaalle 
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maaomaisuutta.42 Agnetaa oli epäilty erään voudin myrkyttämi-
sestä, mutta kuningas menetti kiinnostuksensa rikosepäilyyn, kun 
sai Birgitta-äidiltä tarpeeksi suuren maalahjoituksen. Myöhemmin 
Agnetaa syytettiin huikentelevasta elämästä useiden miesten kans-
sa.43 Herääkin kysymys, olivatko Birgitan suosioon päässeet lapset 
itse lopulta osoittaneet erityistä rakkautta. Oliko kyse ennemminkin 
siitä, että äiti itse osoitti suurinta rakkautta ottaessaan tämän peruste-
lun keinoksi, jolla hän saattoi auttaa ongelmiin joutuneita lapsiaan?

Birgitta vetosi joka tapauksessa nimenomaan osoitettuun rak-
kauteen ja kuuliaisuuteen. Laki ei tuntenut tällaista perustelua; sen 
sijaan hän olisi voinut viitata vaikkapa velkalainsäädäntöön tai äi-
tiään elättävän lapsen oikeuteen saada korvaus perintöomaisuudesta. 
Miksi Birgitan lahjoitusta koskeva asiakirja, jossa tavoiteltiin oikeu-
dellista pitävyyttä, korosti mieluummin tunneretoriikkaa?44 Liittyi-
vätkö kiintymyksen osoittaminen ja taloudellinen tuki niin kiinteästi 
toisiinsa, että ”rakkauden ja kuuliaisuuden osoitus” riitti juridisesti-
kin perustelemaan omaisuuden luovutusta? 

Rakkaus testamentin perusteluna tuntuu olevan peräisin toisen-
laisesta yhteydestä kuin Ruotsin maanlain tavat perustella omaisuu-
denjakoa. Aikakauden ihmisten ajatteluun liittyi vahvasti vastavuo-
roisuuden, molemminpuolisten velvoitteiden, lahjojen ja vastalah-
jojen ajatus, siis laskelmoivuus. Samanlaista oikeudellisten syiden ja 
tunneperusteiden rinnakkainkäyttöä on kuitenkin havaittu muualla-
kin Euroopassa. Historioitsija Katie Barclay on tarkastellut Skotlan-
nissa tehtyjä uuden ajan alun testamentteja ja todennut, että kiinty-
mykseen vetoaminen oli Skotlannissa hyväksytty oikotie, mikäli piti 
oikeuttaa ja selittää poikkeuksellisia perintöjärjestelyjä.45

Perheenjäsenten tunteet yhteisön mallina
Olen tässä käsitellyt perheenjäsenten keskinäistä rakkautta koskevia 
mainintoja sellaisina kuin ne esiintyvät aikakauden aatelin kirjeissä 
ja muissa vastaavissa perhearkistojen lähteissä. Rakastavat perhesuh-
teet olivat aikakauden yleisihanne, johon viitattiin kirjeissä ja omai-
suudensiirtoasiakirjoissa. Tuon ihanteen mukaan jäsennettiin myös 
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muita aikakauden sosiaalisia suhteita kuten työnantajan ja palvelijan 
välisiä suhteita tai säätysisarten ja -veljien välisiä suhteita. Samalla il-
meiseksi käy, että rakkaussuhteet olivat usein jyrkänkin hierarkkisia, 
kuten Anu Korhonen on todennut englantilaisten aikalaisaineistojen 
pohjalta. Aikakauden ihmisten silmissä rakkaus ei tasoittanut valta-
suhteita, vaikka nykyihminen saattaisi näin toiveikkaasti ajatella.46

Kiinnostavaa kyllä, monissa taloudellisissakin ratkaisuissa – ku-
ten omaisuudensiirroissa, perinnönjaossa tai lahjoituksissa – motii-
viksi esitetään nimenomaan osoitettu rakkaus, huolenpito tai kuu-
liaisuus. Niille näytetään annettavan myös tietty oikeudellinen arvo, 
vaikka niitä ei laissa mainittukaan. Esimerkiksi avioliittolaki korosti 
vanhempien päätösvaltaa lasten avioliittoon, eikä siinä mainittu 
mieltymystä, huolenpitoa tai rakkautta. Tästä huolimatta holhoojat 
saattoivat keskittyä nimenomaan siihen, miten turvata rakkaiden tyt-
tärien tulevaisuus avioliittoneuvotteluissa.

Usein näyttää siltä, että taloudellinen apu ja turva käsitettiin 
osoitukseksi rakkaudesta, mutta myös sairauden aikana osoitettu 
huolenpito mainittiin usein, ja molempia voitiin edellyttää läheisiltä 
perheenjäseniltä. Taustalla saattoi hyvinkin olla laskelmoitua talou-
dellista tai poliittista eduntavoittelua. On kuitenkin tärkeää kiinnit-
tää huomiota siihen, että rakastava huolenpito oli perustelu, jota 
näissä yhteyksissä katsottiin soveliaimmaksi käyttää, olipa taustalla 
sitten eduntavoittelu tai huoli perheenjäsenistä, tai molemmat. 

Tällä tavoin aikalaiset rakensivat ja kommentoivat läheisten per-
heenjäsenten keskinäistä tunneyhteisöä, josta otettiin myös mallia 
muuhun yhteiskuntaan. Tämän tunneyhteisön näkökulmasta rak-
kaus oli mitä suurimmassa määrin käytännön tekoja, huolenpitoa 
ja taloudellisen turvan tarjoamista. Samalla kun perheelle asetetut 
odotukset rakkaudesta ja huolenpidosta asetettiin ihannetasolla kor-
kealle – ja näistä ihanteista näyttää vallinneen kohtalainen yhteisym-
märrys – aineistot osoittavat, että käytännön kokemukset ja tulokset 
olivat varsin vaihtelevia. 
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Vanhemmat poikien tukena 
siveysrikosoikeudenkäynneissä 

1600-luvun Turussa

c

Mari Välimäki

T utkijat ovat yhtä mieltä siitä, että 1600-luvun Ruotsin valta-
kunnassa elettiin patriarkaalisessa yhteiskunnassa. Tutkijoilla 

on kuitenkin eriäviä näkemyksiä siitä, millainen tällainen yhteis-
kunta oli sekä siitä, miten miesten ja naisten roolit, asemat ja toimi-
juus määrittyivät. Tutkijoiden näkemykset jakautuvat karkeasti kah-
teen koulukuntaa sen suhteen, millaiseksi naisen asema on nähty. 
Toiset, kuten Lyndal Roper, Laura Gowing, Marja Taussi Sjöberg 
ja Satu Lidman ovat korostaneet naisen miehelle alisteista asemaa 
uuden ajan alun Euroopassa. Heidän mukaansa naiset asetettiin re-
formaation myötä tiukasti miehisen vallan ja valvonnan alle.1 

Toiset tutkijat ovat korostaneet naisten toimintamahdollisuuk-
sia. Viime vuosina suomalaiset naisten historiaa tarkastelleet tut-
kijat ovat usein ottaneet näkökulmakseen naisten toiminnan mah-
dollisuudet esimodernissa yhteiskunnassa.2 Raisa Maria Toivo on 
esimerkiksi korostanut sitä, että patriarkaalinen yhteiskunta oli 
ylipäätään järjestynyt hiearkkisesti, jolloin miehet ja naiset olivat 
alisteisissa suhteissa toisiinsa myös niin, että mies saattoi olla alis-
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teisessa asemassa suhteessa naiseen.3 Hierarkia muodostui ihmisten 
välille enemminkin aviosäädyn kuin sukupuolen mukaan. Saman 
ovat tuoneet esiin myös Maria Ågrenin Uppsalan yliopistossa joh-
taman Gender and Work -hankkeen tutkijat. Hankkeessa tutkittiin 
sukupuolen ja työtehtävien yhteyttä ja todettiin, että työtehtävät 
olivat voittopuolisesti jakautuneet uuden ajan alun ruotsalaisessa 
yhteisössä kokemuksen mukaan. Isännällä ja emännällä oli vas-
tuullisempia tehtäviä kuin naimattomilla piioilla ja rengeillä.4 Tässä 
luvussa tuon esiin, miten patriarkaalinen järjestelmä oli hiearkkinen 
kaikille sukupuoleen katsomatta sekä sen, että hierarkkisuus oli 
säätysidonnaista.5

Normatiivisissa lähteissä kuten laeissa ja moraalioppaissa naisen 
asema määriteltiin miehelle alisteiseksi, ja kirkonisät sekä yhteis-
kunnan valtaa pitävät määrittivät kirjoituksissaan miehen perheen 
pääksi. Perheen äidin tuli tekstien mukaan olla kuuliainen, ahkera 
ja siveä vaimo.6 Samaisissa teksteissä äiti ja vaimo kuitenkin asetet-
tiin talon sisäisessä hierarkiassa miehestään seuraavaksi ja näin sekä 
lasten että palkollisten yläpuolelle. Moraalioppaiden mukaan van-
hempien tuli yhdessä muun muassa valvoa lastensa elämää ja sitä, 
että lapset pyrkivät elämään yhteiskunnassa vallinneiden ihanteiden 
ja sääntöjen mukaan.7 Lasten tuli puolestaan kunnioittaa vanhem-
piaan, olla kuuliaisia heitä kohtaan sekä rakastaa heitä.8 Normit ja 
ihanteet edustavat kuitenkin harvoin täysin todellisuutta.9 Vaimot 
eivät aina suostuneet kuuliaisesti alistumaan miestensä valtaan ja 
vaikka vanhemmat kuinka opettivat, opastivat ja valvoivat lapsiaan, 
normirikkomuksia tapahtui. Tällaisia rikkomuksia olivat esimer-
kiksi neidonloukkaukseen, salavuoteuteen tai avioliittolupauksen 
rikkomiseen syyllistyminen. Neidonloukkaus tai salavuoteus ta-
pahtui, kun mies ja nainen harrastivat esiaviollista seksiä. Avioliit-
tolupauksen rikkominen oli puolestaan hieman monimutkaisempi 
rikos. Avioliittolupauksen rikkominen tapahtui, kun mies ei suos-
tunutkaan avioitumaan naisen kanssa, jolle oli luvannut avioliiton 
ja jonka kanssa oli lisäksi ollut sukupuoliyhteydessä. Lain mukaan 
parin katsottiin olevan nyt lähes naimisissa, liitolta puuttui ainoas-
taan vihkimys.10
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Perehdyn edellä mainittuihin rikoksiin perhedynamiikan näkö-
kulmasta ja erityisesti tarkastelen poikien ja vanhempien suhdetta. 
Anna Hansen on esittänyt, että vanhempien tehtävänjako lasten sek-
suaalimoraalin valvontaan ja esiaviolliseen seksiin syyllistymisen 
jälkiselvittelyyn liittyen oli sukupuolittunutta Ruotsin maaseudulla. 
Molempien vanhempien oletettiin valvovan lapsiaan asioissa, jotka 
liittyivät esiaviollisiin suhteisiin ja avioitumiseen. Isän tehtävänä oli 
edustaa koko perhettä tuomioistuimessa, jos tai kun asiat sinne pää-
tyivät, ja äiti puolestaan pyrki vaikuttamaan asioihin jo ennen niiden 
päätymistä tuomioistuimeen.11 Kekke Stadin on kuitenkin osoittanut 
tutkimuksessaan, että patriarkaaliset perhe- ja yhteiskuntajärjestyk-
sen ihanteet eivät olleet yhdenlaisia kaikkialla ja niitä toteutettiin eri 
säädyissä eri tavalla.12 Onkin aiheellista tarkastella, minkälainen ti-
lanne oli eteläisen Suomen alueella ja kaupunkilaisyhteisössä. 

Neidonloukkaus, salavuoteus ja avioliittolupauksen rikkominen 
jättivät rikoksina jälkiä erilaisten tuomioistuinten pöytäkirjoihin. 
Näiden rikkomusten tutkintaan ja tuomitsemiseen liittyvien mer-
kintöjen kautta on mahdollista saada selville, miten perheiden ar-
jessa käsiteltiin lasten esiaviollisia suhteita, keneen pojat tukeutui-
vat rikottuaan siveysnormeja ja miten patriarkaalisen yhteiskunnan 
määrittämät ja sukupuolittuneet roolit näkyivät ja toimivat näissä 
tapauksissa 1600-luvun suomalaisessa kaupunkiyhteisössä. Tässä 
luvussa rikoksen tutkintaan kytköksissä olevista henkilöistä – syyte-
tystä miehestä, häntä syyttäneestä naisesta sekä vanhemmista – käy-
tetään asiakirjoissa mainittuja nimiä. Toimin näin sillä en näe syytä 
piilottaa menneisyyden ihmisten henkilöllisyyttä, vaikka heitä kos-
kevat asiat ovatkin hyvin henkilökohtaisia. Jos kirjoittaisin esiaviol-
lisiin suhteisiin liittyneistä henkilöistä nimettöminä se antaisi kuvan, 
että esiaviollisissa suhteissa olisi jotakin niin häpeällistä ja peiteltä-
vää, ettei siitä voisi kirjoittaa kuten muista menneisyyden ilmiöistä. 
On tärkeää tuoda esiin, että esiaviolliset suhteet koskivat kaikkia so-
siaalisia ryhmiä ja vaikka rikosta seuranneen rangaistuksen oli tar-
koitus aiheuttaa katumusta ja häpeää, en näe syytä piilottaa näitä 
menneisyyden ihmisiä anonymisoinnin taakse. Tutkimus on osoitta-
nut, että esiaviolliset suhteet olivat yleisiä uuden ajan alun Ruotsissa 
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ja ne kuuluivat luonnollisena osana ihmisten elämään. Esiaviollisesta 
suhteesta syntynyt lapsi ei ajanut hänet synnyttänyttä naista epätoi-
voon tai yhteisön ulkopuolelle. On tärkeää tuoda esiin menneisyy-
den ihmisten erilaisia elämänpolkuja ja pyrin kirjoittamaan niistä 
siten, etten loukkaa heitä tai heidän mahdollisia jälkeläisiään.13

Perehdyn kolmen Turussa toimineen maallisen tuomioistuimen 
pöytäkirjoihin. Nämä tuomioistuimet olivat akatemian konsistori 
sekä kaupungin tuomiovaltaa käyttäneet kämnerinoikeus ja raastu-
vanoikeus. Kämnerinoikeus toimi Turussa raastuvanoikeuden alioi-
keutena. Kämnerinoikeudessa tutkittiin ja tuomittiin niin siviili- kuin 
rikosasioita.14 Akatemian konsistorissa puolestaan tutkittiin akate-
mian tuomiovallan alle kuuluneiden henkilöiden rikokset. Näitä hen-
kilöitä olivat professorit perhekuntineen ja palkollisineen, akatemian 
muu henkilökunta ja palkolliset sekä opiskelijat.15 Molempien tuomio-
istuinten tehtäviin kuului muun muassa tutkia rikokset, joissa oli kyse 
neidonloukkauksesta, salavuoteudesta tai avioliittolupauksen rikko-
misesta. Kämnerinoikeudesta tapaus saatettiin siirtää raastuvanoike-
uteen, mikäli se tutkinnan aikana osoittautui oletettua vakavammaksi. 
Näiden tuomioistuinten pöytäkirjoja tarkastelemalla pääsee kurkis-
tamaan niin akateemiseen kuin kaupungissa eläneiden porvarien, kä-
sityöläisten ja palkollistenkin maailmaan. Vanhemmat eivät esiinny 
oikeudessa poikiensa kanssa tai heidän puolestaan säännöllisesti vaan 
enemminkin silloin tällöin. Olen löytänyt tällaisia tapauksia 28 vuo-
silta 1640–1695. Löydettävissä olevat tapaukset avaavat näköaloja van-
hempien ja poikien suhteisiin avioitumiseen ja esiaviollisiin suhteisiin 
liittyneissä asioissa. Lisäksi ne kertovat siitä, miten perheet toimivat, 
kun lapset rikkoivat huoneentaulun16 asettamia normeja vastaan.

Kaiken tietävät äidit
Vanhempien tehtävänä oli moraalioppaiden mukaan esimerkiksi 
järjestää lapsilleen sellaista tekemistä, joka estäisi heitä ajautumasta 
paheiden teille varastamaan, juopottelemaan, pelaamaan tai harjoit-
tamaan haureutta.17 Vanhempien tuli pitää silmällä lapsiaan, jotta 
he olisivat tietoisia lastensa suhteista. Heidän tuli myös pitää huoli 
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siitä, että lapset tiesivät, mikä oli hyväksyttyä käytöstä. Jos lapsi kui-
tenkin syyllistyi esiaviolliseen suhteeseen, oli vanhemmilla kaksi 
vaihtoehtoa. He saattoivat pyrkiä salaamaan suhteen tai suostutella 
parin avioitumaan.18 Tarkastelemissani tapauksissa vanhemmat ei-
vät kertaakaan pyrkineet luomaan poikansa ja häntä esiaviollisesta 
suhteesta syyttäneen naisen välille avioliittoa. Tämä todennäköi-
sesti johtuu käytettyjen lähteiden luonteesta; tuomiokirjat kertovat 
meille ihmisten välisistä konflikteista. Avioliitto esiaviolliseen seksiin 
syyllistyneen parin välillä olisi poistanut seksin rangaistavuuden eikä 
parin silloin olisi tarvinnut tulla vastaamaan teostaan maalliseen oi-
keuteen.19 Tarkastelemissani tapauksissa vanhemmat eivät halunneet 
poikansa avioituvan eikä tätä toivonut myöskään poika itse, jonka 
vuoksi asia päätyi tuomioistuimen tutkittavaksi ja tuomittavaksi. 
Tuomioistuinten pöytäkirjat osoittavat, että näissä tapauksissa äidit 
ottivat aktiivisen roolin tilanteen selvittämisessä. He pyrkivät vaikut-
tamaan erilaisin keinoin tapahtumien kulkuun.20

Tutkitut tapaukset antavat viitteitä siitä, että nuoret miehet ker-
toivat suhteistaan äideilleen. Näin toimi esimerkiksi Henrich Wä-
räjalka. Hän kertoi kämnerinoikeudessa tunnustaneensa äidilleen 
maanneensa Walborgh Andersdotterin kanssa eräissä häissä. Isälleen 
hän kertoi asiasta vasta äitinsä kuoltua ja tällöinkin vain siksi, että 
isä oli avioitumassa kyseisen Walborghin kanssa.21 Asian käsittelyn 
aikana kävi ilmi, että Henrich oli puhunut esiaviollisesta suhteestaan 
myös tuttavansa Karinin sekä vaimonsa Brijtan kanssa.22 

Henrich kuvasi raastuvanoikeudelle kuinka oli kertonut äidilleen 
salavuoteudesta ilmeisesti melko pian tapahtuneen jälkeen. Omalle 
vaimolleen ja tuttavalleen Henrich kertoi vasta hänen äitinsä kuoltua 
ja isälleen vasta aivan viimeisenä. On mahdollista, kuten Henrichin 
isä väitti, että pojan pyrkimyksenä oli ainoastaan estää isänsä uudel-
leenavioituminen ja että hän tästä syystä tunnusti salavuoteuden. 
Asian käsittelyn kannalta sillä ei ollut juuri merkitystä, että Henrich 
oli tunnustanut salavuoteuden äidilleen, mutta todistus kertoo sekä 
äidin ja pojan että vaimon ja aviomiehen suhteesta. Pojalle oli ilmei-
sesti edullista kertoa oikeudelle, että hän oli tunnustanut tekonsa 
äidilleen. Henrichin isä väitti olleensa täysin tietämätön poikansa 
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suhteesta eli hänen mukaansa vaimo ei ollut kertonut heidän poi-
kansa tunnustuksesta. Toki asian käsittelyyn liittyen kyseinen argu-
mentointi toimi isän asian hyväksi; hän ei ollut tietoisesti yhtynyt 
samaan naiseen kuin poikansa. Kuitenkin myös Henrichin oma toi-
minta osoittaa, ettei hän uskonut äitinsä kertoneen asiastaan isälleen, 
koska hän näki aiheelliseksi tunnustaa tekonsa isälleen vasta äitinsä 
kuoltua. Henrich halusi varmistaa, että isä tiesi mitä oli tapahtunut. 
Henrichin tunnustus ja äidin osuus koko vyyhdessä saattoi olla täy-
sin sepitettyä, mutta se kertoo meille siitä, mitä tuomioistuin piti 
uskottavana. Kukaan ei kiistänyt tai kyseenalaistanut Henrichin ta-
rinaa. Oli siis täysin uskottavaa, että 1600-luvun Turussa poika olisi 
tunnustanut tekonsa äidilleen ja isä olisi jätetty asian ulkopuolelle. 
Tapaus osoittaa, että oli mahdollista, että äidit toimivat esiaviollisiin 
suhteisiin liittyen poikiensa uskottuina. Äidit olivat myös aktiivisia 
ja oma-aloitteisia tilanteen ratkaisun suhteen, heillä oli tällöin muu-
tamia toimintamahdollisuuksia. 

Mahdollisuudet asian ratkaisemiseksi olivat esiaviollisen seksin 
salaaminen, naisen poisajaminen tai naisen lahjominen. Henrich 
Wäräjalan tapauksessa äiti vaikeni poikansa salavuoteudesta ja salasi 
näin asian, jonka hänen poikansa olisi lakien mukaan pitänyt sovit-
taa yhteisön ja Jumalan edessä.23 Henrichin äiti ei kuitenkaan ollut 
ainoa, joka vaikeni poikansa esiaviollisesta suhteesta. Myös muut 
äidit pyrkivät pitämään poikansa suhteen salassa, mutta muissa tuo-
miokirjoihin merkityissä tapauksissa se oli vaikeampaa, sillä näistä 
suhteista oli todisteena lapsi. 

Äitien aktiivisuus tulee esiin erityisesti silloin, kun heidän 
taloudessaan piikoina toimineet naiset syyttivät talon poikaa 
salavuoteudesta tai avioliittolupauksen rikkomisesta. Jos raskaana 
olevan piian annettiin jäädä asumaan tilalle sen jälkeen, kun piika 
oli kertonut talon pojan olevan tulevan lapsen isä, olisi se osoittanut, 
että perhe hyväksyi tapahtuneen ja tunnusti lapsen perillisekseen. 
Käsittelemissäni tapauksissa perheen emännät ryhtyivät toimeen 
tällaisissa tapauksissa ja karkottivat piian talostaan.24 

Jos raskaana ollut nainen asui edelleen perheen katon alla lapsen 
syntyessä, ryhdyttiin toisiin keinoihin omaan poikaan kohdistunei-
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den syytösten hälventämiseksi. Naista saatettiin esimerkiksi suos-
tutella tunnustamaan lapsi jollekulle toiselle kuin omalle pojalle. 
Naantalista kotoisin olleen opiskelijan Karl Petraeuksen äiti Elisa-
bet Mårtensdotter Stodius yritti estää pappia merkitsemästä Karlia 
aviottomana syntyneen lapsen isäksi. Lapsen synnytti Walborg An-
dersdotter, joka toimi raskaaksi tullessaan palkollisena Karlin ko-
titilalla Naantalin pappilassa. Walborg kertoi tapauksen tutkinnan 
yhteydessä, että Karlin äiti, hänen emäntänsä, yritti pakottaa hänet 
tunnustamaan lapsen tuntemattomalle rengille. Walborg kertoi tuo-
mioistuimelle myös, että Elisabet sanoi lasta kastamaan pyydetylle 
papille, herra Thurelle, ettei hänen tulisi kysyä mitään lapsen isästä. 
1600-luvulla pappien tuli kysyä aviottoman lapsen synnyttäneeltä 
naiselta, kuka lapsen isä oli ja antaa lapselle kasteessa etunimen li-
säksi patronyymi isän mukaan. Herra Thurekin antoi Walborgin syn-
nyttämälle lapselle patronyymin Karlin mukaan äidin vastustuksesta 
huolimatta.25 

Äidit myös toisinaan maksoivat poikaansa syyttäneelle naiselle, 
jotta hän olisi luopunut syytteistä tai hänestä päästäisiin eroon. Vii-
purin piispan Nils Nycopensiksen poikaa Joakim Nikolai Nycopen-
sistä syytettiin akatemian konsistorissa salavuoteudesta. Konsistorin 
käsittelyssä piispa kertoi konsistorin jäsenille, että hänen vaimonsa, 
Joakimin äiti Katarina Joakimsdotter Iheringius oli jo ennen tuo-
mioistuinkäsittelyä maksanut poikansa raskaaksi saattamalle Birgi-
talle suuren summan hyvittääkseen poikansa teon. Tämän hän oli 
tehnyt miehensä tietämättä.26 Katarinan teko saattaa ensi oletta-
malla vaikuttaa siltä, että hän toimi huoneentaulun ohjetta ja pat-
riarkaalista järjestystä vastaan; hän teki jotakin miehensä tietämättä. 
Kun tilannetta katsoo emännän ja äidin toimivallan näkökulmasta, 
huomataan, että Katarina ja muut edellä mainitut äidit toimivat ase-
mansa mukaan. Heidän pyrkimyksensä oli poistaa heidän poikiaan 
koskevat epäilyt, mutta yhtä suuri syy toimintaan oli poistaa heihin 
itseensä kohdistuneet epäilyt. 

Siveellisyyteen liittyvät kysymykset kuuluivat naisten valvonnan 
alle niin myöhäiskeskiajalla kuin uuden ajan alussa.27 Äidit valvoivat 
lapsiaan, emännät piikojaan ja ylipäätään naiset toisiaan uuden ajan 
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alun yhteiskunnassa.28 Emännän tehtävä oli valvoa talonsa nuorten 
naisten siveellisyyttä, ja jos tytär tai piika tuli raskaaksi ennen avio-
liittoa, oli syy osittain emännän.29 Materiaalini osoittaa, että äitien 
valvonta ei ulottunut ainoastaan tyttäriin ja talon piikoihin, vaan 
äideillä oli myös merkittävä rooli poikiensa esiaviollisten suhteiden 
selvittämisessä. Vaikka pojat olivat lapsuuden jälkeen siirtyneet äi-
tien huomasta miehiseen maailmaan oppimaan sukupuolensa mu-
kaisia töitä,30 jäivät siveellisyyteen liittyvät asiat jossakin määrin äidin 
ja pojan välisiksi.

Isät tuomioistuimissa
Miehet edustivat pääasiassa itse itseään oikeudessa, kun heitä syy-
tettiin neidonloukkauksesta, salavuoteudesta tai avioliittolupauk-
sen rikkomisesta.31 Anna Hansenin mukaan tämä johtui siitä, että 
seksuaalirikoksissa yksilöiden katsottiin olevan henkilökohtaisesti 
vastuussa teoistaan.32 Hansen on myös esittänyt, että jos vanhem-
mat tulivat poikansa kanssa oikeuden eteen, se oli isän tehtävä. 
Isän tuli edustaa perhettä virallisissa instansseissa kuten tuomiois-
tuimissa ja esittää siellä vanhempien kanta esimerkiksi poikansa 
avioitumiseen liittyvissä kysymyksissä.33 Näin toimivat Sotalaisen 
kylän miehet, joiden poikia syytettiin Turun kämnerinoikeudessa 
avioliittolupauksen rikkomisesta. Vuonna 1668 Bengt Bengtsson 
Sotalainen määrättiin tuomaan poikansa Jacob Bengtsson 
kämnerinoikeuteen vastaamaan Maria Erichsdotterille, joka syytti 
miestä avioliittolupauksen rikkomisesta. Näyttöä lupauksesta ei 
kuitenkaan löytynyt ja Jacob tuomittiin salavuoteudesta, jonka 
hän itse tunnusti.34 Lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin 
samaisesta kylästä Bengt Eriksson tuomittiin salavuoteudesta, 
jonka hän tunnusti. Myös Bengtiä syytettiin avioliittolupauksen 
rikkomisesta, mutta kuten Jacobin kohdalla ei näyttöä lupauksesta 
tälläkään kertaa löytynyt.35

Näitä kahta tapausta yhdistää se, että ne olivat ainoat Turun 
kämnerinoikeuden käsittelemät tapaukset, joissa syytetyn miehen 
isä oli läsnä. Näissä tapauksissa isät myös puolsivat poikansa tahtoa 
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olla avioitumatta poikaa syyttäneen naisen kanssa.36 Sotalaisen kylän 
talot oli lahjoitettu Turun raadille ja porvaristolle kruunun toimesta 
Kaarinan alueelta. Kylän asukkaat elivät kaupungin rajojen ulkopuo-
lella ja he kuuluivat Kaarinan seurakuntaan.37 Todennäköisesti tästä 
syystä isät katsoivat aiheelliseksi lähteä poikiensa mukaan tuomiois-
tuimeen. Turun kämnerinoikeuden käsittelemissä avioliittolupauk-
sen rikkomistapauksissa oli yleistä, että miehet kieltäytyivät avioi-
tumasta heitä syyttäneiden naisten kanssa, mutta tästä huolimatta 
heidän isänsä eivät tulleet tukemaan heitä oikeuden eteen. Sotalai-
sen kylässä ilmeisesti ajateltiin, että pojat tarvitsivat erityisesti tukea 
kaupungin oikeudessa, koska pojat eivät olleet kaupunkilaisia. Kau-
punkiyhteisössä toimintamalli oli kuitenkin erilainen.

Isien läsnäolo esiaviollisiin suhteisiin ja avioitumiseen liittyneissä 
tapauksissa olikin erittäin harvinaista sekä kämnerinoikeudessa että 
akatemian konsistorissa ja edellisessä vielä harvinaisempaa kuin jäl-
kimmäisessä. Akatemian konsistoriin poikiensa kanssa tai heidän 
puolestaan tulleet isät olivat korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa. 
Useimmat heistä olivat opiskelleet akatemiassa itse tai kuuluivat aka-
temian professorikuntaan. Heidät liitettiin juttuihin mukaan, koska 
pojat eivät olleet saapuvilla konsistorin käsittelyyn. Vanhempien tuli 
kantaa vastuu siitä, että heidän lapsensa vastaisivat teostaan oikeu-
dessa, ja jos poika ei itse saapunut paikalle, oli vanhemman vastat-
tava hänen puolestaan.38 Esimerkiksi Viipurin piispa Nils Nycopen-
sis vastasi konsistorin kysymyksiin koskien hänen poikaansa Joa-
kim Nicolai Nycopensistä. Joakimia syytti salavuoteudesta Birgitta 
Madsdotter, jolle Joakim oli luvannut sovittaa tekonsa. Joakim oli 
kuitenkin lähtenyt kaupungista ja ottanut rehtorilta todistuksen en-
nen kuin oli sovittanut naiselle rikoksensa. Piispa Nycopensis saapui 
konsistoriin ja lupasi korvata naiselle poikansa teon ja näin täyttää 
poikansa lupauksen.39

Turun kuninkaallisen akatemian teologian professori Petrus 
Laurbeccius puolestaan edusti konsistorissa edesmennyttä poi-
kaansa Johannesta 1692. Maria Michelsdotter syytti Johannes Laur-
becciusta salavuoteudesta kanssaan. Isä pyrki vapauttamaan poi-
kansa Marian syytöksestä.40 Marian väitettä epäiltiin, sillä hän väitti 
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Johanneksen maanneen hänet useita kertoja niiden viiden vuoden 
aikana, kun hän työskenteli Laurbecciuksen taloudessa. Epäilys joh-
tui siitä, että Johanneksen katsottiin olleen liian nuori ja epäkypsä 
tällaiseen suhteeseen. Johanneksen tarkkaa ikää ei kuitenkaan mai-
nita asian tutkinnan yhteydessä. Todistajat kertoivat professori 
Laurbecciuksen olleen läsnä talossa Marian synnyttäessä, kulke-
neen hermostuneesti edestakaisin ja pohtineen ääneen synnytyksen 
aikana: ”Ikinä ei poikani ole voinut olla tekemisissä tämän naisen 
kanssa; täällä talossa on ollut muita opiskelijoita, jotka ovat voineet 
saada sellaisen aikaan; eikö ole mahdotonta, että lapsi voi tehdä 
lapsen?”41 Oli kuitenkin hyvin todennäköistä, että Johannes Laur-
beccius oli lapsen isä, sillä hieman aiemmin hänet oli tunnustettu 
Paimion käräjillä toisen aviottoman lapsen isäksi. Lapsen äiti oli toi-
minut raskaaksi tullessaan Laurbecciusten taloudessa imettäjänä.42 
Konsistori tuomitsi Marian salavuoteudesta oman tunnustuksensa 
mukaan. Johanneksen he kuitenkin jättivät tuomiotta, koska tämä 
oli jo kuollut.43 Isän epäuskosta huolimatta konsistorin jäsenet pi-
tivät Johannesta todennäköisenä isänä, sillä he eivät tutkineet tar-
kemmin Marian väitettä lapsen isästä. He eivät esimerkiksi kuulleet 
muita opiskelijoita asiassa, vaikka isä ilmaisikin uskovansa jonkun 
muun talossa asuneen opiskelijan olevan todennäköisemmin Ma-
rian lapsen isä.

Opiskelijoille määrättiin salavuoteudesta ja avioliittolupauksen 
rikkomisesta maallisten lakien määräämien sakkojen lisäksi kurin-
pidollinen erotusrangaistus. Erotus saattoi olla määräaikainen tai 
pysyvä riippuen siitä, millaisesta rikoksesta oli kyse. Neidonloukka-
ukseen, salavuoteuteen ja avioliittolupauksen rikkomiseen liittyvissä 
tapauksissa opiskelijat erotettiin yleensä määräajaksi, joka tarkoitti 
usein vuoden erotusta. Tänä aikana opiskelija ei saanut oleskella Tu-
russa eikä osallistua akatemiassa annettuun opetukseen. Opiskelija 
saattoi kuitenkin saada lievennystä erotustuomioonsa esimerkiksi, 
jos hänen isänsä sitä anoi. 

Vuonna 1667 Lemun kirkkoherra Jacobus Stephani saapui Tur-
kuun neuvotellakseen konsistorin jäsenten kanssa akatemiassa opis-
kelleen poikansa salavuoteustuomiosta ja siihen liittyvästä erottami-
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sesta. Jacobus neuvotteli asiasta varakanslerin sekä akatemian rehto-
rin kanssa. Isä pyysi, että hänen poikansa säästettäisiin erottamiselta 
ja että hän voisi kompensoida erotusrangaistuksen rahalla. Rehtori 
vapauttikin pojan isän pyynnön mukaan ja hänelle määrättiin kuu-
den riikintaalerin maksu.44 Myös Kangasalan nimismies Clas Svart-
hafra matkusti Turkuun puhuakseen poikansa puolesta, joka oli tuo-
mittu esiaviollisesta seksistä. Isän anomuksen johdosta pojan puolen 
vuoden erotus vaihdettiin kuuden hopeataalarin sakkoihin.45 Opis-
kelijoiden tuli erotusrangaistuksen jälkeen akatemiaan palatessaan 
esittää todistus hyvästä käytöksestään erotusaikana. Usein tämän 
todistuksen kirjoitti paikallinen kirkonmies tai muu korkeassa ase-
massa ollut henkilö.46 Lemun kirkkoherra ja Kangasalan nimismies 
olivat omien paikallisyhteisöjensä arvostettuja jäseniä ja edellisen 
kohdalla tehtävänä olisi ollut kirjoittaa todistus omalle pojalle aka-
temiaan palaamiseksi joka tapauksessa. Neuvottelemalla poikansa 
erotusrangaistuksen muuttamisen rahalliseksi isät nopeuttivat poi-
kiensa pääsyä takaisin akatemiayhteisöön. Näin isät edesauttoivat 
poikiensa tietä kohti ammattia, työtä ja itsenäistä elämää. 

Erotuskorvauksen lisäksi Clas Svarthafra lupasi maksaa poikansa 
sakot.47 Myös Turun akatemian teologian professori Anders Petraeus 
maksoi poikansa Karl Petrauksen puolesta tälle määrätyt sakot sa-
lavuoteudesta sekä rahalliseksi korvaukseksi muutetun määräai-
kaisen erotuksen.48 Tämän hän tosin teki vain saadakseen pojalleen 
todistuksen akatemian rehtorilta. Petraeuksen tapaus on ainoa, jossa 
isä ja tuomioistuimen jäsenet ajautuivat riitaan. 

Pääasiassa isät olivat yhteistyöhaluisia sekä kämnerinoikeuden 
että akatemian konsistorin kanssa. He olivat valmiit huolehtimaan 
patriarkaalisen velvollisuutensa mukaan siitä, että heidän poikansa 
vastasi heitä kohtaan esitettyihin syytöksiin ja suorittivat heille osoi-
tetut rangaistukset, vaikka niihin joskus toivoivatkin helpotusta. 
Tuomiokirjojen mukaan isät alistuivat tuomioistuimen päätökseen 
ja toimivat sen mukaan. Yhteiskuntajärjestyksen mukaan heidän tu-
likin toimia kuuliaisesti ja kunnioittavasti tuomioistuinta kohtaan. 
Tästä kaavasta poikkesi kuitenkin 1680-luvulla akatemian teologian 
professorina toiminut Anders Petraeus.49 
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Professori kirjoitti poikansa Karlin puolesta akatemian konsis-
torille kirjeen, jossa pyrki vakuuttamaan monin perustein tuomio-
istuimen jäsenet siitä, että hänen poikansa oli syytön esitettyyn 
syytökseen salavuoteudesta. Lisäksi hän esitti, ettei tuomioistuinta 
johtaneen rehtorin tulisi olla mukana asian käsittelyssä. Rehtorina 
toimi asian käsittelyssä akatemian toinen teologian professori Ja-
kob Flachsenius, ja Petraeus epäili miesten välisten ristiriitojen vai-
kuttavan poikansa asian käsittelyyn. Konsistorin jäsenet kuitenkin 
päättivät, että rehtori sai jatkaa tehtävässään tuomioistuimen johta-
jana. Rehtorina ja konsistorin johtajana toimi vuosittain professo-
rikunnan keskuudestaan valitsema henkilö, joten akatemian muut 
professorit asettuivat tukemaan Flachseniusta Petraeuksen sijaan.50 
Näin professorin poikaa koskenut asia kumuloitui koko akateemista 
yhteisöä koskevaksi kiistaksi, ja Petraeus pitkitti kollegiaalista kiistaa 
kuukausia pojan asian tultua päätökseen.51 Petraeuksen tapaus ker-
too siitä, etteivät poikaa kohtaan esitetyt syytteet olleet isälle yhden-
tekeviä tai akatemiayhteisön sisällä ainoastaan poikaa koskevia. 

Nämä esimerkit kertovat myös siitä, miten patriarkaalista yhteis-
kuntajärjestystä toteutettiin ja kuinka sitä hyödynnettiin uuden ajan 
alun Turussa. Ainoat isät, jotka kyseenalaistivat poikaansa kohtaan 
esitetyt syytökset, olivat professorit Petraeus ja Laurbeccius. He 
kuuluivat professoreina itsekin konsistorin kokoonpanoon ja olivat 
näin poikiensa kanssa työtovereidensa ja vertaistensa edessä. Muut 
akatemiassa olleet isät olivat konsistorin edessä alemmassa asemassa, 
eivätkä he kyseenalaistaneet tuomioistuimen toimintaa samalla ta-
valla kuin professorit. He pyrkivät ainoastaan hankkimaan pojalleen 
lievennystä rangaistusten niihin osiin, joihin sitä oli lain puitteissa 
mahdollista saada. Myöskään kämnerinoikeudessa poikiensa kanssa 
olleet vuokramaanviljelijät Sotalaisten kylästä eivät kyseenalaistaneet 
tuomioistuimen toimintaa, vaan käyttivät lain heille suomia raameja 
parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. He pystyivät 
estämään avioliiton, joskin heidän pojilleen langetettiin tuntuvat sa-
kot. Isät siis toimivat virallisia normeja valvovassa ja virallista tuo-
miovaltaa käyttävässä instanssissa yhteiskunnan asettamien normien 
mukaan pyrkien saamaan järjestelmästä mahdollisimman suuren 
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hyödyn irti. Isät toimivat patriarkaalisessa yhteiskunnassa sen suo-
masta asemasta käsin ja asemaansa hyväksi käyttäen.

Pöytäkirjojen perusteella isien toiminnan paikka oli pääasiassa 
tuomioistuin. Heitä ei kuitenkaan kuultu neidonloukkaukseen, sala-
vuoteuteen tai avioliittolupauksen rikkomiseen liittyneissä tapauk-
sissa todistajina. Syytettyinä olleet miehet tai naiset eivät myöskään 
kertoneet isien toiminnasta suhteessa parin välillä tapahtuneeseen 
seksuaaliseen kanssakäymiseen tai avioliiton lupaamiseen. Tapaus-
ten todistajina toimineet henkilöt eivät myöskään kuvaa isien toi-
mintaa rikoksiin liittyvissä kertomuksissaan. Tuomioistuimessa isät 
kielsivät tienneensä poikiensa suhteista tai vaimonsa toiminnasta 
ennen asian päätymistä oikeuteen.52 

Anna Hansenin mukaan myös Ruotsin maaseudulla turvaudut-
tiin tähän strategiaan. Isäntä vakuutti tietämättömyyttään tilalla ta-
pahtuneista asioista ja vakuutti, etteivät muut perheenjäsenet ym-
märtäneet, mitä tekivät.53 Myös Turussa ja erityisesti akatemian 
konsistorissa isät käyttivät tietämättömyyttään strategiana. Jos isät 
eivät tienneet talossaan tapahtuneista asioista, eivät he myöskään 
voineet niihin puuttua, kuten isännän velvollisuuksiin kuului.54 Isän 
tietämättömyys vaikuttaakin olleen strategia, jota käyttivät sekä ta-
lonpojat että papiston edustajat. Vaikka vaimon ja miehen tehtävät 
olivat jakaantuneet, kantoi isäntä näissä säädyissä lopullisen vas-
tuun talouteensa liittyneiden siveellisyysrikosten julkisesta hoita-
misesta. Raisa Maria Toivon mukaan perheet käyttivät samanlaista 
patriarkaaliseen järjestykseen pohjautuvaa strategiaa myös noita-
oikeudenkäynneissä. Isäntä esiintyi oikeudessa suojaten vaimoaan 
ja vaimo osoitti kuuliaisuuttaan, joka toimi koko talon hyväksi. 
Perheenjäsenet toimivat maallisissa tuomioistuimissa toistensa 
kumppaneina, eivät toisiaan vastaan. Tämä ei kuitenkaan Toivon 
mukaan tarkoittanut, etteikö talonpoikien vaimoilla olisi ollut toi-
mintavaltaa talon ulkopuolella myös hänen miehensä ollessa elos-
sa.55 Kämnerin- ja raastuvanoikeuden pöytäkirjat osoittavat, että 
porvarissäätyyn kuuluneiden miesten ja naisten toiminta suhteessa 
lastensa esiaviollisiin suhteisiin oli erilaista kuin talonpoikais- ja 
pappissäätyyn kuuluneissa perheissä.
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Äidit tuomioistuimissa
Äidit olivat aktiivisemmin mukana poikien esiaviollisten suhteiden 
oikeuden ulkopuolisessa hoitamisessa kuin isät. Porvarissäätyyn 
kuuluneet naiset olivat kuitenkin aktiivisesti mukana myös oikeu-
denkäynneissä. Akatemian henkilökuntaan kuuluneiden miesten tai 
muussa korkeassa kirkollisessa virassa olleiden miesten vaimot eivät 
edustaneet poikiaan konsistorissa. Käsityöläisperheissä tilanne oli 
kuitenkin toinen.

Turkkurimestari Hans Arckenholtin vaimo edusti poikaansa käm-
nerinoikeudessa. Maria Natter syytti poikaa avioliittolupauksen rik-
komisesta. Jörenin äiti kertoi, että hän ja hänen miehensä olivat poi-
kansa Jörenin avioliittoa vastaan. Äiti siis toimi perheen edustajana 
oikeudessa ja pyrki vapauttamaan poikansa syytteistä. Maria Natter 
jopa väitti Jörenin äidin lahjoneen todistajia viinillä puolelleen.56 Toi-
nen poikaansa edustanut äiti oli leipurin vaimo Gertrudh Jacobsdot-
ter. Hänen poikaansa, opiskelija Henricus Andreae Pistoriusta syy-
tettiin 1668 sekä akatemian konsistorissa että kämnerinoikeudessa. 
Leipurin talossa piikana toiminut Brita syytti Henricusta avioliitto-
lupauksen rikkomisesta. Henricus oli vakavan sairastumisen vuoksi 
estynyt tulemaan Ruovedeltä vastaamaan rikokseen henkilökohtai-
sesti. Poika lähetti vanhemmilleen kirjalliset ohjeet siitä, miten toimia 
ja mitä korvata häntä syyttäneelle Britalle. Äiti toimi poikansa ohjei-
den mukaan, mutta ilmoitti tapauksen käsittelyn alussa konsistorin 
jäsenille, ettei hänen poikansa milloinkaan tulisi naimaan Britaa. Hän 
joutui kuitenkin poikansa puolesta myöntämään seksuaalisen kans-
sakäymisen ja korvaamaan Britalle poikansa ehdotuksen mukaan. 
Gertrudh oli ilmeisesti vastahakoinen toimimaan poikansa ohjeiden 
mukaan, sillä pöytäkirjaan on lisätty, että äiti ei voinut kiistää, että 
hänen poikansa oli antanut edellä mainitut ohjeet.57 Gertrudh olisi 
halunnut vetää tiukempaa linjaa suhteessa poikaansa syyttäneeseen 
naiseen kuin hänen poikansa. Pöytäkirjasta käykin ilmi, että Gert-
rudhin ja Britan välit olivat huonot ja tilanne naisten välillä kärjistyi 
niin pahaksi, että Brita puukotti Gertudhin hengiltä.58 

Brita oli toiminut leipurin talossa palkollisena ja Gertrud oli 
siis hänen emäntänsä. Naisten välit todennäköisesti kiristyivät, kun 
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Brita myönsi tuomioistuimille teeskennelleensä raskautensa. Hän ja 
Henricus olivat syyllistyneet salavuoteuteen, sillä muussa tapauk-
sessa Henricus ei olisi myöntynyt maksamaan Britalle korvauksia. 
Tuomioistuimeen päätyivät kuitenkin yleensä vain tapaukset, joissa 
nainen oli raskaana tai lapsi oli jo syntynyt. Brita tiesi, ettei olisi saa-
nut Henricukselta korvauksia pelkästä salavuoteudesta. Naiset to-
dennäköisesti riitautuivat, koska Brita oli huijannut järjestelmää, 
Henricusta sekä tämän äitiä. 

Pöytäkirjasta käy ilmi, että sekä Henricus Pistoriuksen että Jören 
Arckenholtin isät olivat elossa asian käsittelyn aikana, vaikka he eivät 
olleet läsnä oikeudenistunnoissa. Henricuksen nimittäin kerrottiin 
kirjoittaneen vanhemmilleen, ja Jören Arckenholtin äiti puolestaan 
kertoi, ettei hän eikä Jörenin isä suostuisi poikansa avioliittoon. 
On mahdollista, että kumpikin isä oli poissa kaupungista eikä sen 
vuoksi edustanut poikaansa ja tästä syystä äidit lähtivät oikeuteen. 
Molemmissa tapauksissa on kuitenkin huomioitava, että on melko 
epätodennäköistä, että isät olisivat olleet poissa kaupungista koko 
tapausten käsittelyn ajan. Arckenholtin tapausta käsiteltiin useaan 
otteeseen vuosina 1663–1664 ja Pistoriuksen tapausta tammikuusta 
marraskuuhun 1668. 

Mielestäni merkittävämpää kuin pohtia miksi naiset olivat oi-
keudessa, on se, että kukaan konsistorissa tai kämnerinoikeudessa 
ei kyseenalaistanut edellä mainittujen äitien toimivaltaa asiassa. 
Käsityöläisperheiden emännät edustivat oikeudessa perhettään ta-
valla, joka aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty nimenomaan 
miesten toimintatavaksi.59 Toki kyseessä on vain kaksi tapausta, 
mutta nämä tapaukset ja erityisesti niihin suhtautuminen oikeu-
dessa kertovat siitä, että naisten oli mahdollista hoitaa perheen 
asioita julkisesti miehensä ollessa elossa, kun kyseessä oli heidän 
poikansa esiaviollinen suhde ja avioliitosta keskusteltiin maallisessa 
tuomioistuimessa. Raisa Maria Toivo on esittänyt, että naisten odo-
tettiin 1600-luvulla kantavan julkista vastuuta kotitalouden asioista, 
eivätkä odotukset olleet voimassa vain silloin, kun miehet eivät ol-
leet paikalla.60 Turkulaisen alemman porvariston naisten toiminta 
oli samanlaista; vaikka talouden isäntä oli paikalla, emännän teh-
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tävänä oli hoitaa poikien siveellisyyteen liittyvät asiat myös oikeu- 
dessa. 

Käsityöläisten ja alemman porvariston rouvilla oli merkittävä 
asema Ruotsin kaupunkiyhteisössä siveellisyyden valvonnassa 
myöhäiskeskiajalta modernin ajan kynnykselle. Marko Lamberg 
on tuonut tutkimuksessaan esiin, että Tukholmassa myöhäiskes-
kiajalla alemman porvariston rouvat suorittivat tarkastuksia, joiden 
tarkoituksena oli löytää aviottoman lapsen synnyttäneet naiset. He 
tutkivat, oliko maito noussut epäiltyjen naisten rintoihin. Tätä teh-
tävää toimittivat ainoastaan alemman porvariston naiset, jotka olivat 
kauppiaiden ja käsityöläisten vaimoja.61 Kirsi Vainio-Korhonen on 
puolestaan tuonut esiin kuinka alemman porvariston ja käsityöläis-
ten rouvat toimivat kätilön ammatissa 1700-luvun Turussa. Heidän 
ammattiinsa kuului synnytyksissä avustamisen lisäksi toimia asian-
tuntijoina lapsen murhaan tai ylipäätään naimattoman naisen ras-
kauteen liittyvissä tapauksissa.62

Lambergin ja Vainio-Korhosen tutkimusten naiset kuuluivat 
samaan sosiaaliseen säätyyn kuin Turussa poikiensa asiaa kämne-
rinoikeudessa ja konsistorissa ajaneet äidit. Alemman porvariston 
naisilla oli merkittävä asema siveellisyyteen liittyvissä kysymyk-
sissä niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolellakin, ja asema 
säilyi vuosisadasta toiseen. Nämä naiset toimivat tuomioistuimissa 
perheidensä edustajina, mutta heillä oli mahdollisuus myös toimia 
kaupungin viranomaisina siveellisyyden valvontaan liittyvissä 
tehtävissä. Akatemian henkilökunnan vaimot tai valtaporvariston 
edustajat eivät toimineet vastaavalla tavalla.63 Tämä osoittaa, että 
patriarkaalista ideologiaa toteutettiin eri tavalla eri säädyissä ja 
toisaalta myös saman säädyn sisällä.

Patriarkaalisuuden moninaisuus
1600-luvun Turussa patriarkaalista ideologiaa ja huoneentaulun ope-
tuksia noudatettiin eri säädyissä eri tavalla. Siveellisyyteen liittyvissä 
rikoksissa vanhempien toiminta suhteessa lapsiinsa sekä asioita tut-
kineisiin tuomioistuimiin oli sekä sukupuoli- että säätysidonnaista. 
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Porvaris- ja pappissäädyn rouvat toimivat aktiivisesti tuomioistuin-
ten ulkopuolella, kun heidän poikiaan syytettiin neidonloukkauk-
sesta, salavuoteudesta tai avioliittolupauksen rikkomisesta. Kun asia 
tuotiin tuomioistuimeen, pappissäädyn miehet ottivat asiat hoitaak-
seen. Miesten toiminnalle oli tyypillistä patriarkaalisen hierarkian 
noudattaminen ja sen rajoissa toimiminen. Miehet kyseenalaistivat 
tuomioistuimen vallan vain, jos he olivat sosiaalisesti samassa ase-
massa kuin tuomiovaltaa käyttäneet konsistorin jäsenet. Samaan ai-
kaan alemman porvariston naiset jatkoivat aktiivista toimintaansa 
myös oikeudessa. Heidän toimintamallinsa oli osa pitkää jatkumoa, 
jossa alemman porvariston naisilla oli aktiivinen rooli äiteinä, vai-
moina ja asiantuntijoina siveellisyyskysymyksissä.

Vaikka huoneentaulu määritti naisen miehen vallan alle, käy-
tännössä se ei tarkoittanut alamaisuutta. Naisilla oli omat vas-
tuualueensa ja Helena Hagelin on tuonut esiin, että siveellisyyskysy-
myksissä naisten auktoriteetti jopa ylitti miesten auktoriteetin.64 Pat-
riarkaalisen yhteiskunnan valta-asetelmat eivät siis ole missään mää-
rin yksinkertaisia tai yksinkertaistettavissa, vaan ihmiset omaksuivat 
eri tilanteissa erilaisia asemia suhteessa toisiinsa. Naisen ja miehen 
asema riippui siitä, mikä oli toimintakonteksti, mihin säätyyn hän 
kuului, minkä ikäinen hän oli ja keitä hänen ympärillään oli.65 Uuden 
ajan alun patriarkaalisuutta ei voida typistää ylhäältä alas muodostu-
viksi valta-asetelmiksi, vaan se on enemminkin nähtävä monisyisenä 
toimintaverkostona, jossa ihmiset – naiset ja miehet, pojat ja tyttäret 
– toimivat ja jota he hyödynsivät. 
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Noituus ja seksuaalirikokset 
pietarsaarelaisissa perheissä 

1600-luvun lopulla

c

Tiina Miettinen

Noituutta on tutkittu Suomessakin paljon, mutta usein syytetyt 
ovat jääneet irrallisiksi henkilöiksi vailla siteitä perhepiiriinsä 

tai ympäröivään yhteisöön. Luvussa käsittelen perheitä, jotka pää-
tyivät Pietarsaaressa noituus- ja seksuaalirikossyytösten kohteeksi 
1600-luvun lopulla. Asettuiko perhepiiri syytetyn puolelle vai liit-
tyikö osa heistä syyttäjiin, vai jätettiinkö henkilö yksin? Tutkittaessa 
ihmisten selviytymisstrategioita vaikeassa tilanteessa saadaan tietoa, 
miten perhe ja suku määriteltiin niin lakia tuntevien virkamiesten 
kuin kaupunkilaistenkin keskuudessa. 

En syvenny noituuskäsitteeseen, vaan keskityn tarkastelemaan 
noituussyytösten kohteeksi joutuneiden perheiden sisäistä dyna-
miikkaa ja myös sitä, keitä ihmiset laskivat kuuluvaksi omaansa ja 
muiden perheeseen ja lähipiiriin.1 Vertaan Pietarsaaren tilannetta 
Ruotsin Hälsinglandissa sijaitsevaan Norralan pitäjään, joka on tun-
nettu lukuisista noitaoikeudenkäynneistä 1670-luvulla. Keskittymällä 
syytetyksi joutuviin perheisiin ja koko yhteisöön, on mahdollista löy-
tää syitä myös sille, miksi noituussyytöksiä ylipäätään tehtiin.
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Kaupungistuva maaseutu
Tutkimuskohteena on Pohjanmaan rannikolle vuonna 1652 perus-
tettu Pietarsaaren ( Jakobstad) kaupunki, jonne muutti ihmisiä ym-
päröivältä seudulta, sisämaasta ja Ruotsista.2 Vertailukohtana on 
Ruotsissa Hälsinglandin Norralan pitäjä. Sekä Norralan että Pietar-
saaren kehitykseen vaikutti ikivanha kauppasatama, joka kehittyi 
1600-luvulla kaupungiksi. Molempiin oli perustettu ensin 1500-lu-
vulla kuninkaankartano, joka päätyi yksityiselle omistajalle. Väes-
tön oli sopeuduttava siihen, että perinteinen talonpoikaispurjehdus 
kiellettiin ja kauppa keskitettiin vain kaupunkeihin. Pietarsaaren alue 
läänitettiin 1600-luvun alussa Jakob de la Gardielle, ja hänelle myön-
nettiin samalla oikeus perustaa alueelle kaupunki. Sen toteutti hänen 
leskensä Ebba Brahen vuonna 1652. Kaupungin nimeksi tuli avio-
miehen muistoksi Jakobstad (suomeksi Pietarsaari). Sen asema oli 
kuitenkin ongelmallinen, koska kaupunkia ympäröivät maat kuului-
vat vanhan kuninkaankartanon eli Pinnonäsin ratsutilan omistajalle, 
Tukholmassa asuvalle porvarille Anders Uttercloulle. Teknisesti rat-
sutila ei kuulunut lahjoitusmaahan. Raatimiehet joutuivat lopulta os-
tamaan tilan kaupungille vuonna 1661.3 Sen jälkeen maita ryhdyttiin 
jakamaan kaupunkilaisten kesken. Riidat Pinnonäsin maista ja nii-
den jakamisesta liittyivätkin oleellisena osana Pietarsaaren noituus-
syytöksiin.

Tarkasteltaessa Pietarsaaren noitaoikeudenkäyntejä, niistä mer-
kittävä osa kohdistui tiettyjen perhepiirien jäseniin. Noituussyytös-
ten ohella esitettiin usein vihjailuja joko tapahtuneisiin tai epäiltyi-
hin siveysrikoksiin. Muiden riitojen yhteydessä siveyteen ja noituu-
teen yhdistetyt syytökset olivat vaarallinen ja tehokas ase. Vaikka 
noituus tai siveysepäily kohdistui yksilöön, se samalla kyseenalaisti 
koko tämän lähipiirin mainetta. Paikkakunnalla pitkään asunut 
perhe oli ehtinyt luomaan sukupolvien kuluessa laajan sukulaisuus- 
ja liittolaisverkoston alueelle. Muualta muuttaneen henkilön kotita-
lous oli usein ydinperheenomainen muutaman henkilön muodos-
tama kotitalous.

Sanamagialla oli keskeinen rooli ihmisten arjessa 1600-luvun 
lopulla. Sanoihin sisältyi voimaa ja paholaisen mainitseminen pu-
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heessa saattoi tavallaan kutsua tämän paikalle.4 Kunnia ja hyvä maine 
olivat äärimmäisen tärkeitä 1600-luvun ihmiselle tämän omassa yh-
teisössä. Hyvän maineen menetys saattoi pahimmillaan johtaa koko 
perheen taloudelliseen ahdinkoon ja yhteisön ulkopuolelle.5 Noituu-
desta ja siveysrikoksista tuomittiin erityisen ankarasti, koska niiden 
katsottiin olevan syntejä, jotka tuomitsematta jäädessään saattaisivat 
vetää Jumalan vihan koko yhteisön päälle.

Noituusoikeudenkäynnit olivat niin Suomessa kuin Ruotsissa-
kin alueellinen ilmiö. Suomessa ne keskittyivät 1600-luvulla Pohjan-
maalle, Ala-Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen. Pietarsaaren alueella 
viisi ihmistä tuomittiin kuolemaan noituudesta vuosien 1566–1689 
välisenä aikana. Määrä on pieni, mutta alueen kokoon suhteutettuna 
suuri. Esimerkiksi Hämeessä noituus oli 1600-luvulla lähes tuntema-
ton rikos, joka vain äärimmäisen harvoin johti edes oikeudenkäyn-
teihin. Pohjanmaan rannikolla noituusoikeudenkäynnit olivat ylei-
sempiä, ja niiden on arveltu ainakin osin saaneen vaikutusta Hälsing-
landissa ja Norralassa 1670-luvulla käynnistyneistä Ruotsin oloissa 
rajuista noitavainoista. 

Suvun ja sukulaisten merkitys yksilölle 1600-luvulla oli suuri. Tii-
vis sukuverkosto oli lähes ainoa turva köyhyyttä ja muita vastoinkäy-
misiä vastaan. Ydinperhe oli epävarma perhemalli, sillä hyvin usein 
toinen tai molemmat vanhemmat kuolivat jo ennen varttuvan lapsen 
aikuisikää. Tällöin muun lähisuvun ja sisarusten merkitys korostui. 
Avioituminen oli normi, ja lasten merkitys oli suuri omien vanhem-
piensa elättämisessä. Osa aikuistuvista lapsista kuitenkin väistämättä 
irtautui sukupiiristään muuttamalla suurtilojen palkollisiksi toiselle 
paikkakunnalle. Varakkuus toi valtaa ja turvaa, mutta kaikille sitä ei 
kasaantunut. 

Naimattomat naiset
Joutuessaan vaikeaan tilanteeseen, olipa kyseessä sitten sosiaalinen 
tai taloudellinen ongelma, talonpojat ja porvarit luottivat omaan 
perheeseensä, lähisukuunsa ja liittolaisiinsa. Elävien ihmisten ver-
kosto oli varmin tuki ja turva niin pahoja puheita kuin katovuotta-
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kin vastaan.6 Talonpojat pyrkivätkin muodostamaan suurperheitä, 
jos se suinkin oli mahdollista. Tätä vastaan toimi kuitenkin kruunun 
palkollissääntö, joka määräsi ”irtaimen väen” eli ydinperheen ulko-
puoliset sukulaiset lähtemään muualle palvelukseen. Suurilla tiloilla 
oli 1600-luvulla jatkuvaa puutetta palkollisista. 

Porvaristalouksissa oli palkollisia, jotka vapauttivat isännän ja 
emännän keskittymään kaupankäyntiin. Varhaismodernissa kaupun-
kiympäristössä sukulaisuus oli bilateraalista ja sosiaalinen rakenne 
oli jatkuvasti muutostilassa. Sosiaalisen nousun mahdollisuuskin oli 
olemassa.7 Perhemallina oli siis pikemminkin laajentunut perhe, mi-
käli käytetään Peter Laslettin 1980-luvulla määrittelemiä perhemal-
leja. Perheeseen siis kuului muitakin kuin vain vanhemmat ja lap-
set.8 Lähteenä käytetyt asiakirjat kuitenkin suosivat pääsääntöisesti 
ydinperhemallia, jolloin bilateraaliset verkostot piiloutuvat 
ydinperhettä suosivan patrilineaarisen merkintätavan taakse.

Palkollissäännön ohella tilattomuuden kasvu merkitsi sitä, että 
osa väestä irtaantui laajoista sukuverkostoista erilleen. Useissa tut-
kimuksissa Ruotsin valtakunnassa on todettu vallinneen naisenem-
mistö, mikä on merkittävä demografinen piirre 1600-luvun lopulta. 
Esimerkiksi Ruotsin Morassa oli vuonna 1666 miehiä suunnilleen 
45 % väestöstä ja naisia lähes 57 % väestöstä. Yhä useamman naisen 
kohtaloksi tuli siten palvella piikana koko ikänsä avioitumatta kos-
kaan.9 Naimattomuus merkitsi myös ydinperheen ulkopuolisuutta, 
sillä vanhempien kuoltua naimaton nainen saattoi jäädä yksin, jos 
sisaruksia ei ollut tai he olivat siirtyneet muualle. Nainen kuului 
holhouksen alaisena joko jonkun miespuolisen sukulaisensa tai pal-
veluspaikkansa isännän kotitalouteen. Suomessa tilanne oli saman-
suuntainen, mutta ei aivan yhtä selkeä. Erityisesti 1690-luvun nälkä-
vuodet ja sen jälkeinen suuri Pohjan sota veivät hautaan väestöstä 
kolmasosan, joten tilattomuus alkoi kasvaa uudelleen vasta 1700-lu-
vulla. Selvää kuitenkin on, että tilattomien määrä oli merkittävä jo 
tultaessa 1690-luvulle.10

Hälsinglandin Norralassa noituudesta syytetyt olivat etupäässä 
iäkkäitä ja köyhiä naimattomia naisia. Se viittaa siihen, että he olivat 
alun perin tilattomien vanhempien lapsia tai sitten muualta paikka-
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kunnalle muuttaneiden vanhempien lapsia, joiden ei ollut helppoa 
löytää aviopuolisoa yhteisöstä. He olivat lisäksi menettäneet van-
hempansa ja lähimmät perheenjäsenet, mikä väistämättä heikensi 
asemaa avioliittomarkkinoilla. Tyypillinen esimerkki tällaisesta elä-
mänkulusta oli naimaton Karin Hansintytär Remstasta, jonka ker-
rottiin työskennelleen piikana 10-vuotiaasta asti ja asuneen syytin-
gillä vanhuudessaan. Hän päätyi noituussyytösten kohteeksi, joskin 
sai vapauttavan tuomion.11 Noituussyytösten lisääntyessä Karinin 
kaltaiset vailla sukupiiriä elävät naiset olivat usein heikoimmassa 
asemassa, koska heidän oli vaikea saada tukea.

Seksuaalirikossyytökset eivät suoranaisesti liity noituussyytök-
siin, mutta molemmat esiintyvät toisinaan rinnakkain ja kohdistu-
vat usein saman perhepiirin jäseniin. Molempia syytöksiä kannattaa 
tarkastella rinnakkain varsinkin silloin, kun ne kohdistuvat samaan 
perheeseen tai heikossa taloudellisessa asemassa oleviin naisiin. 
Pietarsaaren alueella siveysrikosten määrä kasvoi samaan tahtiin 
noituussyytösten kanssa. Tosin jo 1500-luvulla Pohjanmaan sakko-
luetteloissa on runsaasti tuomioita salavuoteudesta ja sukurutsasta 
toisin kuin esimerkiksi Hämeessä, jossa molempia esiintyy sakko-
luetteloissa vain äärimmäisen harvoin. Pohjanmaalla mielitiettyä 
tarkoittava nimitys ”frilla” toistuu 1500-luvun lopulla luvattomien 
suhteiden yhteydessä naisten kohdalla, mutta 1600-luvun puhdasop-
pisuuden seurauksena se korvautuu jyrkemmillä nimityksillä kuten 
”kona” (naikkonen) tai ”hoorkona”, mikä liittyy yhä tiukentuvaan 
seksuaalirikosten valvontaan.12

Yllättävää kyllä Ruotsin puolella seksuaalirikollisuus jää toi-
seksi, kun noituussyytökset valtasivat alaa 1600-luvun lopulla. Poik-
keuksellisesti Hälsinglandissa seksuaalirikosten määrä laski käräjillä 
1670-luvulle tultaessa noituuden vastaavasti lisääntyessä. Taalain-
maalla, Morassa ja Älvdalenissa oli vuosina 1634–1647 yhteensä vain 
kolme noituusoikeudenkäyntiä, mutta peräti 98 seksuaalirikosoikeu-
denkäyntiä. Sen sijaan vuosina 1648–1673 noituusoikeudenkäyntejä 
oli 97 ja seksuaalikoksia 54.13 Suomessa seksuaalirikosten määrä nou-
see jyrkästi 1600-luvun puolenvälin jälkeen yhdessä noituussyytös-
ten kanssa. 
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Naisille avioituminen oli erittäin tärkeää, sillä se turvasi parhai-
ten sosiaalisen ja taloudellisen aseman yhteisössä. Naimattomaksi 
jääminen merkitsi lähes väistämättä köyhyyttä ja turvattomuutta. Ei 
siis ihme, jos avioitumista haluttiin jouduttaa lemmentaioilla. Raja 
noituuden ja viattoman lemmentaian välillä oli kuitenkin olemassa, 
sillä jälkimmäinenkin voitiin toisinaan katsoa vähintään taikuuden 
harjoittamiseksi.14 Pietarsaaressa asunutta itsellisnaista Agnes Larsin-
tytärtä syytettiin vuonna 1655 sellaisen noituuden harjoittamisesta, 
johon liittyi taistelu miehestä.15 Kyse ei ollut enää lemmentaioista 
vaan noituudesta, jossa kilpailija oli raivattu pois tieltä surmaamalla 
hänet. Agneksen kerrottiin syntyneen Lavialla, mutta hän oli muut-
tanut nuorena Pietarsaareen, jossa oli asunut 40 vuotta. Kiinnostavaa 
on se, että Agneksella näyttää olleen avioton tytär Margareta, jolla ei 
ollut isää, koska häntä kutsuttiin Margareta Agneksentyttäreksi. Äiti 
ja tytär elivät tilattomina paikkakunnalla eikä heillä ollut ympärillään 
laajaa sukuverkostoa.

Oikeudenkäynnissä tyttären aviotonta taustaa ei valoteta tarkem-
min eikä Agneksesta käytetä halventavaa nimitystä ”hoorkåna”(huo-
ranainen) tai ”kona”, vaan hän on yksinkertaisesti ”huuskvinna” eli 
itsellisnainen. Oikeus keskittyi vain noituussyytökseen. Ylipäätään 
nimitys ”hoorkåna” toistui vain käräjillä, jossa aviottoman lapsen 
syntymää käsiteltiin, eikä se seurannut naista pidempään eri asia-
kirjoissa. Aviottoman lapsen synnyttäneille naisille ryhdyttiin anta-
maan vasta vuoden 1749 jälkeen järjestelmällisesti nimitys ”qvinsper-
son” (qp), joka tarkoittaa naisihmistä. Ellei nainen avioitunut, mer-
kintä seurasi häntä elämän loppuun asti.16 

Agnesta syytettiin siitä, että hän oli aiheuttanut piika Anna Han-
sintyttären sairauden ja sitä seuranneen kuoleman. Syyksi arveltiin 
naisen halua rikkoa piian solmima rakkaussuhde. Anna oli nimittäin 
seurustellut sotilas Erik Erikinpojan kanssa sillä seurauksella, että 
odotti tälle lasta. Anna katsoi, että he olivat aikeissa avioitua. Erik 
oli kuitenkin täysin yllättäen jättänyt Annan ja alkanut pitää yhtä Ag-
neksen tyttären Margaretan kanssa. Kolmiodraama oli siten valmis. 
Naapurusto asettui yksimielisesti tukemaan raskaana olevaa Annaa 
ja epäili Agneksen aiheuttaneen noituudella tälle jäsensärkyä ja sur-
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mannut syntymättömän lapsen. Anna oli myös kuollut synnytyk-
seen. Sen lisäksi Agnes oli noitakeinoin saanut Erikin ihastumaan 
omaan tyttäreensä Margaretaan. 

Piika Annan luvatonta raskautta ei siis nähty langettavana asi-
ana, ei yhteisössä eikä käräjäpöytäkirjassa. Sen sijaan Agnes muualta 
muuttaneena yksinhuoltajana oli turvattomassa asemassa noituus-
syytöksen osalta. Hänellä ei ollut puolustajia toisin kuin Annalla. 
Agneksen tyttären Margaretan rooli jäi hämäräksi ja hänen avioton 
syntyperänsä oli painolasti, sillä vanhoissa laeissa aviottomat ja avi-
olapset eroteltiin tarkoin. Avioituminenkin saattoi syntyperän takia 
olla vaikeaa. Toisen naisen sulhasen vietteleminen keinolla millä hy-
vänsä tuskin oli harvinaista.17

Isättömän lapsen synnyttäminen oli juridinen ongelma lapselle, 
naiselle ja koko yhteisölle. Jo keskiaikaisissa maanlaeissa aviottomat 
lapset eroteltiin heidän vanhempiensa solmiman suhteen mukaan. 
Kahden naimattoman ihmisen kihlaus tai muunlainen pitkäaikainen 
suhde eroteltiin tarkoin satunnaisista suhteista, joissa isyys jäi epä-
varmaksi. Tieto isyydestä ja siihen liittyvästä elatusvelvollisuudesta 
oli tarpeellinen. Pitkäaikainen, yhdessä sovittu suhde, jossa nainen 
ja mies olivat toisiinsa sitoutuneita, oli aviottoman lapsen kannalta 
paras. Tällöin lapsi tunnustettiin ja hänellä oli virallinen isä, joskaan 
hänen asemansa perinnön suhteen ei ollut yhtä hyvä kuin aviolap-
sella. Isätön lapsi oli täysin vailla perintöoikeutta, ja asema saattoi 
vaikeuttaa varsinkin naisilla myös avioitumista.18

Muitakin syytöksiä Agnesta vastaan alkoi tulla esiin: porvari ja 
kestikievarinpitäjä Matts Sigfridinpoika syytti naista siitä, että tämä 
oli pilannut hänen oluenpanonsa ja viinankeittonsa. Oikeus tuomitsi 
Agneksen kuolemaan, mikä tavan mukaan alistettiin hovioikeuden 
päätettäväksi ja tuomio mahdollisesti pantiinkin täytäntöön. Tyttä-
ren Margaretan ja sotilas Erikin kohtalosta tuomiokirjat eivät kerro. 
Margaretan ei mainittu puolustaneen äitiään, mutta hän ei myöskään 
ilmeisesti asettunut tätä vastaan. Mahdollista on, ettei kirjuri katso-
nut tarpeelliseksi kirjata tyttären tunnereaktioita.

Yksinäisiin naisiin – jollaiseksi Agnes voidaan lukea – noituus-
syytökset koskivat ankarammin kuin perheen ja suvun ympäröimiin 



Tiina Miettinen

122

naisiin. Naimattomalle naiselle taikuuden harjoitus oli suurempi 
riski kuin naimissa olevalle, koska perhe ja yhteisö suojasivat naista 
ja tämän mainetta.19 Vastaavasti naimattomaan naiseen saatettiin 
kohdistaa väitteitä sopimattomasta elämästä ja häntä helposti uh-
kasi seksuaalinen ahdistelu. Vieraalle paikkakunnalle tulleella, isät-
tömällä ja köyhällä naimattomalla naisella oli lisäksi suurempi riski 
päätyä aviottoman lapsen äidiksi kuin suvun ja perheen ympäröi-
mällä naisella.20 

Tutkimus on kumonnut ajatuksen siitä, että noituudesta syy-
tetyt olisivat olleet pääosin Agneksen tapaisia yksinäisiä leskiä tai 
naimattomia naisia.21 Suurin osa Hälsinglandissa vuosina 1673–1674 
noidiksi syytetyistä oli avioituneita keski-ikäisiä 40–79-vuotiaita nai-
sia. Nuorempia, 20–39-vuotiaita naisia oli syytettyinä yhteensä 30.22 
Naimattomia syytettyjä alueella oli yhteensä 33, kun taas naimissa 
olevia ja leskiä oli 89 henkeä. Muutamaa naista kutsuttiin nimityk-
sellä ”kona.” Se ei välttämättä ollut halventava nimitys, mutta sen 
voi arvella tarkoittaneen naista, jonka asema yhteisössä oli epäselvä 
ja maine arveluttava. Varmuudella voi ainakin todeta, että tällainen 
nainen kuului tilattomiin ja samalla paikkakunnan köyhimpään 
väestönosaan. He saattoivat olla myös isättömiä, aviottomia lapsia, 
mikä alensi heidän asemaansa vanhojen lakienkin näkökulmasta.23 
Tällainen ”kona” oli esimerkiksi Norrbossa asunut noituudesta 
syytetty naimaton 79-vuotias itsellisnainen Ella Olofintytär.24 Vas-
taavasti Pietarsaaressakin syytetyt naiset 1670-luvulla olivat Hälsing-
landin tavoin yli 40-vuotiaita naisia.

Pietarsaarta ympäröivällä maaseudulla siveysrikoksia oli huomat-
tavan paljon. Vuosina 1661–1662 peräti kahdeksan naista oli käräjillä 
aviottoman lapsen synnyttämisen vuoksi. Aviottomat lapset keskit-
tyivät yhä useammin samoille naisille. Esimerkiksi purmolainen Ma-
lin Simonintytär oli vuonna 1661 tuomiolla jo kolmatta kertaa aviot-
toman lapsen synnyttämisestä ja samoin Valborg Josefintytär vuonna 
1662.25 Tässä suhteessa tutkittu alue eroaa huomattavasti esimerkiksi 
Hämeen maaseudusta, jossa vastaavia tapauksia oli vähemmän – tai 
sitten ne eivät aina Hämeessä ylittäneet käräjäkynnystä. Pietarsaaren 
seudulla aviottoman lapsen synnyttäneet naiset näyttäisivät asuneen 
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kaupunkia ympäröivällä maaseudulla. Toki on mahdollista, että 
heidät oli karkotettu kaupungista ennen synnytystä, koska osa 
naisista saattoi olla prostituution harjoittajia tai he olivat tyytyneet 
suhteeseen, jossa ei solmita avioliittoa. 

Huoruussyytös aseena
Pietarsaaressa noituussyytökset ja syytökset siveettömästä elämästä 
liittyvät ajallisesti yhteen. Ne eivät liity suoraan toisiinsa ja esiinty-
vät harvoin samassa yhteydessä, mutta molempia syytöksiä esitettiin 
taajaan 1660-luvulta alkaen. Varsinaiset salavuoteus- ja huoruussyy-
tökset keskittyvät etupäässä Pietarsaaren pitäjän kihlakunnanoike-
uteen eivätkä kaupungin raastuvanoikeuteen. Jälkimmäisessä tosin 
voitiin vetää muiden syytösten yhteydessä innokkaasti esiin epämää-
räisiä viittauksia siveysrikoksiin, joiden todenperäisyyttä on vaikea 
arvioida. Kaupunki oli pieni, asukkaita vähän ja se oli maaseutuky-
lien ympäröimä. Porvareita ja kauppiaita esiintyi taajaan käräjillä 
niin maaseudulla kuin kaupungissakin. 

Seksuaalirikossyytösten taustalla saattoi olla sanaharkka, jolloin 
syytöksen esittäneet pyrkivät mustamaalaamaan yksittäistä henkilöä 
ja tämän perhettä. Usein nämä syytökset kumottiin hovioikeudessa, 
mutta pitkä oikeusprosessi saattoi aiheuttaa ongelmia. Olihan perhe 
koko sen ajan epäilyksenalaisena eikä voinut julkisesti puhdistau-
tua.26 Esiaviolliset suhteet ja aviottomat lapset katsottiin uhkaksi 
maanomistusta ja avioliittoa kohtaan. Ne uhkasivat vanhempien ja 
lasten muodostamaa ydinperhettä, jonka kristillinen avioliitto syn-
nytti. Syntyminen ”aviovuoteesta” takasi lapsille täydet perintöoi-
keudet. Sukupuolisuhde muualla kuin avioliitossa oli sekä rikos että 
synti. Tiukka seksuaalinen moraali oli varakkaiden maanomistajien 
ja porvarien perheiden asemalle ja kunnialle tärkeä asia, joten sen 
kyseenalaistaminen oli vakava asia. Lasten piti syntyä avioliitosta, 
jotta heidän perintöoikeuttaan omaisuuteen ei voitu kyseenalaistaa.27

Syytökset ja huhut luvattomista suhteista ja noituudesta kohdis-
tuivat aina voimakkaasti yksilön ohella tämän perheen kunniaan. 
Luottamustoimessa tai tärkeässä virassa olevan avioituneen miehen 
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sortuminen avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen oli tuomittavaa ja 
osin se ehkä selittää sen, miksi he käräjillä 1600-luvun alussa veto-
sivat joutuneensa ”pahan valtaan” voimatta harha-askeleelleen mi-
tään.28 Tunnetusti jo keskiajalla kirkonmiesten kirjoituksissa naiset 
esiteltiin viettelijättärinä, joiden vuoksi mies helposti lankeaa lähes 
tahtomattaankin syntiin. Nainen oli sekä kodin hengetär että lasten 
synnyttäjä mutta samalla myös paheellinen viettelijätär.29

Lapsenmurhasta syytetyt naisetkin kuvailivat tilannettaan toi-
sinaan pahan valtaan joutumisella. Jotakin selittämätöntä oli ta-
pahtunut, eikä heitä siten voitu pitää täysin teostaan vastuullise-
na.30 Hälsinglandissa Järvsön nimismies sai vuonna 1677 syytteen 
sukurutsasta maattuaan sisarentyttärensä kanssa, vaikka hänen 
oli täytynyt tietää sen olevan kuolemantuomion alainen rikos. 
Tällöinkin lautamiehet ja muu pitäjän väki murheellisesti totesivat 
ahkeran ja nuhteettoman miehen perheineen päätyneen saatanan 
viekoittelemaksi ja riivaamaksi.31 

Syytösten taustalla saattoi piillä myös perheen dynamiikkaan liit-
tyviä tekijöitä. Kuvaava on tapaus vuodelta 1674, jossa vauraan pie-
tarsaarelaisen kauppiaan ja raatimies Rasmus Påhlinpojan kihlattua 
Gertrud Larsintytärtä syytettiin huoruudesta. Hänen väitettiin syn-
nyttäneen salassa ja surmanneen aviottoman lapsensa. Isäksi nimet-
tiin laivamies Anders Markuksenpoika. Käräjäjuttu johti aina hovioi-
keuteen asti, joka lopulta vapautti Gertrudin ja väitteet todettiin pe-
rättömäksi ja pahantahtoiseksi puheeksi.32 Gertrud oli aviomiestään 
nuorempi ja työskennellyt Rasmus Påhlinpojan talossa piikana. Les-
keksi jäätyään Rasmus oli kihlautunut hänen kanssaan. Piian, joka 
mahdollisesti oli vielä runsaasti miestään nuorempi, nousu emän-
näksi kaupungin johtavaan porvarisperheeseen oli omiaan herättä-
mään kateutta ja pahantahtoisia juoruja.33 

Miehen avioliitto nuoremman naisen kanssa saattoi johtaa kon-
fliktiin perhepiirin sisällä, jos aikuiset lapset ryhtyivät tiukasti vas-
tustamaan isänsä uutta avioliittoa.34 Rasmus Påhlinpojan kihlauksen 
taustalla oli perheen vastustusta, mikä ilmenee oikeudenkäynnin 
todistajanlausunnoissa. Jos perhepiiri olisi yksissä tuumin tukenut 
Rasmusta tämän avioliittoaikeessa, tilanne olisi ehkä ratkennut no-
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peammin siitäkin huolimatta, että vallasta taistelevat porvarit olisivat 
edelleen levitelleet huhua. Pelissä oli paljon, sillä Rasmuksen suuri 
perintö oli vaarassa jakaantua, jos tämä saisi lisää lapsia. Usean vuo-
den kestänyt oikeudenkäynti viivytti avioliittoa. Kun Gertrud lo-
pulta vapautui lapsenmurhasyytöksistä, hän oli yli 40-vuotias eikä 
avioliitosta syntynyt lapsia.35

Ruotsissa esiin tulleissa niin kutsutuissa Blåkulla-syytöksissä 
seksuaalisuus oli vahvasti läsnä, koska kyseisessä paikassa kerrot-
tiin harjoitettavan kaikkia mahdollisia syntejä mukaan lukien vapaat 
seksisuhteet. Ruotsissa yöjalassa käynnin yleistymistä suhteessa noi-
tavainoihin on tutkittu Taalainmaan osalta. Papisto suhtautui yöja-
lassa käymiseen kielteisesti peläten sen johtavan luvattomiin seksi-
suhteisiin. Virallisen käsityksen ja kansantavan yhteentörmäys olisi 
synnyttänyt nuorison keskuudessa arvojen ristiriidan, joka heijastui 
noitahysteriassa. Edelliseen liittyen Ruotsissa levinnyttä noitavai-
noa onkin verrattu uskonnolliseen mutta sivuraiteille joutuneeseen 
hurmosliikkeeseen, jossa kohtasivat oppi noitasapatista, tiukentuva 
seksuaalikuri ja kansan omat ikivanhat uskomukset. Samaan aika-
kauteen liittyi lisäksi väestön nopea kasvu, joka johti tilattomuuden 
kasvuun lisäten kylissä maata omistavien ja tilattomien välistä jän-
nitettä. 36 

Hurmoksellisiin herätysliikkeisiin esitetty vertaus ei liity noituu-
desta syytettyihin vaan todistajiin, jotka Wallenberg Bondessonin 
mukaan olivat suureksi osaksi teini-ikäisiä tai noin 20-vuotiaita nuo-
ria naisia. He kertoivat unessa olleensa Blåkullassa, jossa he olivat 
syöneet, juoneet ja harrastaneet seksiä.37 Wallenberg Bondeson on 
tulkinnut sen eräänlaisena protestina esiaviollisten suhteiden kieltä-
miselle ja kirkon ankaralle valvonnalle. Suomessa Blåkullaan viittaa-
via tapauksia on ollut vain vähän eivätkä ne sisällä vastaavia seksu-
aalisväritteisiä tarinoita.38

Silläkin oli tavallisen kansan keskuudessa merkitystä, oliko perhe 
varakas ja pitkään paikkakunnalla asunut.39 Blåkulla-käynnit, muu 
noituus tai epäily seksuaalirikoksista olivat sopiva ase vetää esiin niin 
yhteisön kuin perheenkin sisäisissä konflikteissa.40 Maria Wallenberg 
Bondesson onkin tulkinnut, että Blåkulla-syytökset Hälsinglandissa 
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1670-luvun alussa olivat yksi keskeinen osa yhteisön käymää sisäistä 
valtakamppailua. Samaan päätelmään ovat tulleet muutkin noi-
tuutta tutkineet.41 Täsmälleen sama kuvio näkyy myös Pietarsaaressa 
1670-luvulla käydyissä noituus- ja seksuaalirikossyytöksissä.

Äidit ja tyttäret osana sukupiiriä
Äiteihin ja tyttäriin kohdistuneita noituussyytteitä on tutkittu jonkin 
verran ja on arveltu, että huonot äiti–tytär-suhteet olisivat johtaneet 
konfliktiin perheen sisällä ja sitä kautta noituussyytöksiin.42 

Lyndall Roper on kiinnittänyt huomiota lisäksi siihen, että Saksan 
kaupungeissa yli 50-vuotiaat naiset olivat yliedustettu ryhmä noituu-
desta syytettyinä. Roperin mukaan heidän ehkä pelättiin kadehtivan 
nuorempia hedelmällisiä naisia, mikä johti syytöksiin noituudesta.43 
Pietarsaaressa syytetyt naiset olivat perhepiirinsä jäseniä, jotka toimi-
vat riita-asioissa sekä oman että perheensä edun puolustajina. Siten 
onkin vaikea ajatella, että heidät olisi nähty sukupuolisidonnaisesti 
vain ryhmänä vaihdevuotensa ylittäneitä naisia, joita oli syytä pelätä.

Miniä–anoppi-suhteita ei samaan talouteen syntynyt, koska lap-
set varttuessaan muuttivat muualle. Tärkeimpiä olivat sisarussuhteet 
sekä suhteet täteihin ja setiin. 

Pietarsaaressa eivät äidit ja tyttäret tai anopit ja miniät olleet vas-
takkain oikeudessa, mutta äitejä ja tyttäriä esiintyi joko syyttäjinä tai 
syytettyinä. Osin kaupungissa nostetut noituussyytökset voidaankin 
tulkita niin, että mustamaalaamalla naista haluttiin kohdistaa ensi si-
jassa loukkaus tämän aviomieheen tai muuhun miespuoliseen su-
kulaiseen. Taustalla siis piili aina jotakin muuta kuin vain noituus. 
Nainen oli ainakin muodollisesti aviomiehensä, veljensä tai poikansa 
johtaman perheen ja kotitalouden alainen ja edusti yksilönä perhet-
tään.44 Sama kuvio näkyy seksuaalirikossyytöksissä: raatimiehen kih-
latun syyttäminen salasuhteesta oli ase, joka kohdistui raatimiehen 
itsensä ohella koko perheen maineeseen. Viime kädessä huhut lap-
senmurhasta saattoivat olla myös poliittisten kilpailijoiden pyrkimys 
raivata valtaapitävä kauppiasperhe pois kuvioista. Samalla ne hyö-
dyttivät aikuisia lapsia, joiden perintö oli uhattuna.
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Simon Larsinpoika syytti Pietarsaaressa vuonna 1658 porvarin-
vaimoa Anna Jöranintytärtä ja tämän tytärtä Anna Michelintytärtä 
kaivovetensä noitumisesta. Vesi oli aiemmin ollut kirkasta ja kylmää, 
mutta muuttunut sittemmin sameaksi ja verensävyiseksi. Oikeus kui-
tenkin katsoi, että kyseessä oli kaivon normaali samentuminen eikä 
äitiä ja tytärtä tuomittu.45 Syytösten taka-ajatus tuntuu olleen, että 
millainen äiti sellainen tytär. Miehen kohdalla taas voitiin vetää äidin 
sijasta esiin isä. Pietarsaaressa noituussyytökset kohdistuivat äiteihin 
ja tyttäriin sekä sisariin eli tietyn perhepiirin jäseniin samoin kuin 
Keski-Euroopassa.46 

Simon Larsinpoika Skottarea Pietarsaaresta syytettiin noitapuu-
hista vuonna 1663. Käräjillä todettiin, että jo hänen vanhempansa ja 
myös sisarensa olivat saatujen tietojen mukaan syyllistyneet noituu-
teen. Koko sukuun laajennettu noituussyytös esitettiin yhteydessä, 
jossa oli jo pidempään riidelty Simonin ostamasta maapalasta lähellä 
kaupungin tulliporttia. 47 Käräjäpöytäkirjoista ei löydy yhtäkään Si-
monin sukulaisiin liittyvää noituusoikeudenkäyntiä. Sen perusteella 
näyttääkin, että Simon haluttiin mitä ilmeisemmin esittää vastapuo-
len taholta huonona ihmisenä, ja tätä vahvistettiin asettamalla koko 
hänen lähipiirinsä maine kyseenalaiseksi. Väitteen tueksi ei siis tar-
vinnut olla asiakirjatodisteita, muistitieto riitti asiassa kuin asiassa.

Tutkimuskirjallisuudessa tunnetuimpia suomalaisia ”noitasu-
kuja” lienee tyrvääläisen Valpuri Kynin suku. Valpuri Kyni tuomit-
tiin kuolemaan Huittisten käräjillä vuonna 1649. Hovioikeus totesi, 
että hänen äitinsä ja äidinisänsä tiedettiin saaneen tuomion noituu-
desta.48 Tosin asiakirjalähteitä ei löydy muista kuin Valpurin omasta 
oikeudenkäynnistä. Hän kertoi oikeudessa, ettei tiennyt mitään 
äitinsä tai tämän isän saamista tuomioista. Väite äidin ja äidinisän 
tuomioista saattaakin viitata aikakauden oppineiden niin kutsuttuun 
gööttiläiseen tieteellisen todisteluun. Siinä mikä tahansa lähde, ku-
ten muistitieto, kelpasi lähteeksi, jos se edisti tavoitteiden saavutta-
mista: oli loogista, että noidaksi syytetyn äiti ja äidinisä olivat olleet 
samanlaisia kuin syytetty itse.49 

Parantaminen samoin kuin lemmentaiat, karjataiat ja ruokata-
louteen liittyvät asiat kuuluivat kotitalouteen, joten ne olivat osa 
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naisten hyväksyttyä toimintaympäristöä.50 Äidit siirsivät talouden-
pitoon liittyviä taitojaan tyttärille, joten kyseenalaisten noitakons-
tienkin opettaminen saattoi tulla kysymykseen. Noidiksi syytettyjen 
naisten vanhempiin tai lähisukulaisiin kohdistuneet syytökset jäävät 
useimmiten todistamattomiksi väitteiksi, jotka näyttävät syntyneen 
syytösten esittäjien tai oikeusoppineiden omissa käsityksissä vahvis-
tamaan henkilön syyllisyyttä. Ne kumpuavat enemmän patrilineaa-
riseen sukukäsitykseen liitetystä uskonnollissävytteisestä verimys-
tiikasta kuin varsinaisten noita- ja parantajasukujen olemassaolosta. 
Toisena tekijänä on Alison Rowlandsin esiintuoma näkemys siitä, 
että noituuden katsottiin ikään kuin tarttuvan sitä harjoittaneen lä-
hipiiriin. Äidin huonoa hoivaa voitiin pitää keskeisenä syynä sille, 
että lapsistakin tuli noituuden harjoittajia. Vanhempien ensisijainen 
velvollisuus oli kasvattaa lapsistaan hyviä kristittyjä, jotta pahalla ei 
olisi heihin valtaa.51 Sama vaatimus koski aikuistuvien lasten suku-
puolimoraalia, jonka valvonta myös kuului vanhemmille, kuten Mari 
Välimäki tuo esiin artikkelissaan tässä kirjassa.

Aikakauden asiakirjoista näkyy, että oppineet mielsivät suvun, 
perheen ja perimyksen mieslinjaisena konstruktiona. Reaalimaail-
massa mieslinjaisuus ei ollut vallitsevaa, vaan esimerkiksi porvaris-
perheissä jatkuvuus oli huomattavasti useammin naislinjaista. Eri-
tyisen tärkeää oli verkostoitua samanarvoisten perheiden kanssa.52 
Aatelissuvut alkoivat virallisesti elää ja kuolla 1600-luvulla mies-
puolisten jälkeläisten mukana, mutta kauppias- ja talonpoikaissu-
kupiirit elivät laajana bilateraalisena perhepiirinä ja verkostona. 
Ammatit, virat, sukunimet ja talot pyrittiin saman patriarkaalisen 
ihanteen mukaan siirtämään isältä pojalle, mutta poikkeustapauk-
sissa vävyt ja sisarenpojatkin kelpasivat korvaamaan puuttuvan po-
jan. Tämä muokkasi vahvasti aikakauden näkemystä miesjohtoisen 
perheen rakenteesta ja naisen asemasta suvussa ja perheessä. Sii-
hen yhdistyi vaatimus saman säätyisestä puolisosta ja velvollisuus 
kasvattaa lapsista kunnollisia kristittyjä, jotta suvun asema säilyisi. 
Ydinperhe – vanhemmat ja lapset – alkoi siten korostua yhä vah-
vemmin, ja se pyrittiin erottamaan kotitalouden muista lähisuku-
laisista.53 
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Pitäjänkirjurin perhe silmätikkuna
Pieni samoista resursseista kilpaileva irrallinen perhekunta oli hel-
pompi tuomita kuin kokonainen laaja sukuverkosto, joka oli kutou-
tunut usean sukupolven aikana paikkakunnalle. Samaan perhepiiriin 
saattoi kohdistua noituuden lisäksi syytös esimerkiksi huoruudesta 
tai salavuoteudesta. Se kertoo, että yksilö miellettiin kiinteäksi osaksi 
perhettä ja sukua. Koko perhepiirin mustamaalaus oli tehokas ase 
raivaamaan pois kilpailijoita, ja siihen kenties sekaantui jonkinlaista 
pelkoa pahojen tapojen kuten noituuden ”tarttumisesta” perheen 
ulkopuolisiin. Tapahtuneet seksuaalirikokset myös muistettiin pit-
kään, ja nekin voitiin vetää tarvittaessa uudelleen esiin. Niin noituus 
kuin seksuaalirikokset olivat lisäksi syntejä, jotka kirkon oppien mu-
kaan vetivät Jumalan vihaa yhteisön ylle.

Elisabet Perintytär päätyi Pietarsaaressa käräjille vuonna 1678 
vastaamaan syytökseen luvattomasta suhteesta sotilas Lars Jön-
sinpoika Göthen kanssa. Elisabetin isä oli kauppias Per Miche-
linpoika Viinikainen, joka asettui tyttärensä puolelle maksaen 40 
markan sakon sekä vaatien tyttärensä vapauttamista syytteestä. 
Lautamiehetkin asettuivat isän ja tyttären puolelle. Hovioikeus 
vapautti Elisabetin syytteistä, jotka todettiin pelkiksi juoruiksi.54 
Elisabet avioitui myöhemmin kauppias Lars Erikinpoika Rajn 
kanssa.55 

Elisabet Perintyttären käytöstä tarkkailtiin ehkäpä tavallistakin 
tarkemmin, sillä hänen äitinsä Valborg Matsintytär Kul oli joutu-
nut vuonna 1663 vakavien noituussyytösten kohteeksi. Ne liittyivät 
jälleen kerran entisen Pinnonäsin kartanon niitty- ja peltoalueiden 
omistuksiin eivätkä siis yksinomaan noituuteen. Pitäjänkirjuri An-
ders Matsinpoika väitti Valborgin pilanneen noitakeinoin pellot, 
joiden omistuksesta oli syntynyt monia kiistoja. Valborgin väitettiin 
sanoneen, että hän estäisi peltojen kasvun, ellei saisi riita-asiassa tah-
toaan läpi. Oikeudessa nainen kielsi jyrkästi koskaan sanoneensa mi-
tään sellaista. Mats Larsinpoika veti käräjillä esiin myös toisen Val-
borgin lausuman uhkauksen. Tämä oli nimittäin tokaissut riidelles-
sään, että ”Mats Larsinpoika voisi ottaa lehmänsä ja viedä ne vaikka 
paholaiselle helvettiin”.56
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Pitkässä oikeudenkäynnissä vedettiin esiin myös vanha huo-
ruussyytös, jonka kohteeksi Valborgia syyttänyt pitäjänkirjuri An-
ders Matsinpoika oli todistettavasti joutunut 10 vuotta aiemmin. 
Maapalasta kiistelevät osapuolet siis syyttelivät toisiaan. Seksu-
aalirikos jätti henkilön maineeseen pysyvän tahran, mikä voitiin 
tarvittaessa vetää esiin. Ei siis ihme, jos varakkaat avioituneet mie-
het tekivät toisinaan kaikkensa piilotellakseen syntinsä. Valborgia 
nimitettiin käräjillä kahteen eri kertaan kiukkuiseksi ja riitaiseksi 
naiseksi.57 

Valborg Matsintytär Kulia noitakeinoista syyttäneen pitäjänkir-
juri Anders Matsinpojan omaan perhepiiriin kohdistui niin noituus- 
kuin seksuaalirikossyytöksiä.58 Andersin isä, pitäjänkirjuri Mats 
Sigfridinpoika ja vaimonsa Kerstin olivat muuttaneet Pietarsaareen 
1650-luvulla. Kyseessä ei ollut enää 1660-luvulla ydinperhe, vaan mo-
nimutkainen, mutta yhtä pitävä perhepiiri, jonka keskiössä oli pitä-
jänkirjuri Anders Matsinpoika, tämän sisar sekä edesmenneen äidin 
kaksi sisarta. Andersin oli kasvattanut äidin sisar Brita Andersintytär, 
jolla ei ollut miehensä kanssa omia lapsia. Siteet äidin sisariin olivat 
siis läheiset. Perhepiirin miehet pitivät hallussaan kirjurinvirkoja, 
mikä nosti perhepiirin sosiaalista asemaa. 

Perhe oli tullut Pietarsaaren vastaperustettuun kaupunkiin näh-
tävästi Ruotsista, mihin viittaa se, että Andersin tyttäret oleskelivat 
vuonna 1663 Tukholmassa. Anders Matsinpojan edesmennyttä äitiä 
Kerstiniä syytettiin noituudesta ja samoin Andersin sisarta Luciaa. 
Myös Kerstinin sisar Brita Andersintytär joutui Pietarsaaressa eri-
laisten syytösten kohteeksi. Kerstinin toinen sisar Mariakin oli ollut 
salavuoteusepäilyjen kohteena. 

Anders Matsinpojan kasvattanut täti Brita oli nuoruudessaan 
ollut piikana raatimies Erik Tawastilla, joka myöhemmin luonnehti 
tämän olleen jo silloin huonotapainen. Britan kerrottiin antaneen 
kaupunkilaisille ikäviä lempinimiä, joita hän oli käyttänyt julkisesti. 
Tästä pilkanteosta Britalle oli määrätty sakkoja jo vuonna 1653. Jo-
nas Erikinpoika oli saanut nimen ”Suuröga” ja tämän vaimo nimen 
”Sikukarin.” Pietarsaarelaisten naisten Brita oli todennut olevan var-
sinaisia kaupungin tammoja (stadens stammor).59 
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Brita Andersintytär oli avioitunut entisen porvarin Bengt Ander-
sinpojan kanssa. Bengt oli määrätty raadin toimesta useamman ker-
ran lähtemään pois kaupungista ilmeisesti siksi, että hänellä ei ollut 
lupaa harjoittaa siellä kirjurintointa, mutta se ei johtanut toimenpi-
teisiin: hän asui perheineen itsellisenä kaupungissa. Mies oli koulu-
tettu, koska hän oli toiminut Vaasassa kaupunginkirjurina ja myö-
hemmin vuonna 1669 hänestä tuli Vöyrin pitäjänkirjuri.60 Ilmeisesti 
hän teki monille kaupunkilaisille tarpeellisia kirjurintöitä edulliseen 
hintaan, joten häätömääräyksiä ei koskaan pantu täytäntöön. Lapse-
ton pari otti siis luokseen Britan sisarenpojan Anders Matsinpojan, 
joka koulutettiin myös pitäjänkirjuriksi. Anders Matsinpojan vaimo 
Brita Markuksentytär oli kaupungin lapsenpäästäjä. Häntä ei kos-
kaan epäilty noituudesta. Kätilöitä löytyy koko Euroopankin tasolla 
erittäin harvoin noituudesta syytettyinä.61 Ylipäätään Lyndall Rope-
rin ajatus, että noitasyytösten taustalla olisi ihmisten pelko siitä, että 
noidat estäisivät elämän jatkuvuutta noitumalla raskaana olevia nai-
sia, viljan kasvua tai kotieläimiä, ei toteudu Pietarsaaressa ainakaan 
laajamittaisena uskomuksena.62 

Anders Matsinpojan sisar Lucia Matsitytär joutui noituus-
syytöksen kohteeksi 1673. Tässä yhteydessä tullitarkastaja Mår-
ten Laucku toi esiin, että Lucian äidin Kerstinin oli kerrottu teh-
neen matkoja Blåkullaan ja tämän sisar Britakin hyvin tiedettiin 
huonoksi ihmiseksi.63 Tässä viitattiin Britan yleiseen ilkeilyyn ja 
kaupunkilaisille annettuihin pilkkanimiin. Mårten Laucku kohdisti 
osin syytöksensä naisten sukulaismieheen ja holhoojaan Anders 
Matsinpoikaan mustamaalaamalla tämän äitiä ja sisaria sekä myös 
tätiä. Tätien kasvattama Anders saattoi kokea syytökset siten, että 
ne kyseenalaistivat hänen asemansa luotettavana ihmisenä, ja se 
hyvinkin saattoi olla Mårtenin tarkoitus.

Anders Matsinpojan tätiä Maria Andersintytärtä oli syytetty 
aikoinaan salavuoteudesta. Tämä syytös oli vuonna 1661 johtanut 
sanaharkkaan Jacob-lukkarin ja Marian siskon Brita Andersintyttä-
ren välillä. Britaa oli tuolloin sakotettu, koska hän oli alkanut soittaa 
suutaan, kun lukkari oli kysellyt häneltä tämän sisareen kohdistu-
neesta salavuoteusepäilystä.64 Perheen sisäisissä suhteissa ei näyt-
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täisi olleen suurempia ongelmia. Vaikka pieni perhekunta joutui 
kaupungissa naapuruston monien ikävien syytösten kohteeksi, se 
piti yhtä. Britan suunsoiton voi nähdä omien ja perheen oikeuksien 
puolustamisena.

Anders Matsinpojan sisar Lucia Matsintytär avioitui kirvesmies 
Jöns Nilsinpojan kanssa ja hänkin joutui syytetyksi karjataioista 
sekä Blåkulla-käynneistä vuonna 1673. Tuolloin noituudesta tuo-
mion saanut ja mestattu Maria Matsintytär oli nimennyt useita Pie-
tarsaaren naisia syyllisiksi noituuteen, joten kaikki syytökset piti 
erikseen selvittää, mikä lisäsi olennaisesti Pietarsaaressa käytyjen 
noitaoikeudenkäyntien määrää. Lopputulos oli useimmiten se, että 
ketään ei tuomittu. Oikeudenkäynnissä Lucia Matsintytärtä vas-
taan käytettiin esimerkiksi keskustelua, jonka hän oli käynyt Brita 
Grelsintyttären kanssa. He olivat puhuneet Maria Matsintyttären 
julkisesta mestaamisesta. Brita oli kysynyt Lucialta, oliko tämän 
mielestä siis hulluutta mennä katselemaan Marian julkista häpäi-
syä ja teloitusta. Lucia oli tähän kipakasti vastannut: ”Kyllä vain on 
silkkaa hulluutta mennä katselemaan sellaista murheellista tapah-
tumaa.”65 

Noituussyytösten kohteeksi joutuneen perheen sosiaalinen 
eristäminen oli piirre, jonka myös Alison Rowlands on havainnut 
tutkiessaan noituussyytösten kohteeksi joutuneita perheitä Baije-
rin Rothenburg ob der Tauberissa.66 Merkillepantavaa on sekin, että 
Lucia Matsintyttären ja Bengt Andersinpojan molemmat tyttäret 
avioituivat Tukholmassa 1680-luvulla.67 Hyvä kysymys onkin, oliko 
kahden tyttären Tukholmaan muuton osasyynä perhepiiriä koske-
vat oikeustapaukset ja yhteisön vieroksunta? Siihen on mahdotonta 
saada vastausta. Anders Matsinpojan ja tämän vanhempien aset-
tumista kaupunkiin oli nimittäin kiivaasti myös vastustettu, mikä 
oli tärkeä motiivi monille syytöksille. Kilpailijoita ei haluttu, sillä 
Pohjanlahden monet uudet rantakaupungit muutenkin taistelivat 
keskenään. Perhe oli ulkopuolinen suhteessa Pietarsaaren vanhoi-
hin sukuihin, vaikka perhepiirissä kulkeva kirjurin virka antoi heille 
aseman, jota kenties kadehdittiin, vaikka heidän palvelujaan tarvit-
tiinkin.
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Röringin perheen kovaonniset vaimot
Muurarimestari ja kirvesmies Jacob Matsinpoika Röringin molem-
mat vaimot saivat osakseen raskaat noituussyytökset. Miehen en-
simmäinen vaimo Malin Henrikintytär tuomittiin vuonna 1659 kuo-
lemaan ja mestattiin vuoden 1662 tienoilla hovioikeuden päätöksen 
jälkeen. Malinin syytettiin noituneen Mårten Larsinpojan karjan si-
ten, etteivät eläimet lypsäneet koko kesänä. Taustalla oli ollut Mår-
tenin mielestä se, ettei Malin ollut saanut niin hyvää heinää kuin oli 
vaatinut. Tässäkin tapauksessa kiistan taustalla näyttävät jälleen pii-
levän Pinnonäsin niittyjen hankalat omistussuhteet. Noituussyytös 
koski Jacob Haraskiäggin kuolemaa. Malin oli ottanut omin lupineen 
miehen veneen minkä seurauksena Jacob oli lyönyt naista, jolloin 
tämä oli huutanut: ”Polttakoon sinun sydäntäsi samoin kuin polt-
taa minun ruumistani!” Pian tämän jälkeen Jacob oli menehtynyt 
sydänkohtaukseen.68

Kuolemantuomion täytäntöönpanoa vahvistaa se, että Jacob 
Matsinpoika Röring avioitui varsin pian Britan kanssa, joka oli tuol-
loin noin 40-vuotias. Outoa kyllä, toinenkin vaimo päätyi nopeasti 
epäilyjen kohteeksi, jotka johtivat lopulta useisiin noituussyytöksiin. 
Vaikuttaisi siltä kuin tässäkin tapauksessa perheeseen olisi jäänyt 
leima ensimmäisen vaimon kuoltua mahdollisesti teloitettuna. Jacob 
Röring itse ei saanut syytteitä. Taustaltaan hän lienee ollut talolli-
sen poika Vetelin Röringen (Räyrinki) kylästä.69 Molemmat vaimot 
Malin ja Brita olivat suomenkielisiä, mutta muuten heidän taustansa 
ei selviä lähteistä. Tässäkin tapauksessa perhepiiri oli Pietarsaaressa 
tulokkaita, joiden sosiaalinen asema oli kaupungin sosiaalisessa hie-
rarkiassa varsin alhainen.

Jacobin vaimo Brita päätyi käräjille vuonna 1670 syytettynä sopi-
mattomasta elämästä, johon liitettiin myös noituusepäilyjä. Röringin 
talossa oli juhlittu, juotu ja alettu tanssia. Vieraana ollut sotilas Nils 
Hansinpoika oli tanssittanut Britaa ja puristellut tätä niin voimak-
kaasti, että Britan myssykin oli pudonnut. Lopulta Brita oli lyönyt 
Nilsiä ja huutanut: ”Se pirun ihminen, joka minua kähmii saa sylkeä 
verta.” Väki oli tullut sisään ja löytänyt Britan itkemässä ja vaikeroi-
massa: ”En tiedä mikä paha minuun meni.”70 Britan kielenkäyttö jou-
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tui tarkemman huomion kohteeksi. Syytösten yhtenä motiivina oli 
se, että Jacob Röringille oli myönnetty lupa oluenmyyntiin, mistä oli 
syntynyt kiistaa. Muutamat kaupunkilaiset nimittäin valittivat mar-
raskuussa 1670 sen aiheuttavan huonoa elämää nuorison metelöin-
nin, juopottelun ja uhkapelin muodossa.71

Vielä samana vuonna Brita sai toisenkin noituussyytöksen. Raa-
timies Påhl Erikinpoika syytti Britaa siitä, että tämä oli lyönyt hänen 
renkiään Mats Carlinpoikaa. Renki oli ensin potkaissut Britan koi-
raa, joka oli yrittänyt purra miestä. Sen jälkeen tuotiin esiin epäilyjä 
siitä, että Brita olisi kostoksi noitunut rengin sairaaksi. Tämän jäl-
keen muutkin kaupunkilaiset alkoivat esittää samanlaisia epäilyjä.72 
Arvid Oinosen vaimo Karin todisti oikeudessa kesäkuun lopulla 
1670, että Nils Hansinpoika oli sanonut, ettei ole sairas, vaan että 
Röringin Brita on hänet noitunut. Kun Karin oli kertonut tästä Bri-
talle, tämä oli vastannut suomeksi: ”Älässvie huono händä kironut 
on.”73 Britan puheita pidettiin sen verran vakavana, että noituussyy-
tös alistettiin hovioikeudelle, joka kuitenkin vapautti Britan.74 Silti 
epäilys ja epäluulo jäivät kytemään.

Vuonna 1673 Brita oli jälleen kerran käräjillä, koska hänen väi-
tettiin kutsuneen Pietarsaaren kappalaisen Johan Tawastin piikaa 
huoraksi ja lyöneen tätä.75 Tawast oli lähettänyt piikansa Lisa Simo-
nintyttären kaupunkiin kyselemään renkejä Tawastille palvelukseen. 
Suukopu oli syntynyt siitä, että Brita tulkitsi Lisan yrittäneen vietellä 
rengin hänen palveluksestaan istumalla rupattelemassa miehen sän-
gynlaidalla tuttavallisesti. Brita oli poistanut piian kovakouraisesti 
talostaan nimitellen tätä huoraksi. Aviomiehen mukaan piikakin oli 
nimitellyt hänen vaimoaan huoraksi ja syytti kappalaista yrityksestä 
houkutella laillisesti palkattu renki pois ”kunniallisen miehen” ta-
losta.76 Riidan yhteydessä nousi jälleen esiin suoria vihjailuja Britan 
mahdollisesta noituudenharjoittamisesta.

Vakavimman noituussyytöksen Brita sai vuonna 1678. Hän oli 
jäänyt leskeksi vuoden 1675 tienoilla mikä merkitsi, ettei hänellä 
enää ollut aviomiehen antamaa suojaa syytöksiä vastaan. Aviomie-
hen veli, Kokkolassa asuva Erik Matsinpoika määrättiin parin ala-
ikäisten lasten holhoojaksi. Nyt arveltiin lisäksi, että Brita olisi opet-
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tanut noitakonsteja sisarelleen Helgalle. Helgaa nimittäin syytettiin 
karjataioista. Hän oli todistajien mukaan painellut härkää selästä tar-
koituksenaan saada eläin kiimaan. Tämän Helga kiisti ja selitti, että 
hänen edesmennyt emäntänsä, kapteeni Gaddin vaimo Margareta 
oli neuvonut hänelle kyseisen menetelmän ja kertonut, että sitä käy-
tettiin aivan yleisesti Saksassa.77 Helga Andersintytärtä nimitettiin 
vuonna 1688 irtolaiseksi ja häntä kiellettiin palaamasta Pietarsaareen. 
Jää silti hämäräksi, miksi Helgan elämää pidettiin sopimattomana ja 
miksi hänet oli häädetty kaupungista.

Röringin perheen tyttärien myöhempi kohtalo on epäselvä. He 
eivät avioituneet tunnettujen pietarsaarelaisten porvarien tai käsi-
työläisten kanssa, vaan näyttäisivät muuttaneen pois. Jacobin ja en-
simmäisen vaimon Malinin yhden tyttären tiedetään asettuneen 
Sundbyhyn, koska erään jutun yhteydessä mainittiin Britan vierail-
leen tytärpuolensa luona Sundbyssä. Se kertoo siitä, että välit äiti-
puolen ja lasten välillä eivät olleet poikki. Perheen pojatkin muutti-
vat aikuisina kaupungista muualle.78 Tässäkin tapauksessa perhettä 
voitiin tarkoituksellisesti karttaa osin pelostakin, koska sen naisiin 
oli kohdistunut epäilyjä noituudesta.79

Olisi helppo ajatella, että Jacob Röringin perhe joutui Pietarsaa-
ressa noituussyytöksen kohteeksi siksi, että he olivat suomenkieli-
siä. Selitys ei ole niin yksinkertainen. Toki näyttää selvältä, että si-
sämaasta muuttaneet savolaistaustaiset ja suomenkieliset perheet 
muodostivat yhtenäisen joukon Pietarsaaressa, joka piti yhtä. Kan-
sallisuuksien tai samaa kieltä puhuvien muodostamat ryhmät olivat 
tyypillisiä kaupunkiyhteisöissä jo keskiajalla.80 Esimerkiksi Röringin 
juhlissa mainitaan olleen mukana Arvid Oinosen vaimo Karin, jonka 
aviomies oli talollisen poika Rautalammilta. Lisäksi Britan maineen 
puolestapuhujien joukossa olivat vuonna 1670 Thomas Kannu, Knut 
Canckon, Markus Timon, Erik Hijtin, Sigfrid Terfwen ja Arvid Oino-
nen, joiden sukunimet selvästi viittaavat sisämaan savolaisasutuk-
seen.81 Rautalammilta oli kotoisin myös sukunimellä Viinikainen 
tunnettu kauppias Per Michelinpoika, jonka vaimoa Valborg Mat-
sintytär Kulia syytettiin noituudesta ja tytärtä Elisabetia salavuoteu-
desta. 82 
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Toisaalta Brita Röringin kohdalla tilanne puolustajien suhteen 
muuttui hyvin nopeasti: Arvid Oinosen vaimo Karin esimerkiksi 
siirtyi vastustajien puolelle. Jos sisämaasta tulleiden muuttajien 
joukko aluksi tukikin Britaa, niin uusien huhujen ja epäilyjen tullessa 
esiin he alkoivatkin vetäytyä hänen ympäriltään. Vastaavasti Mali-
nin kohdallakaan ei päde se, että häntä olisivat syyttäneet kaupungin 
ruotsinkieliset ja puolustaneet suomenkieliset. Malinia kohtaan esi-
tetty raskain syyte koski Jacob Haraskiäggin noitumista kuoliaaksi. 
Kirvesmies ja muurari Jacob Röring samoin kuin pitäjänkirjuri An-
ders Matsinpoika vanhempineen olivat muuttaneet Pietarsaareen 
muualta, joten kummallakaan ei ollut varallisuutta eikä sukusiteitä 
paikallisiin valtaapitäviin sukuihin. Anders Matsinpojan toimimista 
kirjurina vastustettiin, samoin kuin vastustettiin Röringin kievarin-
pitoa. 

Riitoja käytiin Pinnonäsin niittymaiden lisäksi palkollisista, 
joista oli aikakaudella jatkuva puute. Röringien tapauksessa riitelyllä 
on osuutta siihen, että perhe joutui epäilyjen kohteeksi, varsinkin 
kun vielä perhepiirin naiset taistelivat suorasanaisesti omien oikeuk-
siensa puolesta. Tähän saattoi sekaantua häivähdys eurooppalaisten 
oppineiden jo 1500-luvulla kehittämästä ajattelusta, jonka mukaan 
noituus liittyi tiettyihin sukuihin, jolloin yksi noituuteen syyllistynyt 
ikään kuin ”tartutti” noituuteen muutkin perheenjäsenet. Saksassa 
oli jo 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa jopa teloitettu noituudesta 
perheitä, siis vanhempia ja lapsia.83 Molempien perheiden lapset 
hakeutuivat aikuistuttuaan 1680-luvulla Pietarsaaresta muualle. Se 
oli vanhempien taloudellisen tilanteen kannalta ehkä välttämätöntä, 
mutta siihen saattoi vaikuttaa sekin, että perheen kokemat syytökset 
estivät heitä sopeutumasta paikkakunnalle. Muualta tulleiden per-
heiden sosiaalinen eristäminen saattoi siten toimia toivotulla tavalla. 

Svartvikin vainottu perhe
Vuosina 1673–1674 erityisen raskaiden noituussyytösten kohteeksi 
joutui Hälsinglandin Norralassa asunut Jon Olofinpojan perhe. Tä-
mäkin perhe oli paikkakunnalle muuttanut eikä kuulunut siellä pi-
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dempään asuneisiin sukuihin. Siltä osin tapausta voikin verrata pie-
tarsaarelaisiin Röringin ja Anders Matsonin sukupiireihin. Vaikka 
syytökset ja tuomiot olivat Norralassa kovempia, niin taustakuvio on 
silti sama kuin Pietarsaaressa: kohteena oli paikkakunnalle muualta 
muuttanut pieni ydinperhe. Tutkituissa tapauksissa perheenjäsenet 
pyrkivät aktiivisesti puolustamaan syytettyä sekä vetämään syytet-
tyinä perhettä myös tuekseen. Nainen koki olevansa vahvempi, kun 
hän sai taakseen sukunsa. Sekin selittää avioitumisen tärkeyttä nai-
selle. Avioituminen teki naisen näkyväksi ja antoi hänelle enemmän 
toimivaltaa yhteisössä.

Noituudesta syytetty Kerstin oli 43-vuotias ja kotoisin alun perin 
Enångerin pitäjästä. Hänen miehensä Jon oli syntyisin Ljusdahlin 
pitäjästä. Aviopari oli muuttanut Norralaan eivätkä he kuuluneet pi-
täjän maanomistajaperheisiin, vaan elivät tilattomina. Kerstin pää-
tyi käräjille huhtikuussa 1673 syytettynä matkoista Blåkullaan. Häntä 
vastaan alkoivat esittää syytöksiä lukuisat naiset ja miehet sekä useat 
alle 15-vuotiaat lapset.84 Lopulta myös Kerstinin puolisoa ja heidän 
aikuisia poikiaan Olofia ja Håkania sekä tytärtä Margaretaa vastaan 
esitettiin lukuisia syytöksiä. Kyse oli siitä, että heidän kaikkien väi-
tettiin osallistuneen paikallisten asukkaiden kyytimiseen Blåkullaan. 
Kuvio, jossa kokonaista perhettä aletaan pitää huonomaineisena, to-
teutui sekä Norralassa että Pietarsaaressa, ja se muistuttaa myös vah-
vasti Rowlandsin kuvaamaa tilannetta Baijerissa.85

Tapahtumat alkoivat, kun Varbegissä asunutta vaimo Susannaa 
syytettiin käräjillä matkoista Blåkullaan. Hän puolustautui syytök-
siin sanomalla, että itse asiassa Svartvikin Jon Olofinpojan vaimo 
Kerstin oli tullut hänen luokseen unessa ja vienyt hänet punaisella 
lehmällä Blåkullaan. Tästä syystä hän oli julkisesti ja muiden kuullen 
vaatinut Kerstiniä jättämään hänet, hänen lapsenlapsensa ja muun 
kotiväkensä öisin rauhaan. Susanna itsekin oli Norralaan muuttanut 
56-vuotias, todennäköisesti tilattomiin kuulunut iäkäs vaimo.86

Yhteisön tiukkojen syytösten edessä ydinperhe tukeutui vah-
vasti toisiinsa. Vaimo Kerstiniä puolusti käräjillä aviomies Jon Olo-
finpoika sekä 21-vuotias poika Olof, joka sanoi, että hän kyllä mie-
lellään tunnustaisi, jos olisi pienintäkään syytä epäillä äitiä jostakin. 
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Tytär, 15-vuotias Margareta Jonintytär kielsi myös jyrkästi syytökset 
äitiään vastaan ja toivoi Jumalan kirkastavan tämän totuuden kaikil-
le.87 Tytärtä Margaretaa taas syytti Mårten Jakobinpojan vaimo Brita, 
jonka mukaan nuori Margareta olisi vienyt hänet Blåkullaan. Tosin 
Britaa itseäänkin syytettiin öisistä matkoista Blåkullaan, jotka hän 
siis pyrki vierittämään Kerstinin tyttären Margaretan syyksi. Myös 
15-vuotias Karin Johanintytär syytti ikätoveriaan Margaretaa siitä, 
että tämä oli houkutellut hänet mukanaan Blåkullaan.88

Äiti Kerstin vapautettiin lopulta kaikista syytteistä, mutta 
perhe oli jo taloudellisen perikadon partaalla. Jon Olofinpojan piti 
maksaa vuonna 1673 henkiraha myös vaimostaan, joka oli vangittuna 
odottamassa mestausta. Perhe eli tuomiokirjojen mukaan erittäin 
suuressa köyhyydessä ja näki jopa suoranaista nälkää vuonna 1675. 
Alilaamanni pestasi lopulta Jon Olofinpojan lampuodikseen ja 
perhe sai viljeltäväksi tilan, joka oli huonossa kunnossa. Kovan työn 
jälkeen heitä onnisti ja reduktion jälkeen vuonna 168289 he kykenivät 
anomaan tilaa jopa omiin nimiinsä. Naapurusto ei aietta kuitenkaan 
hyväksynyt, koska kyse oli heidän mukaansa ”vieraista ihmisistä, 
joita ei kylään haluttu.” Erityisesti perhettä vastaan olivat isännät 
Olof ja Lars Mårteninpojat, joiden isänisä oli aikoinaan omistanut 
lähes koko Svartvikin, mukaan lukien maat, joita Jon Olofinpoika 
pyrki lunastamaan itselleen. Olof Mårteninpoika oli ollut myös syyt-
tämässä koko perhettä noituudesta.90

Aiemmat asukkaat alkoivat esittää sukuoikeuden nojalla omia 
vaatimuksiaan Jon Olofinpojan saamaan tilaan. Lisäksi maaherra Erik 
Nerbilius viivytteli asiaa siirtämällä sen myöhemmin päätettäväksi ja 
harkitsi omien sanojensa mukaan vuonna 1689 tilan pakkolunasta-
mista kihlakunnantuomarin virkataloksi. Ilmeisesti lähinnä siksi, ettei 
sopua löytynyt. Hänen kuoltuaan tilanne yllättäen muutti. Jon Olofin-
pojan perhe sai oikeudelta tilaan kiinnekirjan ilman pitäjäläisten viral-
lista vastustusta. Kolme poikaa jakoi suuren tilan keskenään.

Olof Joninpojan myöhemmin solmima avioliitto on mielenkiin-
toinen. Hänen vaimonsa Brita Johanintytär oli noituudesta syytetyn 
Varbergan Susannan sisarentytär. Kyseinen Susannahan oli syyttä-
nyt Olofin äitiä noituudesta.91 Jon Joninpoika puolestaan avioitui 
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vuonna 1699 Varbergasta kotoisin olleen talontyttären Anna Ander-
sintyttären kanssa, joka oli kuusivuotiaana syyttänyt sisarustensa 
kanssa hänen äitiään Blåkullan matkoista.92 Anopin ja miniän suhde 
ei jäänyt pitkäaikaiseksi, sillä Kerstin kuoli jo vuonna 1700. Jää ar-
vailujen varaan, miten paikallisesti rajut noitavainot myöhemmin 
vaikuttivat ihmisten keskinäisissä suhteissa. Avioitumista ne eivät 
kuitenkaan näytä estäneen. Pietarsaaressakin on havaittavissa, että 
syytökset eivät siirtyneet enää seuraavaan sukupolveen. Ne keskittyi-
vät tietylle ajanjaksolle 1600-luvun lopulla ja päättyivät sen jälkeen 
kokonaan. Syytetyiksi joutuneiden perheiden lasten muutto muualle 
saattaa liittyä tähän kuvioon, mutta se voi olla myös hakeutumista 
muualle paremman elannon toivossa.

Toki Olof Joninpojan avioliitto oli sikäli ymmärrettävä, että ky-
seessä olivat perheet, jotka eivät olleet kuuluneet pitäjän talonpoi-
kiin, vaan muualta muuttaneisiin tilattomiin. Molempien perheiden 
mainetta rasittivat noituussyytökset sekä yhteisön taholta muualta 
tulleisiin kohdistuvat epäilyt, jotka olivat noituussyytösten syy ja 
seuraus. Keskeistä tässäkin tapahtumasarjassa ovat taustalla piilevät 
epäselvät maanomistussuhteet sekä varattomien muuttajien yritys 
sopeutua uuteen yhteisöön. 

Merkillepantavaa on se, että Olof Joninpoika asettui vuonna 1702 
vapaaehtoisesti puolustamaan vanhaa Brita Nilsintytärtä oikeudessa. 
Tämä oli noituudesta vuonna 1673 mestatun Rådgärdin tytär, joka 
tuomittiin huoruudesta 1676. Tuen antamiseen ei näkyisi olleen mi-
tään muuta erityistä syytä kuin mahdollinen myötätunto, sillä Brita 
Nilsintyttären perhe oli ollut hänen perheensä tavoin muualta paik-
kakunnalle muuttanut ja kokenut vastaavaa vieroksuntaa kuin Olofin 
oma perhe. Tilanne kertoo jälleen verkostoitumisen tärkeydestä aika-
kauden perheille ja yksilöille. Verisiteiden tilalla saattoi olla muukin 
liittolaisuus, jonka avulla muodostunut ryhmä oli voimakkaampi.

Tavoitteena selviytyminen
Pietarsaaren noitaoikeudenkäyntien taustalla oli yhtenä tekijänä 
alueen kehitys suurtilan varjosta kohti kaupungistumista, joka mer-
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kitsi sopeutumista uudenlaiseen elämäntapaan, uusiin asukkaisiin 
sekä sosiaali- ja elinkeinorakenteen nopeisiin muutoksiin. Maarii-
dat kaupungin ja yksityisten maista jatkuivat Pietarsaaressa vuosi-
kymmeniä, samoin kuin tasapainoilu lahjoitusmaahallinnon ja kau-
punginlakien välillä. Monimutkaisen hallinnollisen ja oikeudellisen 
tilanteen sekä uudenlaisen sosiaalisen hierarkian rakentumisen yksi 
ilmentymä olivat noituus- ja seksuaalirikossyytökset. Pois ei voi sul-
kea aikakauden ajattelua noituudesta ja sen ilmenemistavoista yk-
silöissä ja perheissä. Taustalla piili kenties pelkoa siitä, että noituus 
leviäisi ja saattaisi aiheuttaa pahaa yhteisölle.

Noituussyytökset kohdistettiin yksilöihin, mutta samalla tämän 
lähimpiin perheenjäseniin, vanhempiin ja sisaruksiin. Syytösten 
kohteena oli perhe, joka vasta pyrki vakiinnuttamaan asemaansa 
paikkakunnalla. Se ei ollut verkostoitunut yhteisön muihin perhei-
siin, mikä teki asemasta haavoittuvan. Oman paikan saaminen sulje-
tusta kaupunkiyhteisöstä oli vaikeaa, sillä porvaristo varjeli tarkkaan 
omaa asemaansa ja etuoikeuksiaan. Aikakaudella suvun ja verenpe-
rinnön merkitystä korostettiin, mikä osaltaan leimasi noituudesta 
syytetyn perheenjäseniä. Lisäksi käsitys siitä, että noituuteen syyl-
listynyt saattoi saastuttaa lähellään olevat, saattoi vaikuttaa suhtau-
tumiseen: noituus oli kuin tarttuva tauti, ja siihen sairastuneita tuli 
karttaa. Syytöksellä voitiin myös vihjata, että vanhemmat eivät olleet 
huolehtineet lastensa kristillisestä kasvatuksesta, ja siten pahalle oli 
annettu tilaisuus pesiytyä perhepiiriin. Perheiden sosiaalisen eristä-
misen ja syytösten taustalla oli kaikkea edellistä: lisäksi niitä ruokki-
vat vielä kaupunkilaisten keskinäiset maariidat.

Syytettyjen pietarsaarelaisten perheiden muodot olivat moni-
mutkaisia. Kuolema vieraili perheissä usein eikä ydinperhe pysynyt 
pitkään koossa. Ellei laajempaa sukuverkostoa ollut, sisarussuhteet 
nousivat erityisen keskeiseen asemaan, kuten esimerkiksi pitäjänkir-
juri Andersin tapauksessa. Lampuoti Jon Olofinpojan perhe Nor-
ralassa oli muualta muuttaneita tilattomia samoin kuin kapakoitsija 
Röringin ja kirjuri Anders Matsinpojan perhepiirit Pietarsaaressa. 
He eivät olleet varakkaita, vaan joutuivat monin eri tavoin ansaitse-
maan elantonsa nuoressa kaupungissa pääsemättä porvaristoon, joka 
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muodosti suljetun sisäpiirin. Taloudellinen tilanne ajoi heidät riitoi-
hin muiden asukkaiden kanssa, jotka kokivat tulokkaat kilpailijoina. 
Tutkitut perhepiirit pitivät yhtä ja tukivat toisiaan, koska heillä oli 
vain toisensa. Syytöksistä huolimatta heillä oli luja pyrkimys kamp-
pailla vallasta ja resursseista uudella kotipaikkakunnalla.

Ydinperhemäisyys korostuu asiakirjoissa siksi, koska ne olivat 
koulutettujen kirjurien laatimia. He saattoivat merkinnöillään ko-
rostaa lineaarisia sukulaisuussuhteita bilateraalisia enemmän. Si-
ten osaltaan luotiin käsitystä, jossa noituuden ja pahantapaisuuden 
katsottiin periytyvän sukupolvelta toiselle. Tämä kertoo kuitenkin 
enemmän aikakauden verimystiikasta ja sukulinjan patrilineaarisuu-
den korostumisesta kuin todellisuudesta, jossa yliluonnolliset noita- 
tai parannuskeinot olisivat periytyneet sukupolvesta polveen. 

Yhteen henkilöön kohdistuva syytös kosketti aina koko tämän 
perhepiiriä, läheisimpiä ihmisiä. Naiseen kohdistettu syytös oli sa-
malla loukkaus aviomiehen tai veljen maineelle, jonka holhoukseen 
ja kotitalouteen nainen kuului. Se myös tehokkaasti kyseenalaisti 
miehen patriarkaalista valtaa yli perhekuntansa. Erityisen vakava ri-
kos, kuten noituus tai seksuaalirikos, uhkasi perheen ja sitä kautta 
myös koko yhteisön mainetta. Vaarana olisi sekin, että paholainen 
viettelisi lisää ihmisiä noituuteen. Toisaalta samassa asemassa olevat 
perheet muodostivat nopeasti omia, uusia verkostoja kuten Pietar-
saareen sisämaasta muuttaneet savolaistaustaiset perhepiirit. Bilate-
raalinen verkosto auttoi yksittäisiä ydinperheitä selviytymään. Yhtä 
hyvin verkosto syntyi myös samassa tilanteessa olevien perheiden 
keskinäisenä yhteistyönä. Ydinperhe, tai ylipäätään pieni perhe-
kunta, oli muotona erittäin haavoittuva, ellei sitä ympäröinyt tiheä 
suku- tai liittolaisverkosto.

Vanhalle satamapaikalle perustettu Pietarsaaren kaupunki oli 
tilanteessa, jossa sinne alkoi muodostua varakkaista kauppiaista 
koostuva suljettu eliitti. Porvaristo vaali tarkoin omaa asemaansa, 
etuoikeuksiaan, kaupankäyntiä ja hyvää mainettaan. Taustalla oli 
myös ankara kilpailu muiden kaupunkien kanssa kaupankäynnistä. 
Kaupunkiin asettuneet uudet tulijat sisäpiiri koki osittain uhkana. 
Vastaava tilanne oli myös Hälsinglandin Norralassa, jossa vanha ta-
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lonpoikaiseliitti piti valtaa mutta jonka asemaa uhkasi tilattomuu-
den voimakas kasvu sekä väkeä vetävät Hudiksvallin ja Söderhamnin 
kaupungit. Ei-toivotun väen haluttiin pysyvän pois kaupungista sitä 
ympäröivällä maaseudulla.

Erityisesti aikuistuvat lapset joutuivat kärsimään perheeseen 
kohdistuneista syytöksistä, koska ominaisuuksien epäiltiin periyty-
vän. Syyllisyys oli siten kollektiivista. Noituudesta syytettyjen nais-
ten tyttärien asema muuttui siten haavoittuvaksi. Epävarma asema 
muodostui jo siitäkin, että suojaava sukuverkosto puuttui eikä perhe 
kuulunut paikkakunnalla pidempään asuneisiin perheisiin. Van-
hempien varhainen kuolema kasvatti aina riskiä päätyä aviottoman 
lapsen äidiksi tai jäädä naimattomaksi. Tutkittujen pietarsaarelais-
perheiden kohdalla aikuistuvien lasten muutto Tukholmaan tai jon-
nekin muualle on kiinnostava ilmiö. Vasta Tukholman kaltaisessa 
suurkaupungissa he mahdollisesti kykenivät irtautumaan suvustaan. 
Yhtä hyvin suurkaupungista muutto Pietarsaaren kaltaiseen pikku-
kaupunkiin toi mukanaan sopeutumisongelmia ja riitoja.
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Vanhempien ja aikuisten lasten väliset 
suhteet aatelisperheissä 1700-luvun 

Ruotsissa

c

Johanna Ilmakunnas

V anhempien ja lasten välisiä suhteita on historiantutkimuksessa 
tarkasteltu paljolti lapsuuden näkökulmasta, pienten lasten ja 

vanhempien välisenä suhteena ja vuorovaikutuksena. Vanhemman 
suhde omaan lapseen ja lapsen suhde vanhempaan on kuitenkin elä-
mänmittainen, eikä pääty lapsuuden päättymiseen. Lapsuus, nuo-
ruus ja aikuisuuteen siirtyminen ovat kulttuurisesti ja historiallisesti 
muuttuvia käsitteitä, minkä vuoksi tarkkojen määrittelyiden ja ikä-
kausien nimeäminen riippuu tutkimuskontekstista ja tutkittavan 
aikakauden käsityksistä. Lasten ja vanhempien suhteisiin vaikutta-
vat myös vanhempien väliset ja sisarusten väliset suhteet sekä muut 
kiinteät perhesuhteet sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Näitä 
ovat suhteet serkkuihin, täteihin, setiin, enoihin, samoin kuin isovan-
hempiin ja kaukaisempiin sukulaisiin, joita usein yksinkertaisuuden 
ja myös sukulaisuussuhteen merkittävyyden alleviivaamiksesi kut-
suttiin serkuiksi.

Tämän tekstin aiheena on aikuisten lasten ja vanhempien suhde 
1700-luvulla. Tuolloin lapsuus ja nuoruus erotettiin omiksi ikävai-
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heikseen kasvatuskirjallisuudessa ja syntyi aiempaa selkeämpi käsi-
tys siitä, milloin aikuisuus alkoi. Ihmisten elinaika piteni erityisesti 
yhteiskunnan ylimmissä kerroksissa. Tämä johti siihen, että yhä 
useampi ihminen saavutti aikuisuuden, ehkä keski-iänkin, niin että 
hänen vanhemmistaan ainakin toinen oli yhä elossa. 1700-luvulta 
löytyy myös ylisukupolvisia suhteita. Niiden merkitys on korostu-
nut varsinkin nyky-yhteiskunnassa, jossa yhä useampi ihminen elää 
terveenä entistä vanhemmaksi ja voi halutessaan osallistua lastensa 
ja lastenlastensa elämään paljon pidempään ja aktiivisemmin kuin 
sata tai kaksi sataa vuotta sitten.

Lähestyn vanhempien ja aikuisten lasten suhdetta tutkimalla 
aihetta yhden aatelisperheen piirissä 1700-luvun lopulla. Mikro-
historiallinen ajatus poikkeuksellisesta tyypillisyydestä toimii 
keskeisenä lähtökohtana analyysilleni. Kaikki perheet ja kaikki 
ihmiset ovat omalla tavallaan yksilöllisiä, vaikka ovat samaan ai-
kaan monella tavalla tyypillisiä.1 Esimerkkiperheeksi olen valin-
nut Ruotsin ylhäisaateliin kuuluneesta von Fersenien sukupiiristä 
kreivi (Fredrik) Axel von Fersenin (1719–1794) ja kreivitär Hed-
vig Catharina De la Gardien (1732–1800) perheen. Fersen ja De la 
Gardie avioituivat 1752 ja heille syntyi neljä lasta, Hedvig Eleonora 
(1753–1792), (Hans) Axel (1755–1810), (Eva) Sophie (1757–1816) 
ja Fabian Reinhold (1762–1818). Neljän lapsen syntyminen maata 
omistaneeseen, vauraaseen aristokraattiperheeseen oli tyypillinen 
lapsiluku. Maanomistajaperheissä lapsilukua rajoitettiin tietoisesti 
ja keskimäärin perheisiin syntyi neljästä kuuteen lasta.2 Sen sijaan 
kaikkien lasten selviytyminen aikuisikään ei ollut itsestäänselvyys 
edes aineellisesti hyvinvoivissa perheissä, sillä lapsikuolleisuus oli 
vielä 1700-luvun lopulla suurta.3 Myöskään se, että perheen pojista 
kumpikaan ei avioitunut iäkkääksi eläneen isänsä elinaikana ei ol-
lut kovin tavallista. Erityisen poikkeavana voi pitää sitä, että per-
heen vanhin poika ei solminut lainkaan avioliittoa. Näin ollen Fer-
senien perheestä löytää sekä aikakauden aatelisperheelle tyypillisiä 
että epätyypillisiä piirteitä. Yhteen tarkasti rajattuun perheeseen, 
tapaukseen tai esimerkkiin tukeutuminen tuo olennaisella tavalla 
esiin ihmisen elämän monimuotoisuuden ja sattumanvaraisuuden. 
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Vaikka lähemmän tarkastelun alla on yhden ydinperheen vanhem-
mat ja lapset, ylitän tietoisesti ydinperheen rajat, koska kiinnos-
tukseni kohteena on nimenomaan vanhempien ja aikuisten lasten 
väliset suhteet. Tällöin heidän elämäntilanteensa olivat laajenneet 
lapsuuden perheestä oman perheen perustamiseen tai vähintään-
kin osittaiseen taloudelliseen ja henkiseen itsenäisyyteen vanhem-
mista.

Tutkimukseni pääasiallisen lähdeaineiston muodostavat Ferse-
nien toisilleen kirjoittamat kirjeet, joita on säilynyt runsaasti lasten 
ja vanhempien – pääasiassa isän ja poikien sekä vanhempien ja nuo-
remman tyttären, sekä sisarusten, pääasiassa veljien kirjeet nuorem-
malle sisarelle – väliltä. 1700-luvun aatelis- ja säätyläispiireissä kir-
jeiden avulla kerrottiin uutisia, välitettiin tietoa, ylläpidettiin suku-
laisuussuhteita sekä solmittiin uusia sukusiteitä. Kirjeet olivat yhtä 
aikaa sekä keskustelukulttuurin kirjallinen muoto että sukutyötä, 
joka vahvisti aateliskulttuurille niin keskeisiä sukulaisuussuhteita. 
Fersenien kirjoittamissa kirjeissä keskeisellä sijalla ovat vanhempien 
ja lasten väliset suhteet, toiveet ja odotukset sekä erilaiset arkielämän 
aiheet. Varhaismodernilla ajalla kirjeiden kirjoittamista säätelivät 
vahvat konventiot, jotka ohjasivat kirjeiden muotoa, kieltä, sisältöä 
ja vastaanottajan puhuttelua.4

Keskeinen kysymys vanhempien ja aikuisten lasten välisten suh-
teiden analysoinnissa on, milloin lapsista tuli aikuisia aikana, jolloin 
nuoruuden käsitettä ei ollut samansisältöisenä kuin nykyään. Mi-
ten aikalaiset määrittelivät lapsuuden ja aikuisuuden välisen rajan 
ja miten tutkija voi toisaalta määritellä tätä rajaa omassa työssään 
ja käyttää analyyttisina välineinä lapsuuden, nuoruuden ja aikui-
suuden käsitteitä? Hierarkkisessa sääty-yhteiskunnassa, jossa us-
konnon ja huoneentaulun merkitys olivat suuria kaikissa säädyissä 
huolimatta korkeimman aristokratian vähittäisestä maallistumi-
sesta, pidettiin ripillepääsyä noin viisitoistavuotiaana aikuisuuden 
merkkipaaluna. Ripillepääsy oli luterilaisessa Ruotsissa avioliiton 
solmimisen edellytys ja avioliitto puolestaan kuului selkeästi aikui-
suuteen. 1700–1800-luvuilla säätyläistyttöjen keskimääräinen avioi-
tumisikä oli noin 23 vuotta, kun taas miehet olivat selvästi puolisoi-
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taan vanhempia. Keskimäärin puolisoiden välinen ikäero oli noin 
kymmenen vuotta.5

Kun historian ja moraalin professori Frans Michael Franzén 
luennoi 1802 Turun akatemiassa siveysopista, esitti hän naisten ta-
valliseksi aikuistumisiäksi 15 vuotta ja miesten tavalliseksi aikuis-
tumisiäksi 25 vuotta. Suuri ero tyttöjen ja poikien aikuistumisessa 
johtui siitä, että ripillepääsy ei ollut sittenkään keskeisin avioliiton 
solmimisen edellytys. Miesten kohdalla kaikkein tärkeintä oli opin-
tojen viimeisteleminen ja taloudellisesti turvatun elämänuran löy-
täminen.6 Tämä oli erityisen tärkeää ylemmissä säädyissä, aatelin 
sekä korkea-arvoisen papiston ja vauraan porvariston parissa, 
jossa naiset eivät osallistuneet työllään perheen elatukseen kuten 
oikeastaan kaikissa muissa yhteiskuntaryhmissä.7 Säätyläistön ja 
aristokratian naiset olivat isistään, veljistään ja puolisoistaan tai 
muista sukulaisista taloudellisesti riippuvaisempia kuin muiden 
yhteiskuntaryhmien naiset. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, etteikö 
aikuisilla aatelisnaisilla olisi ollut mahdollisuuksia toimia hyvinkin 
itsenäisesti taloudellisesti ja juridisesti.8 Aikuisuus liittyi aikalaisten 
näkemyksissä toisaalta avioitumisikään, toisaalta siihen, että pojilla 
oli taloudellisesti turvattu asema, joka mahdollisti perheen perus-
tamisen.

Vanhempien ja aikuisten lasten välisistä suhteista nousee esiin 
keskeisiä teemoja, jotka ovat varsin universaaleja, eivätkä ne ole eri-
tyisesti aatelisperheille ominaisia. Onkin tärkeä huomata, että vaikka 
empiirinen aineistoni on aatelisperheen tuottamaa, samanlaiset ai-
heet koskettivat perheitä myös muissa säädyissä ja yhteiskuntaryh-
missä, eri maissa ja maalla ja kaupungissa. Tällaisia aiheita ovat kysy-
mykset kasvatuksesta ja koulutuksesta, poikien elämänurasta, lasten 
avioitumisesta tai naimattomuudesta sekä tunnesuhteista ja turva-
verkoista. Aateliset, varsinkin laajasti lukeneet aatelismiehet, osasivat 
sanallistaa omat kokemuksensa, toiveensa ja tunteensa, mikä näkyy 
lähdemateriaalin runsaudessa. Aateliskulttuuriin myös kuului suku-
linjojen ja sukulaisuussuhteiden painottaminen sekä vanhempien 
ja mahdollisesti muiden sukulaisten lapsille asettamien odotusten 
täyttäminen.
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Kasvatus ja koulutus
Kasvatus ja koulutus kuuluivat 1700-luvulla lapsuuteen, mutta ulot-
tuivat sieltä myös nuoruuteen ja aikuisuuteen. Aatelisperheissä sekä 
pojille että tytöille pyrittiin takaamaan ihanteiden mukainen huolel-
linen kasvatus. Aina kasvatusihanteita ei kuitenkaan noudatettu tai 
voitu noudattaa käytännössä, minkä vuoksi kasvatuksen todellisuus 
saattoi olla hyvinkin erilainen kuin kasvatusoppaiden ideaali.9 Kas-
vatus oli aatelille kulttuurinen resurssi, johon oltiin valmiita käyttä-
mään aikaa, vaivaa ja rahaa. Kasvatus oli osa luonteen muokkaamista 
ja itsensä kultivointia, ja se jatkui läpi elämän. Todellisen aatelismie-
hen tai -naisen ihanteellisen olemuksen, taitojen ja tietojen saavut-
taminen vaati lapsuudesta alkaen jatkuvaa työtä, vaikka ponnistelut 
ja itsensä kultivoimiseen käytetty vaiva ei saanutkaan näkyä aatelis-
miehen tai -naisen käytöksessä.

Jessica Parland-von Essen on esittänyt, että aateli kasvatti ja kou-
lutti tyttärensä erityisellä huolella, jos se tunsi asemansa uhatuksi. 
Parland-von Essenin mukaan esimerkiksi Gustaf Mauritz Armfeltille 
(1757–1814) tyttären Augustan kasvattaminen oli keino turvata oma 
ja suvun asema hovin epävarmojen suosikkiasemien maailmassa. 
Tyttärien huolellinen kasvatus oli aristokratialle eloonjäämisstra-
tegia, jolla varmistettiin toisaalta aateliskulttuurin uusiutuminen ja 
siirtyminen sukupolvelta toiselle ja toisaalta luotiin mahdollisuuk-
sia edullisten avioliittojen ja niiden avulla uusien sukulaisuussuh-
teiden solmimiseen.10 Tämä näkyy paitsi aristokratian ja alemman 
aatelin, niin myös Euroopan pienten ruhtinashuoneiden tyttärien 
kasvatuksessa.11 Ruhtinashuoneiden ja korkean aristokratian tyttä-
rien laaja-alainen ja huolellinen kasvatus, joka saattoi muuttua hen-
kilökohtaisen kunnianhimon ja kiinnostuksen myötä elinikäiseksi 
oppimiseksi, toimi myös esimerkkinä tyttöjen ja nuorten naisten 
kasvatuksesta muille aatelissuvuille.

Lasten kasvatus ja koulutus olivat aatelisperheissä myös inhi-
millinen kysymys: vanhemmat pyrkivät pääsääntöisesti turvaamaan 
lastensa tulevaisuuden ja huolehtimaan siitä, että he saivat ne tiedol-
liset ja taidolliset valmiudet, joita tarvittiin aateliskulttuurissa. Tä-
män vuoksi molemmat vanhemmat osallistuivat lasten kasvattami-
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seen, kouluttamiseen ja muovaamiseen säätynsä edustajiksi. Henry 
French ja Mark Rothery painottavat, että sekä isien että äitien merki-
tys säätyläisten ja aristokratian poikien maskuliinisuuden ja miehey-
den luomiseen kasvatuksen avulla oli suuri. Se ei myöskään vähenty-
nyt poikien siirtyessä Englannin yläluokan suosimiin yksityiskoului-
hin. Sekä isät että äidit pitivät aktiivisesti yhteyttä poikiinsa näiden 
ollessa koulussa, yliopistossa ja grand tourilla.12

Ruotsin vaikutusvaltaiseen aristokratiaan kuuluneessa Fersenien 
perheessä huolellisen kasvatuksen saivat sekä pojat että tyttäret. Tyt-
tärien kasvatuksesta on vähän muita lähteitä kuin tilikirjoja, jotka 
eivät kerro kasvatuksen sisällöstä samalla tavalla kuin kirjeet tai van-
hempien ja kotiopettajien laatimat opetussuunnitelmat. Fersenien 
lapset kasvatettiin kotona, jossa heitä opettivat kotiopettaja ja koti-
opettajatar. Pojat opiskelivat kieliä, historiaa, retoriikkaa, filosofiaa, 
valtio-oppia, maantiedettä, matematiikkaa, miekkailua, ratsastusta ja 
tanssia sekä linnoituspiirustusta. Axel von Fersen oli laajasti lukenut 
ja kiinnostunut valistuksen aatteista, mikä näkyi myös hänen poi-
kiensa kasvatuksessa sekä isän ja poikien välisessä kirjeenvaihdossa, 
joka käsitteli aatelin ja kuninkaan asemaa ja suhdetta toisiinsa sekä 
vapautta, sotaa ja rauhaa varsinkin isän ikääntyessä ja poikien aikuis-
tuttua. Tyttärien tiedollinen kasvatus ei käy ilmi lähdeaineistosta, 
mutta heidän perhetaustansa huomioiden saivat he todennäköisesti 
osallistua veljiensä opetukseen, minkä lisäksi talouteen kuuluivat 
ranskalainen kotiopettajatar Mademoiselle Domér ja ranskalainen 
taloudenhoitaja Barbe Hessé, jotka opettivat heille aatelisnaisilta 
vaadittuja taitoja kuten ranskan kieltä, keskustelutaitoa, talouden-
hoitoa, tanssia, soittamista, piirtämistä ja ompelutaitoa.13 

Äitien rooli pienten poikien ja tyttöjen kotona tapahtuneessa 
kasvatuksessa ja ensiopetuksessa oli merkittävä, vaikka siitä ei usein-
kaan ole jäänyt kirjallisia jälkiä.14 Äitien merkitys tyttärien kasvatuk-
sessa ulottui myös nuoruuteen ja aikuisuuteen, oletettavasti varsinkin 
alueil la, jotka koskivat naisen elämän keskeisiä vaiheita kaikissa yhteis-
kuntaryhmissä, puolison löytymistä, avioitumista ja lasten saamista.

Selkeimmin kasvatuksen ja vanhempien ohjauksen ulottuminen 
aikuisuuteen näkyy Fersenien kohdalla poikien opinnoissa ja mat-
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koissa, joita perheen lapset tekivät aikuistuttuaan. Molemmat pojat 
lähetettiin aatelisnuorukaisten kasvatuksen kaikkialla Euroopassa 
viimeistelleelle grand tourille, kun taas tytöistä Sophie matkusti äi-
tinsä mukana Ruotsin hovin edustustehtävissä Saksaan 1774.

Axel von Fersen nuorempi lähti hiomaan maailmanmiehen taito-
jaan grand tourille keväällä 1770. Matkaseurana tuolloin 14-vuotiaalla 
nuorukaisella oli hänen isänsä ystävä, protestanttinen unkarilainen 
paroni Jean von Bolemany. Fersen ja Bolemany viipyivät matkalla yli 
neljä vuotta. He matkustivat Saksassa Braunschweigiin, Ranskassa 
Strasbourgiin ja Italiassa Torinoon, joissa Axel von Fersen opiskeli 
ritariakatemioissa aatelisupseerilta vaadittuja sotataitoja, kieliä, his-
toriaa ja musiikkia. Tärkeitä etappeja matkalla olivat myös Pariisi ja 
Lontoo, joissa nuori Fersen tutustui pääasiassa seuraelämään Ruot-
sin lähettiläiden johdolla. Fersen ja Bolemany palasivat Ruotsiin syk-
syllä 1774 yli neljä vuotta kestäneeltä matkaltaan. Seitsemän vuotta 
nuorempi Fabian von Fersen lähti omalle grand tourilleen kesällä 
1783, ja myös hänellä oli matkaseuralaisenaan Bolemany. Isoveljensä 
tavoin hänkin opiskeli Strasbourgissa, Pariisissa ja Lontoossa. Fabian 
von Fersenin terveys oli kuitenkin heikko, minkä vuoksi hän osallis-
tui Euroopan aristokratian seuraelämään vähemmän kiihkeästi kuin 
veljensä ja vietti pitkiä aikoja Bolemanyn kanssa hoitamassa terveyt-
tään säätyläisten suosimassa kylpyläkaupunki Spassa.15

Kosmopoliittisen aristokratian piirissä opintomatkoilla luodut, 
aktivoidut ja ylläpidetyt suhdeverkostot olivat niitä, joille monen 
aatelismiehen tulevaisuuden ura ja vaikutusmahdollisuudet poh-
jautuivat. Poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen vaikuttaminen 
tapahtuivat kaikki seuraelämän eri muotojen kautta. Ooppera ja 
teatteri olivat aivan keskeinen osa aikakauden poliittista kulttuuria, 
eikä sosiaalista elämää voinutkaan erottaa poliittisesta elämästä. His-
torioitsija Elaine Chalus puhuukin 1700-luvun kohdalla sosiaalipoli-
tiikasta, jolla hän tarkoittaa nimenomaan aikakaudelle niin merkittä-
vää poliittisen ja sosiaalisen elämän yhteen kietoutumista.16 Tämä on 
myös aikakauden aateliskulttuurin ymmärtämiseksi keskeistä. Aateli 
oli vahvasti poliittinen sääty, joka piti velvollisuutenaan palvella 
isänmaataan. Tämä tapahtui virkapalveluksena armeijassa, hovissa 
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ja siviilihallinnossa, kasvattamalla seuraavia sukupolvia valtion ja 
säädyn palvelukseen sekä osallistumalla aktiivisesti poliittiseen, 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuurielämään.

Varhaismodernin ajan kasvatus ja koulutus perustuivat kaikissa 
säädyissä paljolti oppimiselle tekemällä ja kokeneempien toimintaa 
seuraamalla. Tämä näkyy selkeästi myös aatelistyttöjen kasvatuk-
sessa, jossa aateliskulttuurin keskeiset koodit ja mallit siirtyivät verti-
kaalisesti isoäidiltä äidille ja tyttärelle sekä horisontaalisesti eri-ikäi-
siltä sukulaisilta toisille. Tyttäret oppivat hoitamaan kartanotaloutta 
ja kartanon palveluskuntaa, tekemään käsitöitä, soittamaan, piirtä-
mään ja laulamaan sekä osallistumaan monin tavoin seuraelämään 
äitiensä ja muiden naispuolisten sukulaisten esimerkkiä seuraamalla 
ja heidän ohjauksessaan. Riippui perheen asemasta ja kunnianhi-
mosta, millä tavalla tämä tehtiin. Fersenien sukupiirissä erityisen 
tärkeänä voi pitää tyttärien kasvattamista toimijoiksi hovissa, mikä 
suurelta osin tapahtui tyttärien nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa.

Hedvig De la Gardie johti seuruetta, joka kesällä 1774 matkusti 
Eutiniin Pohjois-Saksaan saattamaan Ruotsiin prinsessa Charlotten, 
jonka oli määrä avioitua Kustaa III:n veljen, herttua Carlin kanssa. 
Kreivitär otti mukaan matkalle tuolloin 17-vuotiaan tyttärensä 
Sophien, josta myöhemmin tuli herttuatar Hedvig Elisabeth Char-
lottan (prinsessa Charlotten nimi Ruotsissa; vuodesta 1809 kuninga-
tar Charlotta) hovinainen ja hovimestarinna. Matka, osallistuminen 
sen järjestelyihin ja matkan aikana järjestettyihin seremonioihin ja 
hovielämään olivat tärkeitä pedagogisia kohtia Sophie von Fersenin 
kasvatuksessa säätynsä edustajaksi ja hovissa uraa luoneeksi aris-
tokraattinaiseksi. Fersen sai seurata äitinsä Hedvig De la Gardien 
johtamaa ”edustusmatkaa”, sen käytännön järjestelyitä ja toteutusta, 
joista De la Gardie vastasi Kustaa III:n tarkkojen ohjeiden mukai-
sesti.17 

Matkalle osallistuminen ja hovin maailmaan tutustuminen sekä 
Ruotsissa että Saksassa olivat mitä suurimmassa määrin kasvatukselli-
sia tilaisuuksia, joissa aikuisuuden ja avioliiton solmimisiän saavutta-
nut Sophie von Fersen saattoi oppia äidiltään ja muilta seurueen nai-
silta aristokratian salongeissa ja hovin maailmassa tarvittuja seurus-
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telu-, keskustelu- ja organisointitaitoja, jotka puolestaan tulivat ole-
maan keskeisessä osassa hänen astuessaan omalle uralle hovinaisena.

Uravalinnat
Varhaismodernin ajan säätyläisperheissä poikien uravalintoja sää-
telivät pitkälti suvun traditiot ja vanhempien toiveet, vaikka säily-
neen kirjeenvaihdon perusteella on selvää, että myös poikien omilla 
toiveilla ja taipumuksilla oli merkitystä. Fersenit olivat luoneet uraa 
1500-luvulta lähtien upseereina pääosin Ruotsin palveluksessa,18 ja 
upseerinura olikin tyypillisin uravaihtoehto ylhäisaatelin pojille. Sää-
tyläistön ja aatelin pojat vaihtoivat usein uraa elinaikanaan: papeista 
tai pappien pojista tuli professoreita Uppsalan tai Turun yliopistoi-
hin, joista he saattoivat siirtyä siviilihallinnon virkamiehiksi, kir-
jastonhoitajiksi tai yksityissihteereiksi. Upseereista tuli puolestaan 
diplomaatteja, hovimiehiä, poliitikkoja tai korkeita virkamiehiä val-
tiollisiin instituutioihin. Erityisesti aatelin piirissä ihanteellinen laaja 
kasvatus ja koulutus mahdollistivat miehille erilaiset rinnakkaiset-
kin uravaihtoehdot sekä siirtymisen tehtävästä toiseen. Ylhäisaatelin 
piirissä erilaisten urapolkujen yhdistäminen olikin tavallista, koska 
osa korkean siviilihallinnon viroista edellytti paitsi aatelisarvoa niin 
myös korkeaa sotilasarvoa.

Aatelisperheiden tyttärien uravaihtoehdot olivat puolestaan vielä 
1700-luvulla huomattavan rajalliset verrattuna poikien mahdolli-
suuksiin. Naisille ei 1700-luvun lopulla ollut Ruotsissa tai Suomessa 
samanlaisia mahdollisuuksia institutionaaliseen kouluttautumiseen 
ja itsensä elättämiseen kuin sata vuotta myöhemmin, jolloin teollis-
tumisen ja yhteiskunnan muutoksen myötä syntyi uusia ammatteja, 
jotka olivat hyväksyttyjä myös herrasväen naimattomille tyttärille.19 
1700-luvun maailmassa aatelisnaisten työ oli kartanonrouvan, salon-
kiemännän tai hovinaisen työtä. Näistä hovi tarjosi korkea-arvoisille 
naisille mahdollisuuden myös uraan ja omiin tuloihin samaan tapaan 
kuin miesten virkaurat armeijassa tai siviilihallinnossa.20

Karriäärimahdollisuuksiin vaikuttivat myös erilaiset elämän-
tilanteet ja ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet. 
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Aatelisnuorukaisille tyypilliseen tapaan Axel von Fersen vanhempi 
veljineen opiskeli kotiopettajansa ja Lundin yliopiston professorin 
Niclas Oelreichin (aateloituna von Oelreich) johdolla 1730-luvulla 
Uppsalan ja Lundin yliopistoissa. Fersen oli erityisen kiinnostunut 
lakiopinnoista ja olisi halunnut jatkaa niitä pidemmälle, kuten hän 
kirjoitti isälleen kesällä 1735.21 Kiinnostukseen vaikutti mahdollisesti 
suuri oikeuskäytännön muutos vuoden 1734 lain käyttöön ottamisen 
myötä sekä se, että Svean hovioikeuden presidenttinä toiminut isä 
Hans von Fersen oli ollut yhteydessä lainopin professoriin ja vuoden 
1734 lain valmisteluun keskeisenä tekijänä osallistuneeseen David 
Nehrmaniin (aateloituna Ehrenstråle) jo ennen poikien siirtymistä 
Uppsalasta Lundiin ja pyytänyt Nehrmania huolehtimaan poikiensa 
lainopillisesta koulutuksesta.22

Hans von Fersen olisi hyvinkin saattanut tukea poikansa kiin-
nostusta oikeustiedettä ja siviiliuraa kohtaan, mutta hän kuoli tou-
kokuussa 1736. Tämä muutti lakiopintoja suunnitelleen Axel von 
Fersenin ja hänen sotilasurasta kiinnostuneen veljensä Carl von 
Fersenin urasuunnitelmat ja vaikutti siihen, että pojat eivät tehneet 
suunniteltua grand touria opintojensa viimeistelemiseksi. Axel von 
Fersen vietti useita vuosia Euroopassa ja loi siellä itselleen nousujoh-
teisen sotilasuran 1730–1740-luvuilla Zweibrückenin ja Ranskan pal-
veluksessa.23 Fersenin maine ja hänen rekrytoimansa oma rykmentti 
vaikuttivat puolestaan hänen omien poikiensa uramahdollisuuksiin 
1770-luvun lopulta lähtien. Erityisen selkeästi tämä näkyy Axel von 
Fersen nuoremman upseerinuralla.

Axel von Fersen nuorempi lähti keväällä 1778 etsimään itselleen 
upseerin paikkaa Lontoosta ja Pariisista. Vuonna 1776 puhjennut 
Yhdysvaltojen vapaussota tarjosi monille kosmopoliittisille aatelis-
upseereille mahdollisuuden kansainväliseen karriääriin ja sotatoi-
miin osallistumiseen, ja tähän myös kunnianhimoinen Fersen pyrki. 
Hänellä oli apunaan aristokraatin maailmanmiehen kasvatus, laaja 
sivistys ja kielitaito, isänsä ja Ruotsin Pariisin lähettilään suhdever-
kostot sekä perheensä taloudellinen tuki, sillä korkea kansainvä-
linen upseerinura oli kallis. Axel von Fersen nuoremman isälleen 
kirjoittamista kirjeistä nousee selkeästi esiin isän ja pojan lämpimän 
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kunnioittava keskinäinen suhde ja pojan ylpeys siitä, miten arvos-
tettu hänen isänsä korkeana upseerina ja poliitikkona oli Ranskassa. 
”Kaikki tämä saa minut tuntemaan suurta onnea olla poikanne, ja 
tunnen mielihyvää kaikista kehuista, jotka teihin kohdistuvat,” kir-
joitti nuorempi Fersen isälleen lokakuussa 1778.24 Kirjeistä piirtyy 
selkeänä esiin pojan kunnioitus ja rakkaus isää kohtaan sekä ylpeys 
tämän poikana olemisesta, mutta myös tuskastuminen siitä, että 
poika tarvitsi isän suostumuksen löytääkseen itselleen paikan jon-
kin korkean ranskalaisupseerin adjutanttina. 

Vaikka upseerinkarriääri oli sekä isän että pojan päämääränä, ei 
Axel von Fersen vanhempi vaikuta olleen täysin samaa mieltä poi-
kansa uratoiveista Ranskan armeijassa. Syynä lienee ollut pääasiassa 
pojan elinkustannukset Pariisissa hänen etsiessään itselleen sopivaa 
upseerinvakanssia ja osallistuessaan kaupungin ja hovin seuraelämään, 
samoin kuin se, että upseerinura Ranskassa oli hyvin kallis. Korkea-ar-
voisten aatelisupseerien palkat eivät riittäneet varusteisiin ja elämän-
tavan ylläpitämiseen, vaan heidän piti kustantaa uransa omista varois-
taan. Axel von Fersen nuoremman kirjeistä isälle ilmenee, miten isä 
halusi tietää tarkasti, mihin poika käytti rahaa, mutta myös pojan vält-
tämättömyys perustella menonsa. Aikuisen pojan ei ollut helppoa olla 
taloudellisesti riippuvainen isästään, varsinkaan kun isän ja pojan nä-
kemys välttämättömästä tai ylenpalttisesta elämäntyylistä ja rahankäy-
töstä ei käynyt useinkaan yksiin. Urasuunnitelmat, raha-asiat ja pojan 
kiintymys isäänsä heijastuvat koko kirjeenvaihdosta.25

Axel von Fersen vanhempi rahoitti lopulta poikansa osallistu-
misen Ranskan joukoissa Yhdysvaltain vapaussotaan. Hän rahoitti 
myös pojan kunnianhimoisen tavoitteen omasta rykmentistä Rans-
kan palveluksessa, vaikka tämä hanke kiristi isän ja pojan välit ää-
rimmilleen. Axel von Fersen nuorempi osti Ranskan palveluksessa 
olleen Royal Suédois -rykmentin vuosina 1783–1784 käytyjen neu-
vottelujen jälkeen, isänsä suuren taloudellisen panostuksen avulla 
sekä Ruotsin ja Ranskan hallitsijoiden myötävaikutuksella.26 Axel 
von Fersen vanhempi ei vastustanut poikansa upseerinuraa Rans-
kan palveluksessa ja ymmärsi hyvin tämän kunnianhimoisen pyrki-
myksen vaikutusvaltaiseen asemaan. Mutta isä olisi halunnut, että 
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poika olisi suhtautunut realistisemmin omiin ja isänsä taloudellisiin 
resursseihin, jotka eivät olleet riittävät kalliin rykmentin hankkimi-
seen. Lisäksi kirjeenvaihdon perusteella on selvää, että säästäväisem-
män ja vähemmän näyttävän elämäntavan ohella isä olisi halunnut 
poikansa palaavan Ruotsiin tehdäkseen siellä vastaavan karriäärin. 
Axel von Fersen vanhempi ei myöskään katsonut voivansa asettaa 
lapsiaan eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden. Loppukesällä 1783 
hän kirjoitti pojalleen: ”Kiinnittäkää hetkeksi huomio sukuni tilaan, 
veljeen, joka on astumassa maailmaan ja jolla on oikeuksia isänsä 
kodissa, kahteen sisareen, jotka ovat samassa tilanteessa, olisiko oi-
keutettua, että vanhempi veli jonka pitäisi olla heidän tukensa muo-
dostuisi heidän tuhokseen.”27

Kiistassa rykmentin ostamisesta kiteytyy se, miten vaikea isien 
ja poikien toiveita oli toisinaan sovittaa yhteen. Fersenien tapauk-
sessa sekä isä että vanhin poika olivat hyvin kunnianhimoisia, voi-
makastahtoisia ja määrätietoisia. Vaikka molempien päämäärä 
oli periaatteessa sama, erosivat isän ja aikuisen pojan näkemykset 
toisistaan ratkaisevasti siinä, millä tavoin päämäärä olisi ollut saa-
vutettavissa. Poika oli vielä lähes 30-vuotiaana taloudellisesti lähes 
täysin riippuvainen rikkaasta isästään, joka puolestaan ei nähnyt 
Royal Suédois -rykmentin ostamista taloudellisesti järkevänä sijoi-
tuksena.28 Lisäksi on muistettava, että aatelin omaisuus oli pääosin 
maaomaisuutta, eikä rykmentin ostamisen kaltaisia valtavia käteis-
summia ollut välttämättä edes mahdollista hankkia. Axel von Fersen 
vanhemman kirjeessä emotionaalinen puhe, jolla hän vetosi myös 
sisarusten asemaan ja oikeuteen tulla kohdelluiksi yhdenvertaisina 
vanhempiensa edessä, on merkittävässä roolissa. Vuonna 1783 tyttä-
ret, tuolloin 30-vuotias Hedvig ja 26-vuotias Sophie, olivat olleet jo 
usean vuoden ajan naimisissa ja he asuivat puolisoineen ja lapsineen 
omissa talouksissa. Tästä huolimatta isä piti tärkeänä retorisena kei-
nona mainita heidät ja heidän oikeutensa isänperintöön, jonka voi 
tässä nähdä tarkoittavan yhtä paljon taloudellista kuin henkistäkin 
perintöä. Yhtäkään lapsista ei pitänyt suosia toisten vuoksi.

Sen sijaan nuorimman lapsen, 21-vuotiaan Fabianin kohdalla 
valtavan rahasumman irrottaminen isoveljen uran tukemiseen tar-
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koitti paljon konkreettisemmin uramahdollisuuksien pienenemistä. 
Kuitenkin isä osti pari vuotta myöhemmin myös nuoremmalle po-
jalleen upseerinvakanssin ja komppanian. ”Laskujeni mukaan hy-
vien tulojen tästä komppaniasta pitäisi kolmessa vuodessa ylittää 
ostosumma, raha ei näin ole mennyt hukkaan, ja tämä on aina py-
syvä virka,” kirjoitti Fersen nuoremmalle pojalleen kesällä 1785.29 Isä 
osti siis molemmille pojilleen upseerinvakanssit, mutta vanhemman 
pojan karriääriin panostettiin moninkertaisesti nuoremman veljen 
uraan verrattuna. Myöhemmin Axel von Fersen nuorempi toimi dip-
lomaattina, Uppsalan yliopiston kanslerina ja hovissa valtamarsalk-
kana. Myös Fabian von Fersen siirtyi upseerinuralta hoviin. Tämä 
upseerinuralta korkeisiin siviilitehtäviin siirtyminen oli Ruotsin yl-
häisaatelin piirissä säännönmukaista, eivätkä Fersenit siinä suhteessa 
tehneet poikkeusta.

Toisin kuin aatelismiesten toteutettavissa olleet erilaiset karriää-
rit armeijassa, hovissa, oikeuslaitoksessa tai siviilihallinnossa, ylhäis-
aatelin naisten uramahdollisuudet olivat 1700-luvulla hyvin kapeat. 
Avioliitto oli kaikkein tärkein mahdollisuus naisten elannon hankki-
miseksi, ja avioliitto vaikutti paljon myös siihen, millaiseksi naisten 
työ ja uranäkymät muotoutuivat. Käytännössä aatelisnaisten ainoa 
karriäärimahdollisuus oli hovi, mikäli professionaalin uran edelly-
tyksinä pidetään koulutukseen perustuvaa osaamista, rahapalkkaa ja 
etenemismahdollisuuksia. Useat tutkijat ovat painottaneet varhais-
modernien hovien merkitystä naisten toimijuudelle, poliittis-sosiaa-
liselle toiminnalle ja professionaalin karriäärin luomiselle.30 Fersenin 
perheen kohdalla tyttärien uramahdollisuudet tarkoittivat Ruotsin 
hovia, joka oli eurooppalaisessa mittakaavassa pieni ja jonka aris-
tokratian naisille tarjoamat uramahdollisuudet olivat sen vuoksi 
hyvin rajalliset. Sekä Hedvig että Sophie von Fersen tekivät äitinsä 
tavoin uran hovissa.31

Fersenien perheessä niin pojat kuin tyttäretkin loivat itselleen 
säätyasemalleen soveliaan karriäärin. Huolimatta Axel von Fersen 
nuoremman kalliin upseerinuran aiheuttamista perheen sisäisistä 
taloudellisista kiistoista, on säilyneen kirjeenvaihdon perusteella 
selvää, että vanhemmat tukivat jo aikuistuneita lapsiaan näiden ura-
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valinnoissa, olipa kyse taloudellisesta tai henkisestä tuesta ja kan-
nustuksesta.

Avioliiton solmiminen
Varhaismodernissa yhteiskunnassa avioliiton solmiminen kuului per-
heiden ja yksilöiden elämän keskeisiin päätöksiin. Erityisen merkittävä 
avioliitto oli naisten kannalta, sillä heidän mahdollisuutensa elättää it-
sensä ja toimia yhteiskunnassa naimattomina olivat huomattavasti ra-
jallisemmat kuin miesten. Naimisissa olleiden naisten toimintamah-
dollisuudet olivat sen sijaan kaikissa yhteiskunnan kerroksissa suu-
remmat kuin mitä normatiiviset lähteet kuten lainsäädäntö antoivat 
olettaa.32 Tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, että avioliitto oli talou-
dellinen ja juridinen sopimus pikemminkin kuin tunteisiin perustuva 
liitto, vaikka 1700-luvun loppupuolelta alkaen alettiin korostaa rakkau-
den merkitystä puolisonvalinnassa ja avioliiton solmimisessa.33 Tämä 
ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että ennen tunteisiin perustuvan liiton 
ihanteen nousemista avioliitot olisi solmittu tunteettomasti.

Rakkaus oli tunne, jonka oletettiin syntyvän ja kasvavan puo-
lisoiden välille molemminpuolisen kunnioituksen ja arvostuksen 
myötä. Avioliittoon ja sen solmimiseen liittynyt tunteiden kirjo 
oli laaja, eikä romanttinen rakkaus ollut siinä keskiössä. Tärkeäm-
piä seikkoja olivat avioliiton solmineiden henkilöiden muassaan 
pesään tuomat tiedot, taidot ja suhdeverkostot. Tämä näkyy sel-
keästi siinä, miten samanlaisesta sosiaalisesta taustasta puolisot 
tulivat.34 Sääty-yhteiskunnan aikana säätyrajat ylittävät avioliitot 
olivat poikkeuksellisia, mutta eivät mahdottomia. Aatelin parissa 
avioliitot näyttäytyvät erityisen voimakkaasti taloudellisina ja 
dynastisina sopimuksina, sillä varhaismodernissa Euroopassa ei 
ollut lainkaan tavatonta, että aatelis- ja ruhtinassuvut vahvistivat 
asemaansa juuri edullisten avioliittojen avulla. Koska avioliitto oli 
niin keskeinen yhteiskunnallinen instituutio, on aivan selvää, että 
vanhempien ja avioitumisiässä olleiden aikuisten lasten suhteeseen 
vaikutti puolisonvalinta ja avioliiton solmiminen, niin tärkeästä ja 
kauaskantoisesta päätöksestä oli kyse.
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Axel von Fersen vanhemman ja Hedvig Catharina De la Gar-
dien päätöksistä avioitua toistensa kanssa ei ole säilynyt heidän 
tunteistaan kertovia lähteitä. Fersenin läheinen ystävä kreivi Claes 
Ekeblad oli naimisissa De la Gardien vanhemman sisaren Eva De 
la Gardien kanssa ja oli myös Hedvig Catharina De la Gardien hol-
hooja, mikä saattoi hyvinkin olla merkittävä syy avioliiton solmi-
miselle. Lisäksi Axel von Fersen ja Hedvig De la Gardie olivat mo-
lemmat samaan aikaan Pariisissa 1740-luvulla, jossa he ranskalais-
ten poliisiraporttien mukaan liikkuivat samoissa piireissä talvella 
1746.35 Avioliitto oli myös edullinen molemmille, kytkien yhteen 
kaksi ylhäisaatelista sukua ja sukupiiriä.36 Hedvig De la Gardie oli 
kiinnostava puolisokandidaatti Ruotsin ylhäisaatelisissa piireissä 
ja hänen kättään olivat 1747 pyytäneet pojalleen kreivi Evert Taube 
ja Christina Maria Falkenberg, mutta Eva De la Gardie kieltäytyi 
tuolloin vedoten sisarensa nuoreen ikään.37 Avioliiton solmimis-
vuonna 1752 liitto tarjosi sulhaselle ja morsiamelle sekä heidän 
suvuilleen kuitenkin enemmän taloudellisia ja sosiaalisia mahdol-
lisuuksia kuin rikkautta tai vaikutusvaltaista asemaa. Molemmat 
toivat avioliittoon mukanaan maaomaisuutta ja kiinteistöjä, mutta 
kiinteistöt olivat huonossa kunnossa, eivätkä maatilat ja heidän 
muu omaisuutensa ollut kovinkaan tuottavaa vielä tuolloin. Säi-
lyneistä kirjeistä päätellen Axel von Fersen vanhempi ja Hedvig 
De la Gardie olivat tyytyväisiä avioliittoonsa ja puolisoiden välit 
olivat lämpimät.38

Axel von Fersenin veli Carl von Fersen ja sisar Anna Sofia von 
Fersen avioituivat kumpikin 1748 ylhäisaateliin kuuluneiden Char-
lotta Fredika Sparren ja Jacob Albrect von Lantingshausenin kanssa. 
Molemmat valitsivat itse puolisonsa ja ainakin Carl von Fersen 
oli rakastunut Charlotta Sparreen avioliittoa solmittaessa.39 Hed-
vig Catharina De la Gardien sisaren Eva De la Gardien ja Claes 
Ekebladin avioliitto perustui sekin puolisoiden väliseen rakkau-
teen ja kiintymykseen.40 Tämä puolisoiden väliseen rakkauteen 
ja samaan sosiaaliseen asemaan sekä mahdollisuuteen vaikuttaa 
puolisonvalintaan oli se aateilmapiiri, jossa Fersenien perheen neljä 
lasta kasvoivat ja jossa heidän tulevia avioliittojaan pohdittiin.
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Axel von Fersenin ja Hedvig Catharina De la Gardien lapsista en-
simmäisenä avioliiton solmi vanhin lapsista, Hedvig Eleonora. Hän 
avioitui kamariherra ja vapaaherra Ture Leonard Klinckowströmin 
(1735–1821) kanssa lokakuussa 1773 kotonaan Mälsåkerin linnassa. 
Klinckowströmin ensimmäinen vaimo oli ollut Hedvigin serkku Ca-
rolina Sophie von Lantingshausen (1749–1769), minkä vuoksi tule-
vat puolisot tunsivat toisensa jo useamman vuoden takaa. Vanhem-
pien huolenpito tyttärestä sekä halu ja taloudellinen kyky investoida 
materiaaliseen hyvinvointiin näkyivät kapioiden runsaudessa. Niihin 
kuului laadukkaita liinavaatteita ja aatelisnaisille erityisen merkittä-
vät toilettipöytä ja toilettihopeat, hopeareunuksinen peili, pesuvati 
ja kannu, kannellinen rasia, kaksi pientä vatia ja kynttilänjalkoja.41 
Myös nuoremman tyttären Sophien kapiot olivat runsaat: niihin 
kuului ylelliset toilettihopeat ja suuri liinavaatevarasto hänen avioi-
tuessaan maaliskuussa 1777 kamariherra ja kreivi Adolph Ludvig Pi-
perin (1750–1795) kanssa.42

Sophie von Fersenillä oli Piperin lisäksi toinen kosija, kunin-
gas Kustaa III:n nuorin veli Itä-Göötanmaan herttua Fredrik Adolf 
(1750–1803), joka pyysi useaan kertaan Sophien kättä vuonna 1774. 
Herttua olisi ollut halukas karkaamaan ja avioitumaan salaa ihastuk-
sensa kanssa, mikäli he eivät olisi saaneet perheiltään lupaa avioitua. 
Fredrik Adolfin tunteet herättivät niin paljon huomiota, että Kus-
taa III lähetti veljensä kesällä 1776 Italiaan ja Englantiin toipumaan 
rakastumisestaan. Sophie von Fersenin omista tunteista herttuaa 
kohtaan ei ole säilynyt omakohtaisia lähteitä, mutta Axel von Fer-
sen kirjoittaa muistelmissaan tyttärensä mahdollisesta avioliitosta 
herttuan kanssa. Fersen kirjoitti keskustelleensa herttuan kosinnasta 
vaimonsa ja tyttärensä kanssa, minkä jälkeen tytär päätyi antamaan 
herttualle rukkaset.43 Ruotsin vuoden 1734 lain mukaan äitiä oli kuul-
tava tyttärien avioliittoja solmittaessa,44 mikä lisäsi entisestään äitien 
mielipiteiden painoarvoa lasten avioliittojen suhteen. Fersenien per-
heessä tyttärien tunteisiin ja toiveisiin kiinnitettiin huomiota, mutta 
Axel von Fersen vanhempi ei myöskään pitänyt herttua Adolf Fredri-
kiä sopivana puolisokandidaattina tyttärelleen tämän huikentelevai-
sen elämäntavan ja suurten velkojen vuoksi.45 Kuuliaisena tyttärenä 
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Sophie von Fersen avioitui vanhempiensa, oletettavasti isänsä, toi-
veen mukaisesti kreivi Piperin kanssa. Tämä oli syntyperänsä, so-
siaalisen asemansa ja poliittisten suhteidensa vuoksi kaikin puolin 
sopiva aviopuolisoehdokas, joka täytti vanhempien tyttärensä avio-
liitolle asettamat odotukset.

Fabian Reinhold von Fersen avioitui Lovisa Sofia Piperin (1777–
1849) kanssa 1797. Tuolloin hänen isänsä oli jo kuollut, minkä vuoksi 
tämän suhtautumista pojan puolisonvalintaan ei voida tietää. Äidin 
ja pojan välistä kirjeenvaihtoa ei ole säilynyt, eikä Fabian von Fersen 
tuo myöskään avioliittoaan tai puolisoonsa kohdistuvia tunteitaan 
esiin kirjeissään sisarilleen.

Kaikkein eniten tietoa meillä on Axel von Fersen nuoremman 
avioliittosuunnitelmista, vaikka hän ei koskaan avioitunutkaan. Fer-
sen etsi itselleen rikasta puolisoa Englannista ja Ranskasta, eikä il-
meisesti edes harkinnut ketään Ruotsin aateliin kuulunutta nuorta 
naista. Kirjeissään isälleen Fersen sanoo suoraan pyrkineensä löy-
tämään puolison miellyttääkseen isäänsä, ei itseään, sillä hän ei ol-
lut rakastunut puolisokandidaatteihin tai rakastanut heitä. Tämä 
osoittaa, miten aristokratian avioliitoissa sekä rakkaudella että ta-
loudellisilla ja dynastisilla seikoilla oli merkitystä. Oletuksena oli, 
että aatelisperheissä nuoret saattoivat valita aviopuolisokseen henki-
lön, johon olivat rakastuneet. Toisaalta Fersen myös kirjoittaa hyvin 
suoraan siitä, miten olisi rikkaan englantilaisen perijättären Cathe-
rine Leyelin naituaan ja tämän vanhan ja sairaan isän kuoltua saa-
nut hallintaansa tulevan vaimonsa omaisuuden.46 Tämä puolestaan 
olisi mahdollistanut Fersenin kiihkeästi haluaman upseerinuran 
luomisen Ranskassa. Axel von Fersen nuorempi pyrki siis kuuliaisen 
pojan tavoin löytämään itselleen soveliaan ja vanhempiaan 
miellyttävän puolison, joka olisi myös taannut hänelle taloudellisen 
riippumattomuuden isästään. Kirjeenvaihdosta käy ilmi, miten 
Fersen halusi toimia perheensä toiveiden ja odotusten mukaan, 
vaikka henkilökohtaisesti suhtautui avioitumiseen varauksella. 
Tämä oli todennäköisesti myös syynä sille, että Fersen suunnitteli 
kosivansa aatelisnaisia, joiden kättä myös muut tavoittelivat, jolloin 
hän saattoi jättäytyä kilvasta. Näin hän saattoi esittää vanhemmilleen, 
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että yritti löytää puolison, vaikka ei todellisuudessa halunnutkaan 
avioitua.

Kirjeissä sisarelleen Sophielle Fersen oli suorempi kuin isälleen 
kirjoittaessaan ja paljasti, ettei olisi halunnut avioitua lainkaan ja että 
pyrki löytämään vaimon vain ollakseen mieliksi isälle. Kesällä 1783 
Fersen kirjoitti sisarelleen: ”olen valinnut puoleni en halua koskaan 
solmia aviollisia siteitä, se on luonnon vastaista […] en voi kuu-
lua sille ainoalle henkilölle, jonka [oma] haluaisin olla.”47 Tällä hän 
viittasi vahvaan ja molemminpuoliseen emotionaaliseen siteeseen 
Ranskan kuningattaren Marie-Antoinetten kanssa.48 Sisarusten välit 
olivat hyvin läheiset, mikä ilmenee heidän keskinäisestä kirjeenvaih-
dostaan. He myös jakoivat vaikeat henkilökohtaiset elämäntilanteet: 
sisaren avioliitto oli onneton ja veli puolestaan rakasti saavuttama-
tonta naista.

Aatelisperheissä avioliitto oli 1700-luvulla valinta, johon kohdis-
tui suuria odotuksia niin vanhempien kuin aikuisten lasten puolesta. 
Avioituvien lasten toiveet ja tunteet otettiin yhä useammin huo-
mioon vähintään yhtä tärkeinä kuin avioliittojen mahdollistamat 
uudet sukusiteet sekä poliittiset ja taloudelliset allianssit. Fersenien 
esimerkin nojalla on selvää, että vanhemmat pyrkivät siihen, että 
heidän lapsensa olisivat löytäneet säätyasemaltaan ja taloudellisilta 
resursseiltaan sopivat puolisoehdokkaat, joihin avioliiton solmineet 
nuoret olisivat voineet myös muodostaa tunnesiteen. On myös sel-
vää, että Fersenien perheessä aikuiset lapset etsivät aviopuolisoita 
miellyttääkseen vanhempiaan ja täyttääkseen heille asetetut odo-
tukset. Avioliiton solmiminen tarjosi sekä tyttärille että pojille mah-
dollisuuden taloudelliseen itsenäisyyteen, mikä oli ainakin Axel von 
Fersen nuoremman kohdalla merkittävä peruste, jolla hän valitsi nai-
set, joita kosi tai aikoi kosia.

Perhe ja tunteet
Siteet vanhempien ja lasten välillä eivät katkenneet lasten aikuis-
tuessa, siirtyessä kodin piiristä elämänuralle, perustaessa perheen 
tai muuttaessa omaan talouteen. Fersenien esimerkki osoittaa, miten 
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vahvat vanhempien ja aikuisten lasten väliset tunnesiteet saattoivat 
olla. Lapsuuden perheen merkitys emotionaalisena yksikkönä ja tur-
vaverkkona käy ilmi erityisen selkeästi Axel von Fersen vanhemman 
ja Hedvig De la Gardien suhteesta heidän tyttäriinsä Hedvigiin ja 
Sophieen. Fersenien perheessä näkyy myös sisarusten välisten suh-
teiden merkitys. Leonore Davidoff ja Amy Harris ovat korostaneet 
sisarussuhteiden merkittävyyttä elämän pisimpinä ihmissuhteina, 
joiden avulla perheet rakensivat sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia 
ja kulttuurisia verkostoja.49 Anu Lahtinen on alleviivannut veljien 
asemaa sisarten emotionaalisena ja taloudellisena tukena keskiajan 
ja varhaismodernin ajan Pohjolassa.50 Henry French ja Mark Rot-
hery ovat puolestaan kiinnittäneet huomiota siihen, miten aikuiset 
sisarukset toimivat välittäjinä vanhempien ja lasten välillä erityisesti 
taloudellisissa kysymyksissä.51 Tämä kaikki näkyy myös Fersenien 
perhesuhteissa.

Hedvig ja Sophie von Fersen viettivät paljon aikaa vanhempiensa 
kanssa myös sen jälkeen, kun he olivat avioituneet ja kun molemmat 
olivat hovinaisia siihen kuuluvine velvollisuuksineen. Kirjeenvaih-
dosta ilmenee, että usein mukana olivat myös lapset. Nämä ylisuku-
polviset suhteet eivät kuitenkaan nouse esiin kirjeenvaihdossa kuin 
ohimenevinä mainintoina. Sen sijaan vanhempien ja tyttärien vä-
listen tunnesiteiden merkitys on selvä. Tyttäret olivat sekä ilon että 
huolen aihe vanhemmilleen.

Kesäkuussa 1777, kun Hedvig oli jo ollut naimisissa useamman 
vuoden ja Sophien avioliitto oli tuore, kirjoitti Axel von Fersen van-
hempi Sophielle, miten paljon kaipasi molempien tyttäriensä seuraa 
ja miten ”toivo heidän jälleennäkemisestään ja heidän rakastami-
sensa tuoma alituinen mielihyvä lohduttavat vain heikosti”.52 Hed-
vig De la Gardie puolestaan kirjoitti Sophielle samaan aikaan, miten 
”päivä päivältä kaipaukseni kasvaa, [koska] minulta on riistetty seu-
ranne, mihin en tule koskaan tottumaan.”53 Vaikka avioliiton solmi-
minen oli ideaali ja ylhäisaatelin naisista valtaosa avioitui, yleensä 
perheen ja suvun hyväksymän miehen kanssa niin kuin Fersenienkin 
tapauksessa, tarjoavat Axel von Fersenin ja Hedvig De la Gardien 
kirjeet kurkistusaukon vanhempien tunteisiin tyttären avioiduttua. 
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Aateliskulttuurin voimakkaasti esimerkin avulla sosiaalistava luonne 
merkitsi myös sitä, että varsinkin tyttäret olivat lapsuuden jälkeen 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa vanhempiensa ja muiden vanhem-
pien sukulaisten kanssa. Tämä puolestaan toi muassaan läheiset 
tunnesuhteet, niin kuin Fersenien perheessä erityisesti vanhempien 
ja aikuisten tyttärien suhteen, mutta myös mahdollisuudet konflik-
teihin, vaikka Fersenien perheessä isän ja vanhemman pojan väliset 
konfliktit eivät johtuneetkaan paljosta yhdessä vietetystä ajasta vaan 
erilaisista toiveista ja pyrkimyksistä.

Suurin konflikti Fersenien perheessä puhkesi isän ja pojan vä-
lille, kun Axel von Fersen nuorempi halusi ostaa rykmentin Rans-
kan palveluksesta, kuten yllä on nähty. Kirjeenvaihto isän, pojan ja 
sisaren välillä paljastaa, miten paljon odotuksia ja tunteita Axel von 
Fersen nuoremman rykmentin ostamiseen liittyi. Vaikka poika pyrki 
kirjoittamaan isälleen kunnioittavasti, ei hän voinut välttää näyttä-
mästä kirjeissä katkeruuttaan ja pettymystään, kun isä ei suostunut 
rahoittamaan rykmentin ostamista.54 Isä puolestaan ilmaisi jyrkin sa-
nakääntein, ettei hyväksynyt poikansa suunnitelmia.55 Tämän lisäksi 
kumpainenkin kirjoitti Sophie von Fersenin kanssa aiheesta ja sen 
aiheuttamista tunteista. Veli kirjoitti vihaisena ja turhautuneena, 
eivätkä hänen kirjeensä sisarelle osoita lainkaan kunnioitusta isää 
kohtaa.56 Isä puolestaan kirjoitti tyttärelleen lohduttaen tätä isän ja 
pojan välirikon uhatessa ja tyttären yrittäessä luovia kahden lojali-
teetin välillä.57 Konflikti ratkesi vasta, kun Axel von Fersen vanhempi 
joutui rahoittamaan poikansa rykmentin hankintaa Kustaa III:n ja 
Ranskan kuningasparin painostuksesta.58 Isän ja pojan välit säilyivät 
jännitteisinä jatkossakin.

Varhaismodernin aikakauden kirjeenvaihdossa korostuu suku-
puolesta ja säätyasemasta riippumatta terveyden ja sairauden alitui-
nen läsnäolo, ja lähes kaikissa kirjeissä sivuttiin näitä aiheita. Kuo-
lema ja sen jokapäiväisyys varhaismodernissa yhteiskunnassa näkyy 
sekin kirjeenvaihdossa. Nuorten naisten elämän vaaranpaikkoja 
olivat raskaudet ja synnytykset. Nuoret miehet kuolivat puolestaan 
onnettomuuksissa, sillä 1700-luvun sodissa upseerien kuolleisuus 
oli suhteellisen pientä. Vaikka upseerinura oli Fersenien ja monien 
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muiden aatelisperheiden tavoittelema ihanteellinen aatelismiehen 
ura, asetti sotaan osallistuminen miehet vaaraan. Niin miesten kuin 
naistenkin kuolevaisuus ja sen pelko ja mukanaan tuoma suru näky-
vät kirjeenvaihdossa.

Hedvig De la Gardie rohkaisi Sophieta olemaan huolehtimatta 
pienten lastensa terveydestä ja uskovansa, että lapset pelastuisivat 
vaarasta, kun Sophie oli joutunut vaihtamaan imettäjää ja useita pal-
velijoita sairastui kuumeeseen Sophie von Fersenin ja Adolf Piperin 
taloudessa syyskuussa 1779. Äiti kirjoitti tyttärelleen, että tämän ke-
säkuussa 1779 syntyneet kaksostytöt olivat vahvat, samoin kuin edel-
lisvuonna syntynyt esikoispoikakin.59 Äidin tuen merkitys tyttären 
raskauksien ja synnytysten hetkellä sekä läpi pikkulapsiajan oli olen-
nainen, mutta myös isän henkinen tuki tyttärelle oli merkittävä ja isät 
huolehtivat tyttäristään ja näiden lastensaannista. Kun Sophie von 
Fersen elokuussa 1785 odotti toista poikaansa, kirjoitti Axel von Fer-
sen vanhempi pojalleen Fabianille sisaren lähestyvästä synnytyksestä, 
ja huoli tyttären puolesta tulee selvästi esiin: ”Toivoisin todella, että 
Sophie lopettaisi lasten tekemisen, hän tekee pian viidentensä, ja se 
riittää.”60 Tässä vaiheessa Sophiella oli jo kolme tyttöä ja yksi poika, 
eikä lapsia syntynyt enää enempää nuorimman, elokuun 1785 lopussa 
syntyneen Carl Fredrikin jälkeen.61 Fersenillä oli hyvin konkreettinen 
kokemus siitä, miten vaarallista raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 
olivat, sillä hänen sisarensa oli kuollut lapsivuoteeseen 1751.62

Hedvig von Fersen oli vanhemmilleen erittäin läheinen päätel-
len siitä, että hän vietti usein viikkoja, joskus kuukausiakin, vanhem-
piensa kartanoissa vielä avioitumisensa jälkeenkin yksin tai mu-
kanaan joku neljästä lapsestaan, usein 1777 syntynyt tytär Hedvig 
Amalia Charlotta.63 1790-luvun alussa Hedvig oli vakavasti sairas. 
Kirjeenvaihdosta ei käy ilmi, mikä sairaus oli kyseessä, mutta kesä-
kuussa 1790 Axel von Fersen vanhempi kirjoitti nuoremmalle pojal-
leen Fabianille, että Hedvigillä oli yskä ja että ”tiedätte, että hän on 
yskinyt jatkuvasti useamman vuoden ajan”.64 Mahdollisesti kyseessä 
oli keuhkotauti.

Kesällä 1792 Hedvig von Fersen matkusti lääkärien suosituksesta 
Italiaan parantamaan terveyttään. Vanhempien kirjeistä sisaruksille 
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nousee esiin suru ja huoli tyttären voinnista, mutta myös oman kuo-
leman lähestyminen. Axel von Fersen vanhempi sairastui samoihin 
aikoihin kuin tyttärensä, ja hänen vaimonsa pelkäsi sekä miehensä 
että tyttärensä terveyden puolesta. Hedvig De la Gardie kirjoitti 
Sophie von Fersenille Axel von Fersenin arvelleen, ettei eläisi siihen 
asti, että tytär palaisi Italiasta Ruotsiin.65 Samaan aikaan Axel von 
Fersen kirjoitti Sophielle ja Fabianille, kuinka murheellinen Hedvig 
De la Gardie oli tyttären sairauden ja matkan vuoksi.66 Hedvig von 
Fersen kuoli Pisassa marraskuussa 1792, pian Italiaan saapumisensa 
jälkeen.67 Tyttären kuolema ja sen aiheuttamat tunteet eivät näy Fer-
senien kirjeenvaihdossa, mutta arkistoista löytyy piirustus Hedvi-
gille suunnitellusta hautamonumentista, sirosta obeliskista.68

Kustaa III:n Venäjän vastainen sota 1788–1790 toi sodan Fer-
senien arkipäivään konkreettisemmin kuin aikaisemmin, sillä mo-
lemmat pojat osallistuivat sotaretkeen, ja sotauutiset saavuttivat 
nopeasti Tukholman ja sen lähialueiden kartanot. Axel von Fersen 
nuorempi palasi Ranskaan jo lokakuussa 1788, mutta Fabian von 
Fersen osallistui sotatoimiin koko sodan ajan. Isän ja nuoremman 
pojan kirjeenvaihto on huomattavasti sopuisampaa ja luottamuksel-
lisempaa kuin isän ja vanhemman pojan välinen. Axel von Fersen 
vanhempi ja Fabian von Fersen pohtivat sodanaikaisissa kirjeissään 
paljon kunniaa sekä sotilasuraa ja siihen liittyneitä haasteita, kuten 
raha-asioiden ja ruokahuollon järjestämistä. Fabianin tilannetta hel-
potti se, että perheellä oli kartanoita myös Suomen puolella ja niistä 
sai välttämättömiä elintarvikkeita.69

Elokuun alussa 1789 isä kirjoitti pojalle, että ”olisin hyvin onnel-
linen täällä [Ljungin linnassa, Fersenien maaseutukartanossa], el-
len olisi niin huolissani pojistani […].”70 Uutiset Ranskan levotto-
muuksista ja Bastiljin valtauksesta heinäkuussa olivat jo kulkeneet 
Ruotsiin ja maa oli sodassa Venäjää vastaan. Tästä lyhyestä kohdasta 
kirjeessä paljastuu isän huoli, jonka esiintuomista hän selvästi pyrki 
välttämään kirjeissään Fabianille Kustaa III:n sodan aikana. Axel von 
Fersenin kirjeet molemmille pojille sotaretkien aikana sisälsivät päi-
vittäisiä uutisia, ohjeita käytännön asioiden hoitamiseksi ja pohdin-
toja upseerinuran ja militäärikunnian merkityksestä aatelille. Suo-
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raan pojilleen isä ei ilmaissut mahdollista pelkoa ja huolta poikien 
haavoittumisista tai kaatumisista, sillä kirjeiden oli nimenomaan tar-
koitus kannustaa heitä ja muistuttaa kunnian ja hyveiden tärkeydestä 
aatelisupseerien toiminnalle.

Fabian von Fersen haavoittui vakavasti kesällä 1788. Kun uutinen 
tavoitti hänen perheensä, näkyy sen aiheuttama emotionaalinen 
reak tio sekä isän sanavalinnoissa että käsialassa. Lähes 70-vuotiaan 
Axel von Fersenin käsialasta näkyy jo aiemmin hänen vanhenemi-
sensa; ennen niin varma käsi oli alkanut vapista, eikä sulkakynän 
jälki enää 1780-luvun loppupuolella ollut yhtä tasaista kuin aikai-
semmin. Fersen kirjoitti, ettei voinut edes löytää riittävän voimak-
kaita sanoja ilmaisemaan huolta, jonka Fabianin haavoittuminen ai-
heutti hänen vanhemmilleen ja sisarilleen. Samassa kirjeessä isä tuo 
esiin paitsi huolestumisensa pojan haavoittumisesta, myös isällisen 
rakkautensa poikaansa kohtaan, samoin kuin pyrkimyksen valaa tä-
hän uskoa ja toivoa oman toipumiseen ja Ruotsin menestymiseen 
sodassa. Entisenä upseerina isä analysoi tässäkin kirjeessä pojalleen 
sotatapahtumien kulkua ja laajempien strategisten valintojen mer-
kitystä.71 Yhtä aikaa isä ilmaisee kirjeessä omat tunteensa ja pyrkii 
vaikuttamaan poikansa kokemuksiin ja tunteisiin rohkaisemalla tätä.

Perheen merkitys tiiviinä tunneyksikkönä tulee selvästi esiin, 
kun tarkastelee vanhempien ja aikuisten lasten suhdetta Fersenien 
perheessä. Kaikkein selkeimmin esiin nousee vanhempien kiintymys 
lapsiinsa, – varsinkin tyttärien seurasta nauttiminen, huoli poikien 
kohtalosta sodissa – mutta myös konfliktit, joita aiheuttivat erilaiset 
toiveet ja erilaiset mahdollisuudet toteuttaa erityisesti elämänuraan 
ja elämäntapaan liittyneitä toiveita.

Tunteet, toiveet ja perhesuhteiden merkitys 
elämänvalinnoissa

Vanhempien ja lasten suhde ei katkennut lasten aikuistumiseen ja 
siirtymiseen pois lapsuudenkodista. 1700-luvulla yhteyttä pidettiin 
kirjeitse ja tapaamisilla. Posti kulki muutamassa päivässä Pariisin ja 
Tukholman välillä ja oli melko varmaa myös Atlantin yli tai sodan ai-
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kana. Pitkät vierailut puolin ja toisin – erityisesti aikuisten tyttärien 
vierailut vanhempien luo tai vanhempien, varsinkin äidin, vierailut 
tyttärien luo – pitivät yllä läheisiä suhteita.

Kasvatus ja koulutus, erityisesti sosiaalistamisen muodossa, jat-
kui lasten siirryttyä aikuisuuden kynnykselle ja pidemmälle. Fer-
senien perheen esimerkki osoittaa, että vanhemmat pyrkivät anta-
maan lapsilleen aatelisihanteen mukaisen kasvatuksen ja koulutuk-
sen. Poikien kohdalla tämä merkitsi laajaa yleissivistystä, kielitaitoa 
ja sotilastaitoja, tyttöjen kohdalla viehättävyyttä, sulokkuutta ja 
vaatimattomuutta, mutta myös laajaa lukeneisuutta ja hovin maail-
massa edellytettyjä ranskan kielen taitoa, soittotaitoa ja maalaustai-
toa. Säädynmukaisen kasvatuksen tarkoituksena oli valmistaa pojat 
elämänuralle upseereina, hovimiehinä tai hallintovirkamiehinä, kun 
taas aatelisnaisten ainoa mahdollinen ura 1700-luvulla oli karriääri 
hovissa. Aatelisperheissä lapset saattoivat esittää toiveita elämänu-
ran suhteen, mutta elämäntilanteista tai vaikkapa erilaisista luon-
teista johtuen vanhempien ja aikuisten poikien uratoiveet eivät aina 
kohdanneet. Fersenien perheessä upseerinura oli niin isän kuin poi-
kienkin toiveena, mutta sukupolvien välille avautui kuilu, kun isä ei 
olisi halunnut tehdä valtavia taloudellisia uhrauksia rahoittaakseen 
vanhemman poikansa upseerinuraa Ranskassa.

Avioliiton solmiminen oli niin miesten kuin naistenkin elämässä 
selkeä aikuisuutta merkinnyt virstanpylväs. Aatelisperheissä dynas-
tisten liittojen solmimisella oli pitkät perinteet, vaikka myös tuntei-
den merkitys korostui yhä voimakkaammin 1700-luvun loppua koh-
den. Fersenien perheessä molemmat tyttäret solmivat vanhempiensa 
toivoman liiton, kun taas nuorin poika avioitui vasta isän kuoleman 
jälkeen. Vanhempi poika ei puolestaan avioituinut huolimatta hä-
nen itsensä ja hänen vanhempiensa hänen avioliitolleen asettamista 
suurista toiveista. Axel von Fersen nuorempi suunnitteli avioliittoa 
miellyttääkseen vanhempiaan, erityisesti isäänsä, mutta myös jotta 
olisi voinut saavuttaa taloudellisen itsenäisyyden ja isästään riippu-
mattoman päätösvallan asioihinsa vauraan vaimon avulla. Samaan 
aikaan hän oli rakastunut Ranskan kuningattareen Marie-Antoinet-
teen, eikä sen vuoksi oikeastaan edes halunnut avioitua.
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Niin elämänuran valinta ja sillä kunnianhimoisten tavoitteiden 
saavuttaminen kuin aviopuolison löytäminenkin nostavat esiin per-
heen merkityksen tunneyksikkönä, jossa vanhempien ja aikuisten 
lasten odotukset, pettymykset, ilot ja surut kohtasivat. Erityisen 
vahva myönteinen tunneside Fersenien perheessä oli vanhempien 
ja aikuisten tyttärien välillä. Puolestaan poikien – varsinkin vanhem-
man pojan – ja isän välisiä suhteita leimasivat erilaiset odotukset ja 
toiveet sekä pojan raskaaksi kokema taloudellinen riippuvuus isäs-
tään vielä yli 30-vuotiaanakin. Vanhempien ja lasten suhde ei kat-
kennut eikä välttämättä edes väljentynyt lasten aikuistuttua, vaan 
säilyi merkityksellisenä kuten Fersenien vanhimman tyttären suhde 
vanhempiinsa, joiden luona hän vietti lapsineen useiden kuukausien 
pituisia ajanjaksoja.
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Porvarisperhe ja sen monimuotoisuus 
1700–1800-lukujen Porissa

c

Jarkko Keskinen

P erhehistorian keskiössä on pitkään ollut ajatus siitä, että per-
heiden koko ja rakenne sekä niiden yhteiskunnallinen rooli 

muuttuivat teollistumisen ja sitä seuranneiden sosiaalisten, poliittis-
ten sekä erityisesti taloudellisten murrosten seurauksena. Samalla 
käsitteen merkitys on muuttunut siten, että perheelle tai kotitalou-
delle on mahdotonta antaa yhtä yleispätevää, ajasta ja kulttuurista 
riippumatonta määritelmää. Perheestä on tullut sen sosiaalisesta ja 
taloudellisesta kontekstista irrallaan oleva käsite, jolla on vain vähän 
yhteistä historiallisen todellisuutensa kanssa – sekoitus erilaisia ra-
kenteita, arvoja ja toimintamalleja, jotka eivät samanaikaisesti ole 
olleet läsnä missään ajassa tai paikassa.1

Käsitteen määrittelyä ovat hämärtäneet myös perhehistorian 
lähteet ja tutkimusperinne, jotka ovat estäneet tutkijoita näkemästä 
menneisyyden perheiden monimuotoisuutta. Jokapäiväisen elämän 
organisoinnin lisäksi perheillä ja kotitalouksilla oli varhaismoder-
nissa yhteiskunnassa myös laaja-alaisempi ideologinen, kulttuurinen 
ja hallinnollinen ulottuvuutensa.2 Perheen ihannekuva, hyvin organi-
soitu ja hoidettu ydinperhe, toimi mallina vallitsevalle yhteiskunta-
järjestykselle, jossa jokaisella sen jäsenellä oli oma ennalta määrätty 
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paikkansa ja tehtävänsä ja jossa maan hallitsija piti isällisesti huolen 
alamaisistaan. 

Hallinnon ja vallitsevan oikeusjärjestyksen näkökulmasta perhe ja 
kotitalous määrittelivät kansalaisten sosiaalisen statuksen ja toimivat 
muun muassa verotuksen perusyksikkönä. Näin ollen valtaosa per-
heitä ja kotitalouksia kuvaavasta lähdeaineistosta koostuu perheraken-
teita ja perheen pään elämänkaarta kuvaavasta viranomaisaineistosta. 
Aineistosta, jonka kautta on muodostunut vääristynyt kuva mennei-
syyden perheen ja kotitalouksien perusluonteesta.3 Viranomaislähtei-
den lisäksi myös uskonto ja eriytyisesti Vähän Katekismuksen ope-
tukset perheen ja yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä ovat 
vahvistaneet tämänkaltaisen staattisen perhekuvan rakentumista.4

Historiantutkimuksen parissa perheestä rakentui kuva suljettuna 
kulutus- ja tuotantoyksikkönä, jonka jäsenillä oli omat roolinsa, vel-
vollisuutensa ja oikeutensa.5 Samalla tutkimus keskittyi erilaisten 
perherakenteiden analysointiin ja kategorisointiin. Tarkoituksena oli 
tuottaa demografisia yleistyksiä, jotka mahdollistaisivat perheiden 
ajallisen, maantieteellisen ja kulttuurienvälisen vertailun.6 Perheen 
ja kotitalouden liian tiukka määritteleminen esimerkiksi ydin- tai 
laajennettuihin perheisiin siirtää tutkijan huomion pois siitä, mitä 
tapahtuu rakenteiden takana.7 Suljetun yksikön sijaan perhe ja koti-
talous tulisi määritellä avoimeksi rakenteeksi, joka käy jatkuvaa vuo-
ropuhelua sitä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.8 

Tämän luvun keskiössä on 1700–1800-lukujen vaihteen pori-
lainen porvarisperhe. Perhe oli eräs varhaismodernin yhteiskun-
nan peruspilareista. Erityisesti porvarilliset elinkeinot – kauppa ja 
käsityö – olivat tiukasti sidoksissa perheisiin ja niiden ympärille 
rakentuneisiin kotitalouksiin. Perheiden kautta tuleville sukupol-
ville suodattuivat paitsi ammatillinen tietotaito, myös arvot, nor-
mit ja koko porvarisyhteisön identiteetti.9 Käytännössä käsityöläis- 
ja kauppiasperheiden olisi ollut erittäin vaikeata turvata oma 
toimeentulonsa ilman perheen, kotitalouden ja paikallisyhteisön 
tarjoamaa sosiaalista ja taloudellista tukea. Kyse siis oli kokonaisval-
taisesta porvarisyhteisön jäseneksi kasvamisesta osana perhettä ja 
sen ympärille rakentunutta kotitaloutta.
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Työ tarkastelee Ulvilan maaseudulta Porin kaupunkiin siirty-
nyttä Björkman-sukua sekä sen keskuudessa rakentuneita perheitä 
ja kotitalouksia, joiden vaiheita seuraan kahden sukupolven ajan 
1700-luvun alusta 1820-luvulle. Huomion keskipisteenä on perheen 
koko elinkaaren kattava monimuotoisuus ja jatkuva vuorovaikutus 
sitä ympäröivän yhteisön kanssa. Toisin sanoen tarkastelen Björk-
manin perhettä ja kotitaloutta prosessina, joka koostuu kaikkien 
siinä vaikuttaneiden henkilöiden elinkaaresta kehdosta hautaan. 
Analyysin kärki on suunnattu sellaisiin perheen elinkaaren aikana 
esiintyviin tapahtumiin, joilla on eniten vaikutusta perheen jäsenten 
elämään, eli lasten syntymään, syntymäkodin jättämiseen ja opintie-
hen, avioliiton solmimiseen ja kuolemaan.10

Siitä huolimatta, että työ keskittyy yhden porvarisperheen 
elinkaaren kuvaamiseen, se ei tutki yksilöitä sinänsä, vaan Björk-
manin perhe edustaa laajempaa porvarisperheiden joukkoa.11 
Näin ollen tutkimuksessa esiintyvät yksilöt ovat kiinnostavia 
ennen kaikkea omien ryhmiensä edustajina, olivat ne sitten 
porvarisperheen lapsia, renkejä, piikoja, kauppiasharjoittelijoita, 
aviopuolisoita tai leskiä. Björkman tarjoaa edustavan esimerkin 
1700–1800-lukujen taitteen porvarisperheen elinkaarianalyysiin. 
Se ei ole jättänyt jälkeensä päiväkirjoja, kirjeitä tai muuta sellaista 
asiakirjamateriaalia, jonka avulla tutkijan olisi mahdollista tarkastella 
lähemmin perheenjäsenten arkea ja heidän sielunmaisemaansa. 
Sen sijaan perhe on puhallettu henkiin käyttämällä erilaisia 
viranomaisarkistoja, Ulvilan ja Porin seurakunnan kirkonkirjoja 
sekä perheenjäsenten elämän kontekstoivaa tutkimuskirjallisuutta. 
Yhdessä nämä asiakirjat muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa 
hyvät lähtökohdat Björkmanin perheen monimuotoisen elinkaaren 
tutkimukselle.

Syntymäkoti maalla
Ulvilan Suosmeren kylässä oli 1600-luvulla seitsemän maatilaa. 
Näistä kolme suurinta olivat ratsutilat Holgeri, Kleemola ja Käyrä. 
Käyrän rusthollia pitkään hallinnoineen ratsumestari Baranoffin 
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kuoltua tila ajautui kauppias Gustav Björkmanin haltuun ja lopulta 
perintönä hänen pojilleen. Kantatilaa asutti perheen vanhin poika 
Gustav. Myös hänen veljensä Johan asui Käyrän rusthollin mailla. 
Sen sijaan perheen veljessarjan nuorin Nils Björkman jätettiin pe-
rinnönjaossa ilman maaomaisuutta, ja hän päätyi isänsä jalanjäljissä 
harjoittamaan kauppiaan ammattia rusthollin lähistöllä sijaitsevaan 
Porin kaupunkiin. Hänen kaltaisilleen, sopiville porvarisoikeuksien 
hakijoille oli kaupungissa suuri sosiaalinen tilaus. Pori oli yksi niistä 
suomalaiskaupungeista, jotka olivat isonvihan aikana 1713–1721 jou-
tuneet lähes täydellisen hävityksen uhriksi.12 Valtaosa kaupungin 
kauppiaista ja hallintoviranomaisista oli paennut sotaa Ruotsiin ja 
sodan päätyttyä vain osa heistä palasi takaisin huolehtimaan kau-
pungin jälleenrakentamisesta.13

Käyrän rusthollissa juhlittiin marraskuussa 1750 pojan synty-
mää. Isakiksi (Bj12) ristitty poika ei ollut perheen ensimmäinen 
lapsi, vaan hänen vanhempiaan Johan Björkmania (Bj3) ja Maria 
Eerikintytärtä (Er) oli siunattu lapsen syntymällä aikaisemmin jo 
kuusi kertaa. Pariskunta oli solminut avioliittonsa 22-vuotiaina ja 
siitä lähtien Maria oli ollut raskaana muutaman vuoden välein koko 
hedelmällisen ikänsä ajan. Tämä tarkoitti sitä, että Maria sai viimei-
sen lapsensa hieman yli 40-vuotiaana. Pariskunnalle syntyi yhteensä 
yhdeksän lasta.14 

Kirkonkirjoja tarkasteltaessa käy ilmi eräs 1700-luvun yhteiskun-
nalle varsin tyypillinen piirre. Suomalaisseurakunnissa on kirjattu 
muistiin syntymiä ja kuolemia aina 1600-luvulta alkaen. Tästä huo-
limatta tiedot ovat usein melko puutteellisia 1800-luvun jälkipuolis-
kolle saakka. Syynä tähän oli se, että kuolleena syntyneitä lapsia ei 
välttämättä merkitty seurakuntien kirkonkirjoihin. Myös kastettujen 
luettelot ovat usein puutteellisia.15 Papit, jotka kiersivät ympäri seu-
rakuntaa kastamassa lapsia, kirjoittivat tiedot yleensä muistilapuille, 
joista ne oli tarkoitus myöhemmin kopioida kastekirjoihin. Osa pa-
peista ei hoitanut kirjaamistehtäviä kovin tunnollisesti. Näin osa 
syntyneistä ja näiden kastetilaisuuksista saattoi jäädä merkitsemättä. 
Björkmanin perhettä tutkittaessa onkin yhdisteltävä aineistoja kol-
mesta eri asiakirjakokonaisuudesta saadakseen kokonaiskuvan sen 
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rakenteen muutoksista. Lapsista Gustav (Bj8), Maria (Bj10) ja Jacob 
(Bj14) on merkitty ainoastaan Ulvilan seurakunnan syntyneiden lu-
etteloihin. Johanin (Bj7), Kristiinan (Bj11) ja Isakin (Bj12) nimet sen 
sijaan puutuvat rippikirjoista ja Nils (Bj9) esiintyy vain kastettujen 
luettelossa.16

Lasten näkymättömyys kirkonkirjoissa oli inhimillisten tekijöi-
den lisäksi seurausta siitä, että elävänä syntyneistä lapsista viidennes 
kuoli ennen ensimmäistä syntymäpäiväänsä. Imeväisikäisten kuol-
leisuus oli 1700-luvun jälkipuoliskolla noin 30–40 prosenttia kaikista 
kuolemantapauksista Suomessa. Vastaavasti kaikista haudan lepoon 
lasketuista alle kymmenvuotiaiden lasten osuus oli lähes 57 prosent-
tia. Erityisesti talvikausina lapsia menehtyi iso- ja tuhkarokkotar-
tuntoihin, erilaisiin hengitystietauteihin sekä keinoruokinnan takia 
levinneisiin suolistotauteihin.17 

Kaupungeissa sairastelu ja erityisesti lapsikuolleisuus oli vielä 
selvästi yleisempää kuin maaseudulla. Syynä tähän oli tilan ja hy-
gienian puute. Suomen kaupungeissa muun muassa puhtaan juo-
maveden saanti oli iso ongelma, samoin jätehuolto ja viemäröinnin 
puute.18 Puutteellisen hygienian takia noin kolmannes perheiden 
esikoisista ei selvinnyt hengissä ensimmäisestä elinvuodestaan. Ko-
tisynnytykset ja kätilöiden puute nostivat riskiä entisestään ja usein 
ne naiset, jotka olivat menettäneet esikoisensa, joutuivat saattamaan 
hautaan myös seuraavan lapsensa.19

Kuolema oli yleinen vieras myös Käyrän tilalla. Björkmanien 
yhdeksästä lapsesta aikuisiän näki ainoastaan viisi. Erityisen anka-
rasti perhettä koeteltiin 1750-luvun puolivälissä, jolloin ensin per-
heen pää Johan Björkman (Bj3) menehtyi äkillisesti 40-vuotiaana. 
Seuraavana vuonna hautaan laskettiin nelivuotias Fredrik (Bj13) ja 
kaksivuotias Jacob (Bj14).20 Perheen aseman tarkempi tarkastelu on 
mahdotonta, sillä Johan Björkmanin perukirjat eivät ole säilyneet 
jälkipolvien luettaviksi. Lähteistä käy kuitenkin ilmi, että viiden lap-
sen kanssa yksin jääneen Marian (Er) oli pakko reagoida tähän muu-
tokseen turvatakseen perheensä toimeentulon. Näin ollen perheen 
esikoinen Lisa (Bj6), joka tuolloin oli jo 21-vuotias, meni naimisiin 
paikallisen talopojan Anders Eskolan kanssa ja muutti pois kotoa.21 
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Vaikka kyse oli käytännön realiteeteista, 21-vuotiaan Lisan avioliitto 
oli kaikin puolin ajalle tyypillinen kahden paikallisen talonpoikais-
suvun välinen liitto, jonka tarkoituksena oli taata molemmille su-
vuille mahdollisimman edulliset tulevaisuudennäkymät.22 Kovin 
pitkään perheonni ei Lisan avioliitossa kuitenkaan kukoistanut, sillä 
hän kuoli jo 25 vuoden iässä synnytyskomplikaatioiden seurauksena 
lapsivuoteeseen.23 

Lisan muutettua pois kotoa perheen vanhin poika Johan (Bj7) 
oli 18-vuotias, eikä Maria uskonut rusthollin hoitoa kokonaan hänen 
käsiinsä, vaan neljän lapsen yksinhuoltajaksi jäänyt Maria päätti ha-
kea apua lähisukulaisilta. Samalla perheen päätäntävalta siirtyi Ma-
rian langolle ja Käyrän rusthollin omistaja Gustav Björkmanille (Bj2), 
jonka luokse Maria lapsineen muutti asumaan.24 Gustav oli naimaton 
mies. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että hän olisi asuttanut 
rustholliaan yksin – kaikkea muuta. Käyrän tilalla asui myös Gustavin 
äiti ja Marian lasten isoäiti Magdalena Scheder (Sch) sekä lukuisa, 
vuosittain vaihtelevan suuruinen joukko palkollisia eli renkejä ja pii-
koja, joiden tehtävänä oli huolehtia tilan raskaammista töistä.25 

Tämän kolmesta eri sukupolvesta koostuvan kotitalouden ra-
kenne muuttui jälleen siirryttäessä 1760-luvulle.26 Ensin menehtyi 
isoäiti 79 vuoden iässä. Vuoden 1761 toukokuussa vietettiin puoles-
taan rusthollin omistajan, Gustav Björkmanin hautajaisia. Lapsetto-
mana kuollut Gustav testamenttasi Käyrän rusthollin edesmenneen 
veljensä pojille Johanille (Bj7) ja Nilsille (Bj9).27 

Tilaa lohkottaessa perhe ajautui fyysisesti erilleen. Johanin hal-
tuun siirtyi hänen omalta isältään peritty rustholli maineen. Samalla 
hän solmi avioliiton naapuritilan omistajan tyttären Maria Henri-
kintytär Holgerin (Ho) kanssa ja muutti perheineen omistamalleen 
osalle tiluksia. Parille syntyi kaikkiaan viisi poikaa ja kuusi tytärtä, 
joista valtaosa kuoli ensimmäisten elinvuosiensa aikana erilaisiin 
rokko-, kuume- ja ripulitauteihin. Henkiinjääneistä viidestä lapsesta 
vanhin poika jatkoi tavan mukaisesti rusthollin isäntänä, tyttäret nai-
tettiin lähiseudun talonpoikien kanssa ja nuorin poika Jacob joutui 
etsimään elantonsa Porista, jonne hän 1700-luvun lopulla lähti tavoit-
telemaan kauppiaan uraa.28
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Johanin (Bj3) ja Marian (Er) pojista Nils (Bj9) jäi asuttamaan 
äitinsä, pikkusiskonsa Kristiinan (Bj11) ja pikkuveljensä Isakin (Bj12) 
kanssa sedältään perimäänsä Käyrän alkuperäistä rusthollia. Talon 
isännäksi tultuaan myös Nils meni naimisiin vuonna 1764 naapuri-
kylästä Kaasmarkusta kotoisin olleen talonpojan tyttären Walborg 
Andersintytär Paavolan kanssa.29 Kuvaavaa on, että Kristiina ei ha-
lunnut jäädä veljensä elätettäväksi, vaan 18 vuotta täytettyään hän 
avioitui Porissa porvarisoikeudet saavuttaneen Ulvilan seurakun-
nan entisen lukkarin pojan Isak Ullenbergin kanssa.30 Lähteet eivät 
kerro, miten he ovat toisensa tavanneet, mutta Isakin isovanhempien 
kotitila sijaitsi Käyrän naapurikylässä Suolistolla, joten perheet ovat 
luultavasti tunteneet jo entuudestaan. 

Kuolema koetteli kovalla kädellä Nilsin (Bj9) kotitaloutta 
1700-luvun lopulla. Parin kuudesta lapsesta kaksi oli jo aikaisemmin 
kuollut heti synnyttyään. Vuoden 1788 tammikuussa isoäiti Maria 
(Er) puolestaan sairastui punakuumeeseen ja riutui lopulta pois 75 
vuoden iässä. Elämänsä aikana Maria oli ehtinyt olla osa neljää eri 
perhekuntaa, synnyttää yhdeksän lasta, nähdä oman anoppinsa, mie-
hensä ja neljän lapsensa kuoleman, todistaa kahdenkymmenen las-
tenlapsensa syntymää ja surra heistä kahdeksan poismenoa. Maria ei 
kuitenkaan enää ehtinyt nähdä, miten hänet kukistanut tauti kaatoi 
ensin Walborgin ja lopulta myös Nilsin muutamaa kuukausi myö-
hemmin, jättäen perheen neljä lasta orvoiksi.31

Lähteet eivät kerro, mitä Nilsin ja Walborgin lapsille tapahtui 
vanhempien kuoleman jälkeen, mutta oletettavaa on, että heidän se-
tänsä, Käyrän toisen rushollin isäntä, Johan (Bj7) on ottanut heidät 
siipiensä alle. Lapsista vanhin Valborg oli vanhempiensa kuollessa jo 
17-vuotias. Hän kuitenkin jäi auttamaan kodin taloudenpidossa aina 
vuoteen 1795 saakka, kunnes meni naimisiin Kokemäeltä kotoisin 
olleen rusthollarin pojan Mikael Mattsonin kanssa. Nils, joka isänsä 
kuollessa oli vasta 11-vuotias, otti täysi-ikäiseksi tultuaan isältään 
perinnöksi saamansa tilan haltuunsa. Perheen nuorimmat Isak ja 
Gustaf sen sijaan asuivat osana Johanin kotitaloutta aina 1790-luvun 
alkuun saakka, ennen kuin lähtivät pois synnyinseuduiltaan Poriin 
etsimään uutta tulevaisuutta kauppiaan ammatista.32 
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Lopulta myös Johanin (Bj3) ja Marian (Er) perheen nuorin lapsi 
Isak (Bj12), joka oli syrjäytetty sekä isänsä että setänsä Gustavin 
(Bj2) testamentissa, jätti Käyrän rusthollit taakseen ja muutti Poriin, 
jossa hän vuonna 1763 kirjautui paikallisen triviaalikoulun oppilaak-
si.33 Kotoa lähtiessään Isak oli 13-vuotias.

Yhteisön jäseneksi kasvaminen
Ruotsissa kruunu oli 1600-luvun alusta lähtien noudattanut mer-
kantilistista talouspolitiikkaa, jonka perimmäisenä tarkoituksena 
oli Ruotsin talouden alijäämäisyyden tasoittaminen ja 1700-luvun 
alussa menetetyn suurvalta-aseman takaisinsaanti. Toimimattoman 
rahapolitiikan ja epäonnisten sotien seurauksena protektionistinen 
ja merkantilistinen talouspolitiikka saivat lopulta tehdä tilaa libera-
listisimmille ajatuksille. Yksi aikakauden merkittävimmistä talous-
poliittisista päätöksistä oli Pohjanlahden kauppapakon lakkautta-
minen 1765. Tämän ansiosta Tukholman pohjoispuolella sijainnei-
den rannikkokaupunkien osuus valtakunnan ulkomaankaupasta ja 
merenkulusta alkoi vähitellen kasvaa. Päätös koski myös Suomea, 
sillä kruunu päätti lisätä suomalaisten tapulikaupunkien lukumää-
rän kolmesta seitsemään. Vuonna 1765 tapulioikeuden saivat Vaasa, 
Kokkola, Oulu sekä Pori.34

Ulkomaankauppaoikeuksien myötä Pori veti puoleensa uusia ih-
misiä, joiden tavoitteena oli saavuttaa kaupungissa porvarisoikeus. 
Tähän joukkoon liittyi myös Isak Björkman (Bj12), joka aloitti oman 
uransa rakentamisen koulun penkiltä. Porin triviaalikoulussa oli 
kaksi erillistä linjaa.35 Latinaluokka valmisti oppilaita yliopisto-opin-
toihin. Apologistaluokalla painotettiin kieliopintojen sijaan lasken-
toa, kirjanpitoa ja kirjeiden kirjoittamista. Tämän luokan opetus oli 
suunnattu tuleville kirjanpitäjille ja porvarisammattia suunnittele-
ville oppilaille. Usean muun talonpoikaistaustan omaavan nuorukai-
sen tapaan Isak Björkman kirjautui juuri koulun apologistaluokalle, 
josta hän valmistui viisi vuotta myöhemmin loppuvuonna 1768.36 

Koulusivistyksen tehtävänä oli varustaa yksilöt kulttuurisella 
pääomalla, jonka avulla he kykenivät tulevaisuudessa toimimaan 
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omassa sosiaalisessa ympäristössään ja yhteisön jäseninä.37 Kaupun-
gin porvarisyhteisön jäseneksi ei voinut valmistua suoraan koulun 
penkiltä, vaan koulutodistuksen lisäksi porvarisoikeuksien saanti 
edellytti monivuotisen käytännön kokemuksen hankkimista alalta. 
Vuoden 1734 kauppakaaren mukaan kauppiasoikeuksia oli haettava 
kaupungin maistraatilta. Hakijan tuli olla luku- ja kirjoitustaitoinen. 
Lisäksi hänellä oli oltava takanaan jonkun porvarin tai kauppiaan 
alaisuudessa suoritettu 11–12 vuoden oppiaika. Oppiaika rakentui 
kolmesta toisiinsa linkittyneestä osiosta. Ensimmäinen oli noin 
puoli vuotta kestänyt koeaika, jonka kuluessa opettaja arvioi, oliko 
hänen oppilaansa sovelias harjoittamaan porvarisammattia. Tämän 
jälkeen harjoittelija aloitti varsinaisen oppiaikansa, joka kesti seu-
raavat 11 vuotta. Näistä neljä viimeistä harjoittelija toimi oppi-isänsä 
palkallisena puotiapulaisena.38

Kauppiasharjoittelu suoritettiin osana isännän kotitaloutta. Käy-
tännössä Isakilla olisi ollut mahdollisuus turvautua harjottelupaikan 
hakemisessa joko edesmennen setänsä (Bj4) lesken Maria Back-
manin (Ba) tai isosiskonsa puolison Isak Ullenbergin (Ul) apuun, 
mutta tästä ei ole mitään viitteitä eivätkä lähteet kerro, kenen luona 
Isak suoritti oman käytännön harjoitelunsa. 

Oppipoikien asema kotitalouksissa kuitenkin vaihteli tilanteen 
mukaan. Periaatteessa järjestelmän esikuvana oli isän ja hänen las-
tensa välinen luottamussuhde, joka erotti heidät muista palkollisista. 
He asuivat, söivät ja elivät yksityiselämäänsä isäntäväen valvovien 
silmien alla. Oppiajan alettua he olivat myös isäntänsä ja emäntänsä 
käsky- ja kuritusvallan alaisia.39 Käytännössä perheenomaisuus oli 
näennäistä, eikä oppipoikia voinut tunnetasolla rinnastaa perheen 
omien lapsien asemaan kotitalouden sisällä.40 

Oppipoikajärjestelmä ei perustunut ainoastaan kauppiaiden ha-
luun jakaa ammattiensa saloja tuleville sukupolville, vaan sen toi-
mivuuden takasi molemminpuolinen riippuvuussuhde. Harjoittelu 
tarjosi kauppiaiden käyttöön edullista ja ennen kaikkea luotettavaa 
lisätyövoimaa. Arkipäivän juoksevien asioiden delegointi alaisille 
helpotti isäntien omaa työtaakkaa. Se tarjosi heille myös mahdolli-
suuden keskittyä kaupankäynnin kannalta tärkeiden päätösten teke-
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miseen. Harjoitteluajan pituudesta johtuen kauppiaat ehtivät nauttia 
oppipoikiensa työpanoksesta vuosien ajan, ennen kuin nämä siirtyi-
vät itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Yhteistyö oppipojan ja hänen 
isäntänsä välillä jatkui usein myös kauppiasoikeuksien myöntämisen 
jälkeen. Näin ollen heidän keskinäinen suhteensa saattoi ajan myötä 
muodostua erittäin läheiseksi.41 

Ammatillisen harjaantumisen ohella eräs oppiajan keskeisimmistä 
tehtävistä oli integroida oppipojat oman kauppiasluokan ja paikallis-
yhteisön jäseniksi. Apulaisena toimiminen tarjosi oppipojille hyväk-
sytyn aseman yhteisön tulevina jäseninä ja pohjan oman sosiaalisen 
suhdeverkoston ja sitä kautta myös oman itsenäisen uran rakentami-
selle. Isäntien tehtävänä oli luoda mahdollisimman edulliset olosuh-
teet kauppiasyhteisön ja oppipojan välisen luottamuksen ja yhteen-
kuuluvuuden tunteen kasvulle – onnistuminen tässä tehtävässä takasi 
oppipojille paikan paikallisyhteisön täysivaltaisina jäseninä.42

Isak Björkmanin osalta tämä toteutui vuonna 1777, kun hän van-
noi Porin maistraatille porvarisvalan ja sai oikeudet harjoittaa kau-
pungissa kaupankäyntiä. Isakin koulutie oli kestänyt 14 vuotta, mikä 
oli varsin tyypillistä. Useimmat kauppiasvalan vannojat olivat koulu-
tuksen pitkästä kestosta johtuen valan vannoessaan noin 30-vuotiai-
ta.43 Porvarisoikeuden hakeminen ja sitä seurannut kauppiastutkinto 
virallisine porvarisvaloineen oli yhteisöllinen siirtymäriitti. Sen tar-
koituksena oli osoittaa yhteisön muille jäsenille, että oppipojan sta-
tuksen omaava henkilö siirtyi elämässään uuteen vaiheeseen, jossa 
hänestä tuli täysvaltainen paikallisyhteisönsä jäsen.44

Kauppiasoikeus tarjosi Isakille mahdollisuuden oman itsenäi-
sen uran aloittamiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että 
hän olisi ryhtynyt harjoittamaan elinkeinoaan yksin – päinvastoin. 
Aivan kuten muutkin porvarisammatit, myös kaupankäynti oli 
1700–1800-lukujen vaihteessa tiukasti sidoksissa omaan perheeseen 
ja kotitalouteen. Toisin sanoen uuden ammatillisen statuksen myötä 
Isak astui siihen sosiaaliseen tilaan, jossa yhteisö odotti hänen me-
nevän naimisiin ja perustavan perheen, joka tulisi tukemaan häntä 
ammattinsa harjoittamisessa. Myös avioliitossa oli kyse tietynlaisesta 
siirtymäriitistä – oman aikuisuuden osoittamisesta.45 
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Isakin tapaan porvarismiehet useimmiten hankkivat ammatin 
ennen avioliiton solmimista, jotta kykenivät huolehtimaan per-
heensä toimeentulosta. Tämän seurauksena vaimot puolestaan 
olivat yleensä selvästi aviomiestään nuorempia. Isak Björkman 
(Bj12) oli 27-vuotias ja hänen morsiamensa Helena Lovisa Flinc-
kenberg (Fli) 18-vuotias mennessään naimisiin.46 Isakin ja Helenan 
avioliitto oli myös tyypillinen kahden porvarissuvun yhteenliit-
tymä, sillä porilaisten kauppiassukujen vuosina 1765–1820 solmi-
mista avioliitoista valtaosa, noin 73 prosenttia, oli solmittu hori-
sontaalisesti.47 Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kauppiaiden 
puolisot edustivat lähes poikkeuksetta joko kaupungin kauppias- tai 
käsityöläisluokkaa.48 Näin oli myös tällä kertaa, sillä Helenan isä 
toimi kaupungissa hatuntekijämestarina.49 

Ammatinharjoittaminen ja perheen perustaminen edellyttivät 
myös asuinpaikan hankkimista kaupungista. Porissa oli vuoden 
1777 manttaaliluettelon mukaan 1 758 asukasta.50 Näistä porvaristoon 
kuului ainoastaan kymmenesosa. Heidän lisäkseen kaupungissa asui 
papistoa, virkamiehiä, meri- ja sotamiehiä sekä palvelusväkeä, jota 
oli määrällisesti eniten. Noin joka viides kaupungin asukkaista oli 
palkollinen. Ammatissa toimivista naisista neljäsosa toimi piikana.51 

Kartassa 2 on kuvattu Porin kaupungin kauppiaiden, käsityöläis-
ten, suomalaisporvarien52, papiston, triviaalikoulun opettajakunnan, 
armeijassa palvelleiden henkilöiden sekä kaupungin ja kruunun vir-
kamiesten asuinpaikkoja vuonna 1799. Kaupunki on mahdollista 
jakaa asuinpaikkojen mukaisesti kolmeen osaan siten, että läntisen 
osan rajaksi muodostui kirkon ja raatihuoneen välistä koko kaupun-
gin halki kulkeva Kuninkaankatu. Keskiosan ja itäisen osan raja kulki 
kaupungin itäiseltä tulliportilta kaupungin läpi kulkevaa aukiota ja 
poikkikatua pitkin aina jokirannassa sijainneelle Linnalaiturille 
saakka. Itäinen osa puolestaan päättyi kaupunkia ympäröivään ra-
ja-aitaan. 

Kaupungin läntistä osaa hallitsivat suomalaisporvarien (31) 
asunnot. Suurin osa näistä sijoittui maantieteellisesti alueen keskim-
mäisiin kortteleihin. Käsityöläisasunnot (23) sijoittuivat alueen reu-
namille. Heidän lisäkseen alueella asui myös osa kaupungin papis-
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K
artta 2. Porin kaupungin tontinhaltijat vuonna 1799

Lähde: KA
, Yksityisarkistot, Alex Paltsckinin arkisto, Porin kaupungin tontinom

istajaluettelo vuodelta 1799.
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tosta (7) ja muutama kaupungin virkamies (2). Kauppiaita kaupun-
gin länsireunalla asui ainoastaan yksi. Häntä lukuun ottamatta kaikki 
kaupungin kauppiaat (20) asuivat kaupungin keskiosassa kirkon ja 
raatihuoneen välittömässä läheisyydessä.53 Kaupungin keskiosassa, 
jossa oli eniten tontteja, asui lukumääräisesti suurin osa papistosta 
(11), suomalaisporvareista (38), kaupungin käsityöläisistä (28) sekä 
virkamiehistä. Heidän lisäkseen keskustassa asui myös neljä upsee-
ria. Itäosassa enemmistö asukkaista edusti käsityöläisiä (17). Tosin 
suomalaisporvareita (13) oli alueella ainoastaan neljä vähemmän. 
Alueella oli myös muutamia virkamiesten (5) ja armeijan palveluk-
sessa toimineiden henkilöiden (2) asuntoja. Isak Björkmanin asunto 
sijaitsi kaupungin lounaiskulmassa läntisen osan uloimmalla asutus-
kehällä, Malmikadun varrella tontilla numero 73. Näin ollen Björk-
manin perheen uusi asuinpaikka heijasti aloittelevan kauppiaan ase-
maa paikallisyhteisön jäsenenä ja käsityöläismestarin tyttären kanssa 
solmittua avioliittoa.54

Kotitalous ja perheen elinkaari
Perhe on usein määritelty ensisijaisesti biologiseksi tuotantoyksi-
köksi, jossa avioliiton solminut pariskunta hankkii itselleen kodin ja 
lapsia.55 Esimodernissa suomalaisyhteiskunnassa avioliittoinstituu-
tio näytteli merkittävää roolia. Se linkitti valtion ja kirkon yhdeksi 
kansalaistensa elämää sääteleväksi ja normittavaksi kokonaisuudeksi. 
Samalla syntyi perhe ja sen ympärille kotitalous, jotka olivat sekä so-
siaalisesti että taloudellisesti koko patriarkaalisen yhteiskuntajärjes-
tyksen perusta. Lisäksi avioliiton ulkopuolella harjoitettu sukupuol-
tenvälinen kanssakäynti oli ankarasti kielletty. Kirkon siunaama liitto 
sisälsi siis oletuksen siitä, että pariskunta hankkisi yhdessä lapsia. 

Porvarispiireissä ensimmäisen lapsi syntyi yleensä noin vuoden 
kuluttua avioliiton solmimisesta. Ihmisten elinkaaren aikana jokai-
nen elämäntilanne sisälsi omat riskinsä. Synnytys oli vaarallinen 
kokemus sekä lapselle että äidille. Valtaosa lapsista syntyi kotona, 
koulutetun kätilön ja perheen tai naapuruston naisväen avustamana. 
Naiset pelkäsivät kuolevansa kuumeseen, verenmyrkytykseen tai 
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verenvuotoon. Viimeisenä keinona paikalle kutsuttiin lääkäri tai ki-
rurgi, jonka tehtävänä oli poistaa lapsi äitinsä kohdusta pieninä pala-
sina sillä seurauksella, että myös äiti menehtyi. Erilaiset laiminlyön-
nit, väärinohjeistettu lastenhoito ja heikko hygienia saattoivat niin 
ikään katkaista lasten elämän lyhyeen. Lisäksi lasten riski kuolla en-
simmäisten elinvuosiensa aikana oli erittäin suuri; esimerkiksi ripulit 
ja erilaiset kulkutaudit tappoivat noin neljäsosan vastasyntyneistä. 
Kaikista kuolleista lähes puolet oli alle viisivuotiaita lapsia. Samat 
syyt pätivät myös äitien kuolleisuuteen, sillä synnytyksen heikentä-
minä he olivat alttiimpia erilaisille sairauksille.56

Vanhempien näkökulmasta katsottuna lapsen sukupuolella oli 
iso merkitys. Poikalapsi, jonka kautta perhe saattoi siirtää nimensä, 
traditionsa ja omistuksensa tulevalle sukupolvelle oli yleisesti ha-
lutumpi vaihtoehto kuin tytär. Björkmanin perheessä pariskuntaa 
siunattiin nimenomaan esikoispojan syntymällä tasan yhdeksän 
kuukautta avioliiton solmimisesta.57 Johan Jacob (Bj15) sai kasteessa 
nimensä suvun perinteitä kunnioittaen isän sukulaisten, tässä ta-
pauksessa edesmenneen isoisänsä mukaan.58 

Lapsen syntymä muutti ainakin hetkellisesti perheen päivärutii-
neja äidin keskittyessä vastasyntyneen lapsen hoitamiseen. Lapsen-
hoidon ja vastasynnyttäneen äidin fyysisen kunnon lisäksi arkeen 
vaikutti kansan keskuudessa vallinnut perinne, kirkotusseremonia, 
jonka seurauksena pariskunnan sukupuolielämän oli mahdollista 
palata entisiin uomiinsa vasta 40 päivän kuluttua synnytyksestä. Se-
remonia periytyi katoliselta ajalta ja perustui Vanhan testamentin 
Mooseksen lain näkemykseen vastasynnyttäneen naisen saastaisuu-
desta. Lapsen synnyttänyttä naista ei saanut koskea tai kätellä ennen 
kuin hän oli rukoillut papin kanssa. Rukousta seurasi seremonial-
linen kättely, jonka jälkeen naiset saivat jälleen ottaa osaa perheen 
arkiaskareisiin, liikkua ulkona ja käydä vierailemassa muiden ihmis-
ten luona. Papin aamen oli myös merkki siitä, että nainen sai palata 
aviovuoteeseen ja että pariskunta sai hankkia lisää lapsia.59

Porvariston keskuudessa vaimot olivat kymmenen ensimmäi-
sen aviovuotensa aikana raskaana keskimäärin joka toinen vuosi.60 
Helena Flickenbergin tapauksessa ensimmäisestä synnytyksestä  
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vierähti noin puoli vuotta, ennen kuin hän oli jälleen raskaana. Pit-
kään perheonnea ei riittänyt, sillä kuolema vieraili talossa jo seuraa-
van vuoden keväällä punakuumeen muodossa. Tauti vei hautaan 
ensin perheen esikoisen (Bj15) ja kolme viikkoa myöhemmin hänen 
pikkuveljensä Gustav Isak (Bj16) menehtyi samaan tautiin.61 

Aivan kuten syntymä, myös kuolema sattui usein kotona, per-
heen ja ystävien keskellä. Ja vaikka kuolema oli universaali asia, se 
ei ollut yhtenäinen kokemus. Erityisesti lasten kuolema herätti van-
hemmissa aina ristiriitaisia tunteita.62 Yhtäältä kuolema oli niin ylei-
nen vieras, että ihmisten oli alistuttava ja otettava se vastaan Juma-
lan tahtona. Toisaalta vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan kasvoi 
hetki hetkeltä ja samalla vahvistui myös toivo siitä, että he saisivat 
elää pitkän ja hedelmällisen elämän. Suuresta surusta huolimatta 
elämä jatkui. Näin oli myös Björkmanin perheessä, jossa Maria Lo-
visa (Bj17) syntyi tasan yhdeksän kuukautta edesmenneen pikkuvel-
jensä hautajaisten jälkeen. Tämän jälkeen Helena oli raskaana vielä 
kahdesti. Vuonna 1784 syntyi Niklas Fredrik (Bj18) ja kolme vuotta 
myöhemmin perheen kuopus Johan David (Bj19). Heistä jokainen 
eli aikuisikään saakka.63

Saman katon alla asuvien ihmisten välinen suhde perustui sopi-
muksiin, joiden muodollinen pätevyys ja kesto vaihtelivat tapaus-
kohtaisesti. Esimerkiksi avioliitto on mahdollista nähdä koko elämän 
kestävänä sopimuksena kahden henkilön välillä. Näin ollen perheen 
käsitettä on mahdollista rajata toisaalta virallisten instituutioiden ja 
toisaalta instrumentaalisten sopimusten kautta. Suurimpaan osaan 
perheen keskuudessa solmituista sopimuksista sisältyi työn, tavaran, 
rahan tai palvelusten vaihdanta. Myös Björkmanin katon alla asui 
kahdenlaisia ihmisiä: niitä, joita yhdistivät toisiinsa tunne-, avio- ja 
verisiteet sekä niitä, joiden läsnäolo oli sidoksissa työtekoon.64 

Kaikkien lasten synnyttyä Isak Björkmanin hallinnoima kotita-
lous oli henkilömäärältään mitattuna suurimmillaan, kaikkiaan 14 
henkilöä. Isakin ja Helenan sekä lasten lisäksi kotitalouteen kuului 
joukko eriasteista palvelusväkeä. Helenan toistuvat raskaudet oli-
vat estäneet häntä hoitamasta tarpeellisia kotiaskareita. Näin ollen 
hänelle oli palkattava piikoja auttamaan kotitalouden hoitamisessa. 
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Talossa työskenteli vuosien 1783–1788 välisenä aikana kaikkiaan seit-
semän eri piikaa. Harvalla kauppiaalla oli talossaan kolmea tai nel-
jää piikaa samanaikaisesti, vaan heidän lukumääränsä vaihteli työ-
tarpeen mukaan.65 

Yhteiskunnassa vallitsi palveluspakko. Tämä tarkoitti sitä, että 
jokaisella kruunun työkykyisellä alamaisella, jolla ei ollut irtainta 
omaisuutta, maata tai laillista elinkeinoa, oli oltava palvelussuhde. 
Palvelussopimukset olivat perinteisesti yksivuotisia ja kestivät syk-
systä syksyyn. Sopimus oli sitova, eikä sitä voinut palkollisen toi-
mesta purkaa. Sopimusajan päätyttyä palkolliset olivat sen sijaan va-
paita vaihtamaan isäntää tai emäntää.66 Näin oli myös Björkmaneilla, 
mutta useat talossa palvelleista piioista pestautuivat pienen tauon 
jälkeen takaisin heidän palvelukseensa. Kotitalouden emäntänä 
Helena oli vastuussa piikojen arjesta.67

Björkmanin katon alla asuvien henkilöiden lukumäärän lisäänty-
misen taustalla oli myös taloudelliset syyt. Perheen harjoittama lii-
ketoiminta oli nimittäin vuosien saatossa kasvanut siihen pisteeseen, 
ettei Isak Björkman enää selvinnyt siitä yksin, vaan häntä auttamassa 
oli neljä renkiä ja kauppiasharjoittelija. Lisäksi talouteen kuuluivat 
merimies Matts Rönnblad yhdessä vaimonsa Susannan ja heidän 
kahden lapsensa kanssa sekä rippikirjoissa köyhäksi merkitty poika 
Isak Mårteninpoika. Hän oli kaikesta päätellen joko orpo tai otettu 
huostaan kaupungin toimesta ja sijoitettu osaksi kauppiaan kotita-
loutta. 

Kunnes kuolema meidät erottaa
Esimodernin ajan yhteiskunnassa avioliitto päättyi lähes poikkeuk-
setta toisen puolison kuolemaan. Toisin kuin pienten lasten, van-
husten tai sairaiden kuolema, perheen tukipilareiden, isän ja äidin, 
poismeno järkytti hetkellisesti koko perheen elämänjärjestystä. Per-
heellä odotettiin olevan kaksi aikuista, ja avioliitto oli normaali tapa 
varmistaa asia. Puolisot tukivat toisiaan tavalla, jota yksikään muu 
ihminen ei voinut tehdä – heidän kontribuutionsa täydensivät toi-
nen toisiaan mahdollistaen myös huonoihin hetkiin varautumisen.68
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Kuolemaan suhtautuminen vaihteli sukupuolittain. Naispuolis-
ten leskien uudelleenavioituminen kesti usein kauemmin kuin mies-
ten. Erityisesti nuorten maanomistajien tai vasta aloittaneiden por-
varien lesket menivät todennäköisemmin uudellen naimisiin kuin 
vanhemmat naispuoliset lesket, joiden omaisuus ja sitä kautta myös 
heidän omansa ja lastensa tulevaisuus oli turvattu. Äidin kuollessa 
perheen ulkoiset olosuhteet eivät juuri muuttuneet. Ainoa näkyvä 
muutos perhe-elämässä oli usein se, että mies solmi uuden avioliiton 
ja elämä jatkui. Tämä ei tarkoita sitä, ettei äidin kuolema olisi kos-
kettanut perhettä ja etteivätkö puoliso tai lapset olisi surreet hänen 
poismenoaan. Uudelleenavioitumista pidettiin itsestäänselvyytenä, 
semminkin kun lapset tarvitsivat itselleen kasvattajan, koti hoitajan 
ja mies vierelleen vaimon. Näin ollen naispuolisista noin 15 prosent-
tia ja miehistä noin 20 prosenttia solmi uuden avioliiton leskeksi 
jäätyään. Isän kuolema sen sijaan toi mukanaan isompia muutoksia, 
kuten esimerkiksi alaikäisten lasten huoltajuuden siirtymisen perhe-
piirin ulkopuolelle. Se tarkoitti usein myös taloudellista ahdinkoa, 
asunnon vaihtoa ja sosiaalisen aseman heikkenemistä tai pahimmil-
laan koko perheen hajoamista.69 

Björkmanin perheessä Helena (Fli) kuoli vuonna 1790 keuhko-
tautiin ja jätti Isakin (Bj12) yksin kolmen lapsen kanssa. Usean muun 
aikalaisensa tavoin Isak Björkman löysi itselleen nopeasti uuden 
puolison, sillä häitä juhlittiin kymmenen kuukautta hautajaisten jäl-
keen. Paikkansa kauppiasyhteisön keskiössä jo lunastanut leski, olipa 
hän sitten mies tai nainen, oli eri asemassa kuin uraansa aloittava, 
ensimmäistä avioliittoaan solmimassa oleva henkilö, ja hän saattoi 
valita tulevan puolisonsa huomattavasti vapaammin. Käytännössä 
valtaosa Porin kaupungin leskeksi jääneistä kauppiaista solmi toisen 
avioliittonsa saman sosiaalisen statuksen omaavan perheen tyttären 
kanssa vahvistaen siten omaa sosiaalista verkostoaan yhteisön sisäl-
lä.70 Näin teki myös Isak Björkman.

Isakin toinen puoliso edusti Porin kauppiasyhteisön ehdotonta 
yläluokkaa. Maria Elisabeth Ascholin (Asc) oli kaupungin rikkaim-
man ja arvostetuimman raatimiehen Nils Ascholinin tytär. Näiden 
kahden suvun yhdistyminen aviositein oli selvä osoitus perheen 
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sosiaalisen aseman muutoksesta paikallisyhteisön sisällä. Isak oli 
nimittäin menestynyt erittäin hyvin liiketoiminnassaan ja noussut 
erääksi kaupungin arvostetuimmista ja rikkaimmista kauppiaista.71 
Liitto oli tyypillinen myös siinä mielessä, että Isak oli 15 vuotta puo-
lisoaan vanhempi. Näin syntyi uusperhe, jossa 25-vuotias Maria Eli-
sabeth sai hoidettavakseen uransa huipulla olevan 40-vuotiaan puo-
lison edellisessä avioliitossa syntyneet kahdeksanvuotiaan Maria Lo-
visan (Bj17), kuusivuotiaan Niklas Fredrikin (Bj18) ja kolmivuotiaan 
Johan Davidin. Heidän lisäkseen Maria Elisabethia odotti kotitalous, 
johon kuului kuusi palkollista.72 

Edellisen avioliiton tapaan papin aamen oli tuoreelle avioparille 
merkki siitä, että lasten saanti oli sosiaalisesti hyväksyttyä. Isakille 
ja Marialle syntyi nopeassa tahdissa kolme lasta: Isak (Bj20), Carl 
Leonhard (Bj21) ja Carl Gustav (Bj22). Näistä kaksi ensimmäistä 
nukkuivat pois vuonna 1797. Samana vuonna kuoli myös Carl Gus-
tav, jonka sydän petti kuuden kuukauden ikäisenä. Sen sijaan parin 
kaksi seuraavaa lasta, vuonna 1799 syntynyt August Wilhelm (Bj23) 
ja vuonna 1805 syntynyt Carl (Bj24), elivät aikuisiksi saakka. Viimei-
sen lapsen syntyessä Isak oli jo 55-vuotias ja Maria Elisabeth oli muu-
tamaa kuukautta aikaisemmin täyttänyt 40 vuotta.73 

Perheen asumisolosuhteet muuttuivat 10. kesäkuuta 1801. Joki-
rannasta alkunsa saanut tulipalo tuhosi tuolloin kaikki Porin 272 
asuinrakennusta. Kaupungin jälleenrakennuksen yhteydessä per-
heiden oli mahdollista lunastaa itselleen kaupungista uusi tontti. 
Isak käytti tätä tilaisuutta hyväkseen, osti kaksi tonttia (191–192) ja 
rakennutti perheelleen uuden, entistä suuremman talon kaupungin 
hallinnollisen keskuksen sydämeen Isotorin ja raatihuoneen lähei-
syyteen.74 

Isak Björkman ei suinkaan ollut ainoa, joka hankki perheelleen 
entiseen asuinpaikkaansa verrattuna edustavamman rakennuspai-
kan. Erityisesti kaupungin hallinnollisen eliitin, papiston ja akatee-
misesti koulutettujen henkilöiden uudet asunnot keskittyivät tiu-
kasti kirkkoa ympäröivälle alueelle. Vastaavasti kaupungin rikkaim-
mat ja keskivertoa laajempaa ulkomaankauppaa ja laivanvarustusta 
harjoittaneet kauppiaat pyrkivät hankkimaan tonttimaata jokiran-
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nassa sijainneesta Linnakorttelista. Näin ollen Björkmanien jokiran-
taan noussut uusi asunto heijasti perheen sosiaalista ja taloudellista 
asemaa paikallisyhteisön sisällä aikaisempaa, hieman syrjässä sijain-
nutta asuntoa huomattavasti paremmin.75

Björkmanin perheen sosiaalisen statuksen muutos näkyi asuin-
paikan lisäksi myös palvelusväen lukumäärän lisääntymisenä ja hei-
dän toimenkuvansa muutoksena. Tämä ei ollut tavatonta, sillä varak-
kaiden porvarien perheissä oli vuosipalkollisten renkien ja piikojen 
lisäksi usein myös tilapäisesti palkattuja apulaisia, kuten esimerkiksi 
taloudenhoitajia, imettäjiä, seuraneitejä, köyhiä leskinaisia sekä 
aviovaimoja ja muiden porvarisperheiden nuoria tyttöjä ja poikia.76 
Björkmanin uudessa talossa asui vuosina 1795–1808 omien perheen-
jäsenten lisäksi 36 palkkasuhteessa olevaa henkilöä.77

Isakin harjoittama ulkomaankauppa ja laivanvarustus olivat kas-
vaneet niin laajamittaiseksi liiketoiminnaksi, että niiden pyörittämi-
seen tarvittiin lisäapua. Isak oli vuosina 1795–1808 vastuussa kuuden 
oppipojan kouluttamisesta kauppiaan ammatin saloihin. Kolme 
heistä oli hänen omia veljenpoikiaan, jotka olivat Käyrän maita jaet-
taessa jääneet ilman tiluksia. Ensimmäisenä heistä setänsä luo saapui 
Nils Björkmanin (Bj9) poika Isak, joka aloitti opintonsa kaupungin 
triviaalikoulussa vuonna 1791. Kolme vuotta myöhemmin kouluun 
saapuivat myös edellisen veli Gustav (Bj8) sekä Johan Björkmanin 
(Bj7) nuorin poika Jacob (Bj14). Koulun suoritettuaan jokainen 
heistä toimi setänsä kauppiasharjoittelijana.78 

Harjoittelijoiden lisäksi myös talossa työskentelevien renkien 
lukumäärä oli työmäärän kasvaessa noussut neljästä kahdeksaan. 
Samankaltainen muutos on nähtävissä myös talon naispuolisen pal-
velusväen keskuudessa. Talossa työskenteli vuosina 1795–1808 kaik-
kiaan 16 piikaa, joista useammat viihtyivät talossa enemmän kuin 
yhden sopimuskauden kerrallaan. Heidän lisäkseen Maria Elisabe-
thin avuksi oli palkattu 1–2 naispuolista palvelijaa (jungfru), jotka 
tosin olivat läsnä eri aikoina. Vaikka kaikki nämä ihmiset eivät olleet 
läsnä samanaikaisesti, heidän kokonaismääränsä antaa osviittaa siitä, 
millaisesta urakasta vauraan kauppaporvarin kotitalouden ylläpitä-
misessä oli kyse.79 
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Vuosittain vaihtuvan palvelusväen lisäksi myös Björkmanin per-
heen sisällä tapahtui muutoksia, jotka vaikuttivat kotona asuvien 
henkilöiden lukumäärään. Ensimmäinen näistä muutoksista oli opis-
kelu. Kaupungin talouselämän ja ulkomaankaupan kasvun vanave-
dessä ulkomaankauppaa harjoittavilta kauppiailta ryhdyttiin vaati-
maan entistä laaja-alaisempaa koulutuspohjaa. Tämä on nähtävissä 
myös kaupungin triviaalikoulun oppilaiden parissa. Yhä useampi 
porilaisista kauppiasperheiden pojista kävi latinaluokkaa, jonka 
katsottiin antavan kirjureille tarkoitettua apologistaluokkaa parem-
mat edellytykset kauppiaan uralle aikoville nuorukaisille. Triviaali-
koulun latinaluokalta valmistuminen tarjosi myös mahdollisuuden 
opintojen jatkamiseen Turun Akatemiassa. Tämän edellytyksenä oli 
ylioppilastutkintoa vastaavan kokeen suorittaminen Turun Kated-
raalikoulussa.80 

Monien muiden kauppiaan poikien tapaan myös Isak Björkma-
nin ensimmäisestä avioliitossa syntyneet Niklas Fredrik (Bj18) ja 
Johan David (Bj19) valmistuivat Porin triviaalikoulun latinaluokalta 
1800-luvun alussa ja kävivät sen jälkeen Turussa suorittamassa yliop-
pilastutkinnon hankkien itselleen oikeuden Akatemian opintoihin. 
Pitkää akateemista uraa he eivät kuitenkaan suunnitelleet, vaan jät-
tivät opinnot sikseen ja keskittyivät isänsä johdolla harjaantumaan 
kauppiaan ammattiin. Toisin kuin isoveljensä, Johan David ei jäänyt 
kauppahuoneeseen harjoittelijaksi, vaan suuntasi merille.81

Lesken osa
Kuolema jatkoi vierailujaan Björkmanin perheessä. Perheen vanhin 
tytär Maria Lovisa (Bj17) menehtyi 1802 keuhkotautiin. Perheen 
nuorin kotona asuvista lapsista, August Wilhelm (Bj22), oli puo-
lestaan juuri aloittamassa omaa koulutaivaltaan kaupungin triviaa-
likoulussa, kun keuhkotauti vei myös hänen isänsä (Bj12) hautaan 
heinäkuussa 1809.82 Isakin kuolema merkitsi sitä, että Mariasta tuli 
hetkellisesti perheen pää. 

Ruotsin ajalta periytyvä vuoden 1734 laki määräsi, että naiset 
eivät olleet oikeuskelpoisia, vaan heillä tuli olla miespuolinen edus-
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mies tai holhooja. Alaikäisen naisen holhoojana toimi hänen oma 
isänsä. Naimisiinmenon jälkeen aviomiehestä tuli heidän edusta-
jansa.83 Laki rajoitti myös naisten omistusoikeuksia ja porvarisam-
mattien harjoittamista. Naimisissa olevilla naisilla ei ollut oikeutta 
harjoittaa kaupan- tai käsityöalan ammatteja eikä tehdä lainvoimai-
sia sopimuksia ilman miehensä lupaa. Lain edellyttämä holhous ja 
edusmiehisyys olivat liitoksissa myös kiinteän omaisuuden hallin-
taan. Painettu lakiteksti ja arkipäivän käytänteet saattoivat kuiten-
kin erota toisistaan merkittävällä tavalla. Näin ollen naisilla oli, ra-
joituksista ja kielloista huolimatta, merkittävä rooli yhteiskunnan 
talouselämässä.84 

Porvariselinkeinojen harjoittaminen perustui henkilökohtaiseen 
kaupungin maistraatin myöntämään erioikeuteen, jota ei sellaise-
naan voinut siirtää seuraavalle sukupolvelle. Porvarislesket muodos-
tivat kuitenkin poikkeuksen tähän sääntöön. Aviomiehen kuolema 
avasi leskille uudenlaisen sosiaalisen ja taloudellisen toimintaym-
päristön sekä perheen että paikallisyhteisön sisällä. Leskenä naisilla 
oli mahdollisuus nauttia monista sellaista oikeuksista, joita heillä ei 
ollut elämänsä aikaisemmissa vaiheissa ollut. Heillä oli oikeus tehdä 
sopimuksia, omistaa kiinteistöjä, toimia lastensa holhoojana sekä 
jatkaa edesmenneen miehensä liiketoiminnan harjoittamista.85 Var-
sinaisia porvarisoikeuksia lesket eivät tosin saaneet, vaan heistä tuli 
ainoastaan edesmenneiden miestensä privilegioiden edustajia.86 

Käytännössä leskien mahdollisuus jatkaa porvarisammattien 
harjoittamista riippui monesta eri tekijästä. Mikäli leski oli jo mie-
hensä eläessä osallistunut aktiivisesti perheen liiketoimintaan, hä-
nellä oli hyvät edellytykset jatkaa toimintaa. Mikäli aviomiehen kuo-
lema taas oli vienyt pohjan koko ammatin harjoittamiselta, leskellä 
oli odotettavissa huomattavasti epävarmempi tulevaisuus. Näiden 
tekijöiden lisäksi leskien edellytykset liiketoiminnan jatkamiseen 
riippuivat pitkälti siitä, millaista ja kuinka laajamittaista liiketoimin-
taa edesmennyt mies oli harjoittanut.87 

Vaikka lähdeaineisto ei kerro Maria Ascholinin (Asc) osallis-
tumisesta perheen elinkeinon harjoittamiseen, hänellä oli ainakin 
taloudellisesti hyvät edellytykset jatkaa edesmenneen miehensä 
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ammattia. Tästä huolimatta hän luovutti liiketoiminnan hallinnan 
Isakin vanhimmalle pojalle Niklas Fredrikille (Bj18). Niklas oli jo 
1804 saavuttanut kaupungissa kauppiasoikeudet ja hoitanut siitä 
lähtien perheen liiketoimia isänsä kanssa. Liiketoiminnan siirtämi-
nen sukupolvelta toiselle oli myös sikäli luontevaa, että Niklaksesta 
oli syyskuussa 1808 tullut perheellinen mies. Avioliittoinstituutio 
oli monen muun yhteiskunnan tapaan keskeisessä asemassa myös 
esimodernissa Ruotsissa, jossa kirkko ja valtio sulautuivat yhdeksi 
kansalaistensa elämää säänteleväksi ja normittavaksi kokonaisuu-
deksi.88 

Maallinen valta pyrki tukemaan kirkon oppeja lainsäädäntönsä 
avulla ja rankaisi niitä, jotka toimivat näiden vastaisesti. Osasyynä 
Niklaksen avioliiton solmimiseen on varmasti ollut se, että astelles-
saan syyskuussa alttarille hänen tuleva puolisonsa Sophia Elisabeth 
Lindgren (Lin) oli kuudennella kuulla raskaana. Esikoisen syntymä 
pian naimisiinmenon jälkeen oli hyvä osoitus siitä, että kirkon ja val-
tiovallan kielteisestä asenteesta huolimatta esiaviolliset suhteet eivät 
porvarispiireissä olleet tavattomia, vaan noin viidennes heidän lap-
sistaan oli saatettu alulle jo ennen papin aamenta.89

Niklas ei ollut yksin vastuussa suvun liiketoiminnan jatkosta, 
vaan hänellä oli apunaan kaksi apulaista. Näistä ensimmäinen oli 
hänen oma serkkunsa Jacob Björkman, joka oli suorittanut harjoit-
telunsa edesmenneen Isakin alaisuudessa ja oli juuri aloittamassa 
omaa itsenäistä kauppiaan uraansa. Toinen apulaisista oli vastikään 
harjoitteluaikansa aloittanut sukulaispoika Isak Björkman. Heidän 
lisäkseen myös Johan David (Bj19) päätti ryhtyä vaalimaan suvun 
perintöä, haki 1811 kaupungissa kauppiasoikeudet ja ryhtyi avusta-
maan isoveljeänsä kauppahuoneen liiketoiminnan harjoittamisessa.

Isak Björkmanin kuolemalla oli siis näkyvä vaikutus kotitalouden 
ulkoisiin rakenteisiin. Hänen kuollessaan perheen lapsista alkupe-
räisessä kodissa asuivat enää kaksi nuorinta alaikäistä poikaa, Au-
gust Wilhelm (Bj23) ja Isak (Bj24). Maria Elisabethilla ei siksi ollut 
tarvetta ylläpitää perheen palkkalistoilla yhtä monta palkollista kuin 
aikaisemmin.90 Lopullisesti perhe hajosi seuraavan vuosikymmenen 
alussa kuoleman niittäessä jälleen satoaan. Ensin Niklas Fredrik sai-
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rastui keuhkotautiin ja kuoli 1812. Maria Elisabeth menehtyi vielä 
samana vuonna. Kaksi vuotta myöhemmin keuhkotauti vei hautaan 
myös Johan Davidin.91

Maria Björkmanin kuoltua orvoiksi jääneiden August Wilhelmin 
ja Carl Isakin holhoojaksi määrättiin heidän edesmenneen äitinsä 
veli, kauppias ja Porin kaupungin raatimies sekä valtiopäiväedustaja 
Johan Ascholin.92 Ascholin oli ehtinyt olla naimisissa kahdesti ja saa-
nut puolisoidensa kanssa yhdeksän lasta. Näistä viisi oli tosin kuollut 
jo ensimmäisten elinvuosiensa aikana. Näin ollen August Wilhelm 
(15 v.) ja Carl Isak (9 v.) liittyivät perheeseen, jossa oli entuudestaan 
neljä lasta: Johan (10 v.), Sofia Margareta (9 v.), Ulrica Christina (6 
v.) ja Eva Amalia (5 v.).93

August Wilhelm oli uusioperheensä vanhin lapsi. Hän oli juuri 
aloittanut opintonsa triviaalikoulun latinaluokalla vuonna 1811. Per-
heen parissa tapahtuneet kuolemat ja niistä seuranneet perhesuh-
teiden muutokset jättivät kuitenkin häneen oman jälkensä, mikä on 
nähtävissä August Wilhelmin koulumenestyksestä.94 Triviaalikoulun 
oppilasmatrikkeleihin on nimittäin merkitty hänen olleen ”hidas ja 
unohtelevainen”.95 Vaikeuksista huolimatta hän jatkoi enonsa tuella 
opintojaan ja suoritti 1815 Turun Akatemian opintoihin oikeuttavan 
pääsykokeen.96 

Tämän jälkeen lähteet vaikenevat ja August Wilhelmin viidestä 
seuraavasta elinvuodesta ei voi tehdä varmoja tulkintoja. Seuraavan 
kerran hän ilmestyy lähdeaineistoon vuonna 1820 hänen hakiessaan 
Porin maistraatilta kauppiasoikeuksia. Hakemuksessaan hän mai-
nitsee juuri saaneensa akateemiset opinnot valmiiksi. Näin ollen on 
oletettavaa, että hän on viettänyt vuosien 1815–1820 välisen ajan Tu-
run akatemian opiskelijana ja sen jälkeen päättänyt jatkaa isänsä ja 
veljiensä tapaan kauppiaan ammatissa. Hakemuksen takuumiehinä 
toimivat hänen holhoojansa Johan Ascholin ja hänen serkkunsa 
kauppias Jacob Björkman.97 Kauppiasoikeuksien myötä August Wil-
helm siirtyi elämässään uuteen vaiheeseen, jossa yhteisö oletti hänen 
muuttavan omilleen ja perustavan oman perheen ja aloittavan per-
heen elinkaaressa kokonaan uuden luvun.
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Esimoderni porvarisperhe
Perhe ja kotitalous ovat viimeisten vuosisatojen saatossa käyneet 
läpi useita radikaaleja sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia. Juuri 
tästä syystä perheelle on lähes mahdotonta antaa yhtä yleispätevää, 
ajasta ja paikasta riippumatonta määritelmää, joka ottaisi huomioon 
perheen muuttuneen roolin yhteiskunnassa. Yksilötasolla käsitys 
perheestä hahmottuu ihmisen oman elinkaaren ja siihen liittyvien 
päätösten kuten koulutuksen, uran, puolison tai asuinpaikan va-
lintojen kautta. Perhetasolla se määrittyi avioliiton, lasten saannin, 
heidän koulutuksensa ja avioliittojensa sekä sukupolvenvaihdosten 
suunnittelun kautta. Yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta kat-
sottuna perheen määritelmä riippuu kulloisenkin ajan sosiaalisista, 
taloudellisista, poliittisista ja kulttuurisista instituutioista ja niiden 
muutoksista. Näiden tekijöiden lisäksi perhettä muokkasivat myös 
ulkoiset olosuhteet kuten kuolema.

Björkman-suvun esimerkki osoittaa selvästi, että yksilön tai per-
heen asema 1700–1800-lukujen porvarisyhteisössä ei ollut staatti-
nen vaan alati muuttuva organisaatio, joka eli jatkuvassa vuorovai-
kutussuhteessa sitä ympäröivän yhteisönsä kanssa. Perheen jäsenet 
ehtivät elämänsä aikana toimia yhteisön sisällä useissa eri rooleissa: 
maanviljelijänä, koululaisena, opiskelijana, kauppiasapulaisena, 
kauppiaana, oppi-isänä tuleville sukupolville, raatimiehenä, laivan-
varustajana, aviomiehenä, aviovaimona, perheen päänä sekä isänä 
tai äitinä. Björkmanin sukutarina osoittaa myös, miten yksilöt ja per-
heet suunnittelivat ja organisoivat jäsentensä erilaiset roolit heidän 
elämänkaarensa aikana ja miten nämä heijastuivat perheen rakentei-
siin ja sen tapaan integroitua osaksi sitä ympäröivää yhteisöä.

Björkmanin perhe siirtyi kahden sukupolven aikana sekä maan-
tieteellisesti että sosiaalisesti yhteisön reunamilta kohti sen keskus-
taa. Ulvilan Käyrän tilalta perheen tie vei Poriin, jossa se löysi en-
sin paikkansa kaupungin laidalta ja siirtyi myöhemmässä vaiheessa 
asumaan kaupungin keskeisemmälle paikalle raatihuoneen lähei-
syyteen. Samalla myös perheen sosiaalinen status ja suhde paikallis-
yhteisöön muuttuivat. Molemmilla siirtymillä oli oma vaikutuksena 
perheen ja sen ympärille rakentuneen kotitalouden rakenteeseen ja 
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perheen toimintaan yhteisön sisällä. Perheelle ja sen ympärille ra-
kentuneelle kotitaloudelle muodostui omat toisistaan eroavat elin-
kaarensa, joiden aikana niiden rakenne oli jatkuvassa muutoksessa. 

Björkmanin perheen kahden sukupolven analyysi tarjoaa erin-
omaisen esimerkin siitä, miten lapsikuolleisuus, puolisoiden välinen 
ikäero, leskien ja uusioperheiden runsaslukuisuus, ammattikoulu-
tuksen perhesidonnaisuus ja palvelusväen vaihtuvuus tekivät por-
varisperheistä erittäin monimutkaisia rakennelmia – rakennelmia, 
joilla oli varsin vähän yhteistä varhaismodernin ydinperheen ihan-
nekuvan kanssa.
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Saumattomat tunnesiteet 1800-luvun 
sivistyneistöperheessä

c

Reetta Eiranen

P erhekeskeisyys oli leimallista eurooppalaiselle 1800-luvun kes-
kisäädylle ja sivistyneistölle, mikä näkyi yhteiskunnassa niin 

moraalikäsityksissä, oppineissa keskusteluissa kuin poliittisestikin. 
Perheihanteisiin kuuluivat ydinperhe, rakkausavioliitto ja kotikes-
keisyys. Ne kaikki liittyivät lähisuhteiden tunteellisuuden ja intii-
miyden kasvaneeseen ihannointiin. Ihanteet saavuttivat huippunsa 
1800-luvulla mutta juontuivat 1700-luvun loppupuolelle, valistuksen 
ja romantiikan vaikutteisiin. Vaikka valistus ja romantiikka on tyy-
pillisesti nähty toistensa vastavoimina, molemmat loivat tilaa uu-
denlaisille tunnekäsityksille ja aiempien käytäntöjen uudelleenarvi-
oinnille. Valistus muutti käsityksiä ihmisten ja yhteiskuntien valta-
suhteista ja korosti järjen ohella ihmisen yksilöllisyyttä, vapautta ja 
kykyä kehittyä kasvatuksella ja koulutuksella. Romantiikka ihannoi 
tunnetta, ihmisen sisäistä maailmaa ja niiden autenttisuutta. Suo-
sittu romantiikan aikakauden kirjallisuus vahvisti tunteisiin fokusoi-
tumista. Nämä aatevirtaukset vaikuttivat kulttuurissa ihannoituihin 
suhteiden esittämisen ja tunteiden ilmaisemisen tapoihin ja tyylei-
hin. Perheihanteisiin vaikutti olennaisesti myös 1800-luvun sivisty-
neistön käsitys sukupuolista. Sitä jäsensi polariteetti-ihanne, jossa 
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nainen ja mies nähtiin biologisin ja filosofisin perustein olemuk-
sellisesti erilaisina, toisiaan täydentävinä vastinpareina. Perheessä 
miehinen pää ja naisellinen sydän yhdistyivät kokonaisuudeksi. 
Olemuksellisella erolla perusteltiin yhteiskunnallista erontekoa, 
jossa naiselle määrittyi kodin yksityinen piiri ja miehelle julkinen 
toiminta. Eletty elämä oli kuitenkin monisyisempää kuin abstraktit 
ihanteet.1 

Tässä artikkelissa analysoin, miten ydinperheen, rakkausaviolii-
ton ja kotikeskeisyyden ihanteita tuotettiin, tulkittiin ja sovellettiin 
suomalaisen sivistyneistön eletyssä kokemusmaailmassa ja perhe-
suhteissa 1800-luvun puolivälin molemmin puolin. Luen näiden 
perheihanteiden piirissä ja parissa eläneen Tengströmin perheen 
kirjeenvaihtoa tunnekokemusten ja -suhteiden rakentamisen nä-
kökulmasta. Tutkin erityisesti perheen emotionaalista ”tekemistä” 
ja ei-biologisten perhesuhteiden rakentamista äitihahmon ja lasten 
sekä appivanhempien ja vävyjen välillä. Näin ihanteiden ja todelli-
suuden väliset ristivedot sekä konkreettisten kokemusmaailmojen 
ja elämäntilanteiden monimuotoisuus nousevat esille. Artikkeli kes-
kittyy professori J. J. Tengströmin ja hänen toisen vaimonsa Caro-
lina Tengströmin ympärille muotoutuneeseen perhepiiriin. Siihen 
kuuluivat esikoispoika ja kolme tytärtä J. J. Tengströmin ensimmäi-
sestä avioliitosta ja sittemmin myös tytärten aviopuolisot ja lapset. 
Lähdeaineistonani on Tengströmien keskinäinen, satojen kirjei-
den laajuinen kirjeenvaihto 1830–1870-luvuilta. Lisäksi aineistoon 
kuuluu muutamia sukumuistiinpanoja.2 Käsitän kirjeenvaihdot 
kokemukselliseksi ja relationaaliseksi kerronnaksi, joka rakentaa 
kirjoittajan minuutta, vastaanottajaa toisena ja heidän keskinäistä 
suhdettaan. Tarkastelen erityisesti kirjeiden emotiivisuutta eli sitä, 
miten tunnekokemuksia ja -suhteita kuvataan ja ilmaistaan mutta 
myös kutsutaan ja rakennetaan – tehdään kokemuksellisesti todeksi 
kirjesuhteissa.3
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Kuvio 1. Sukupuu
Tengströmin perheen sukupuu.4

Monitahoinen ydinperhe
Keskisäätyinen käsitys perheestä supistui 1700-luvun lopulta lähtien 
laajasta, eri sukupolvia ja palveluskuntaa käsittäneestä kotitaloudesta 
kohti vanhempien ja lasten muodostamaa ydinperheen tunneyksik-
köä. Muutokseen liittyivät paitsi kasvava perheen sisäisten tunnesi-
teiden ihannointi, myös elinkeinotoiminnan ja poliittisen toimin-
nan eriytyminen 1800-luvun mittaan omiksi kodin ulkopuolisiksi 
alueikseen. Ydinperheen ihanteessa jako yksityiseen feminiiniseen 
ja julkiseen maskuliiniseen sfääriin terävöityi. Äitiyttä naisen roolina 
korostettiin. Ydinperhe linkitettiin myös nousevaan kansallisuusaat-
teeseen, jossa se muodosti kansakunnan perustan ja iskosti jälkeläi-
siin isänmaanrakkauden.5

J. J. Tengström, 1787–1858 

oo 1821, 1835

1. Sofia Magdalena af Tengström, 1803–1832 

2. Johanna Carolina Tengström, 1803–1885 
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Käytännössä 1800-luvun perhe oli monitahoisempi kuin ydin-
perheen ihanne antaa ymmärtää. Suomalaiseen sukukirja-aineis-
toon perustuvan tilaston mukaan aatelittomissa säätyläisperheissä 
yli 40 prosentissa toinen vanhemmista menehtyi nuorimman lapsen 
ollessa alle 15-vuotias. Etenkin lasten kanssa yksin jääneen miespuo-
lisen lesken oletettiin avioituvan uudelleen.6 Äiti- tai isäpuolet ja si-
saruspuolet olivat siis yleisiä.

Tutkimus on 2000-luvulla nostanut vanhempien ja lasten muo-
dostaman ydinperheen katveesta esiin sisaruuden merkitystä perhe-
suhteena. Sisaruus oli usein ihmisen pitkäaikaisimpia läheissuhteita, 
johon liittyi vahvoja tunnelatauksia.7 Sisaruus ei välttämättä vaatinut 
samoja vanhempia tai edes verisukulaisuutta vaan merkitsi samassa 
perheessä kasvamista. Myös avioliiton kautta tulleet sisarukset (sis-
ter/brother-in-law) eli kälyt ja langot olivat tärkeä osa 1800-luvun 
perhettä. Käsitys erityisestä verisukulaisuudesta ei välttämättä ollut 
edes kunnolla muotoutunut ennen 1900-luvun vaihdetta.8 Myös tä-
dit, sedät ja enot saattoivat olla tärkeitä kasvattajia ja aikuisia lasten 
ja nuorten elämässä, mutta näitä suhteita on etenkin emotionaali-
sesta näkökulmasta tutkittu melko vähän.9 Niin ikään appivanhem-
pien ja vävyjen tai miniöiden väliset suhteet saattoivat olla erittäin 
tärkeitä ja saada syvällisiä emotionaalisia, perheeseen liittyviä mer-
kityksiä. 

Suomen 1800-luvun sivistyneistölle suku oli ajassa ja arjessa 
muuttuva kokonaisuus, ja avioliittojen kautta syntyneet suhteet 
saattoivat olla tärkeämpiä ja konkreettisempia kuin pitkälle men-
neisyyteen juontuneet verisiteet. Sukupiiri muodostui useasta per-
hepiiristä, jotka liittyivät toisiinsa sisaruuden ja avioliittojen kautta, 
jolloin ”ulkorajaksi” muodostuivat serkut.10 Sukulaisuussuhteiden yl-
läpitoa on tutkimuksessa kutsuttu sukutyöksi. Sukupiiri ja sukutyö 
tuottivat sosiaalisia ja kulttuurisia resursseja. Tärkeä sukutyön väline 
olivat kirjeet: niiden avulla pidettiin yllä yhteyksiä ja suhteita muilla 
paikkakunnalla asuneisiin sukulaisiin.11

Tengströmit kutsuivat vanhemmista, lapsista ja vävyistä koos-
tunutta joukkoa nimityksillä ”de våra” ja ”vår familj”.12 Nämä 
käsitteet olivat aikakauden sanastossa joustavia ja saattoivat viitata 
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laajempaan läheisten joukkoon eivätkä vain vanhempiin ja lapsiin, 
joita familj-sana vakiintui tarkoittamaan 1800-luvun kuluessa.13 Teng-
strömien ”me-ryhmän” rajat hahmottuivat kirjeenvaihdoissa siinä, 
keitä ”meihin” luettiin mukaan, keiden poissaolo merkitsi jonkun 
puuttuvan tai keiden tehtävä oli ”tehdä joukko täysilukuiseksi”, kuten 
Natalia Tengström asian ilmaisi.14 Perheeseen luettujen henkilöiden 
kaipaaminen kiteytyi erityisesti juhlapäiviin, kuten jouluun, juhan-
nukseen, häihin tai syntymäpäiviin.15 Vastoinkäymiset, kuten sairas-
tumiset tai läheisten kuolemat, tulkittiin koko perheen yhteisiksi ja 
niiden subjekti oli ”me”.16

1800-luvun perhe voidaan nähdä sekä syntyneenä että tehtynä.17 
Tengströmit kohtasivat useita ajalle tyypillisiä tilanteita perheen 
muotoutumisessa. Monet niistä liittyivät ennenaikaisiin kuolemiin, 
osa oli syntymiä ja avioliittojen kautta saatuja uusia perheenjäseniä. 
Tengströmien kirjeenvaihto osoittaa, että perheen uusien jäsenten 
ja roolien ottamisessa ja hyväksymisessä tietoinen tunnesuhteiden 
rakentaminen oli olennaista.

Uusi äiti: puolikas vai kokonainen? 
J. J. Tengström ja hänen ensimmäinen vaimonsa Sofia Magdalena af 
Tengström avioituivat 1821 ja saivat yhdessä seitsemän lasta, joista 
kolme kuoli pienenä. Puolisot olivat keskenään serkuksia. Vaiku-
tusvaltainen arkkipiispa Jacob Tengström oli Sofia Magdalena af 
Teng strömin isä ja J. J. Tengströmin setä. Sofia Magdalena menehtyi 
1832 seitsemännen lapsensa synnytyksen jälkeen ja pieni poika kuoli 
myös.18 1800-luvun Helsingissä noin neljäsosa synnytysikäisten nais-
ten kuolemista liittyi synnytyskomplikaatioihin tai lapsivuodekuu-
meeseen.19

Tengströmin perheen lapset saivat äitipuolekseen liki lähimmän 
mahdollisen ”korvaajan” omalle äidilleen. Carolina Bergbom (os. 
Tengström) oli heidän molempien vanhempiensa serkku, joka oli 
myös asunut heidän naapurissaan. Hän oli menettänyt oman avio-
miehensä ja tyttärensä 1830-luvun alkuvuosina.20 Ulkokohtaisesti aja-
teltuna osuma oli täydellinen: leskeksi pienten lasten kanssa jäänyt 
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mies sai kodilleen hoitajan ja lapset äidin, leskinainen sai perheen ja 
elättäjän.

Ihanteissa äiti- tai isäpuoli ei eronnut biologisesta vanhemmasta 
ja piti puolison lapsia ominaan. Todellisuus oli kuitenkin usein 
monimutkaisempi: julkisuudessa voitiin puhua äidistä ja yksityis-
kirjeissä isäni vaimosta. Ikäerot tai niiden puuttuminen vaikuttivat 
suhteisiin: jos uusi vaimo oli selvästi aviomiestään nuorempi, ikäero 
lapsipuoliin saattoi jäädä melko pieneksi. Myös se, että osa lapsista 
oli uuden äidin biologisia lapsia ja osa ei, aiheutti mahdollisesti kit-
kaa.21 Ihanteena oli perheen saumaton yhtenäisyys, jota biologisten 
siteiden puute tai erilaisuus ei repinyt. Todellisuudessa tilanteisiin 
saattoi silti liittyä jännitteitä.

Tengströmien uudet perhesuhteet kehittyivät ihanteen mukai-
sesti varsin läheisiksi. Carolina Tengström oli tuttuna sukulaisena 
etulyöntiasemassa verrattuna täysin ulkopuolelta tulleeseen äitipuo-
leen. Kirjeet osoittavat, että hänellekin perheenjäseneksi tulemisessa 
tunnesuhteiden rakentaminen ja vahvistaminen oli tärkeää. Jo pian 
J. J. Tengströmin kanssa avioitumisen jälkeen Carolina Tengström 
kirjoitti lapsista ominaan ja rakkainaan ja käytti itsestään ja puoli-
sostaan relationaalisia nimityksiä Mamma ja Pappa.22 Tätä voi pitää 
tilanteen kuvauksena mutta myös emotiivisena tunnesuhteiden te-
kemisenä: kirjoittamalla kiintymyksestä ja käyttämällä äiti–lapsi-sa-
nastoa Carolina Tengström myös teki niistä totta.

Ikä ja sukupuoli vaikuttivat suhteiden luomiseen äitipuolen ja 
lasten välillä. Nuorimmat tytöt olivat hyvin pieniä Carolina Berg-
bomin liittyessä perheeseen. Robert-poika puolestaan oli jo kah-
dentoista. Kirjeenvaihdoissa äiti–lapsi-suhde etenkin tyttöihin vai-
kuttaa selkeältä eikä ”puolikkaalta”.23 Aivan pienten lasten kirjeitä 
perheen arkistokokoelmiin ei sisälly, mutta 1840-luvun alkuvuosina 
kirjoitetut kirjeet Carolina Tengströmin ja tyttöjen välillä ilmentä-
vät puhutteluillaan ja tunnerekisterillään lämmintä ja ”kokonaista” 
äiti–tytär-suhdetta.24 Carolina Tengströmin ja Robert Tengströmin 
välisissä varhaisissa kirjeissä sen sijaan on tiettyä jäykkyyttä. Caro-
lina Tengström kaipasi poikaa, mutta vähätteli usein sukupuolittu-
neesti, ettei hänellä ollut kirjoitettavaa, joka olisi tämän mielestä 
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kiinnostavaa. Välillä Robertistakin tuntui, ettei kirje oikein tahtonut 
lähteä lentoon. Toisaalta he olivat eräänä aamuna lähteneet yhdessä 
metsään kello 6 ”juhlimaan ihanaa aamua” ja lukemaan isältä saatua 
kirjettä.25 Lopulta kirjeaineistot tallettavat vain pienen osan elämää. 
Esikoispojan ja äitipuolen väliset kirjeet eivät vaikuta erityisen luon-
tevilta, mutta se ei välttämättä kerro heidän väleistään arkielämässä.

Vävyt: tunnesiteillä perheenjäseneksi
Lasten avioliitot laajensivat perhepiiriä. Tengströmin perheeseen 
liittyi lyhyen ajan sisään 1840–1850-lukujen vaihteessa kolme vävyä, 
jotka kaikki löytyivät perheen sosiaalisesta piiristä. Vävyt lukeutui-
vat ajan sivistyneistöön, mutta heidän sosiaalinen statuksensa oli 
silti matalampi kuin Tengströmin perheen. Siinä missä Tengströmin 
lapset polveutuivat arkkipiispasta, vävyjen taustat olivat kauppias-, 
pappis- ja talonpoikaisperheissä. Yhdistävä ja statuseroja tasoittava 
tekijä oli koko ryhmän sitoutuminen suomalaiskansalliseen aattee-
seen. Vanhimman tyttären Sofin kihlattu Herman Kellgren tuli per-
heen pariin esikoispoika Robertin parhaana ystävänä. Nuorimman 
tyttären Natalian puoliso M. A. Castrén oli kuulunut perheen van-
hempien seurapiiriin jo 1830-luvulla ja oli myös Robertin ja Herman 
Kellgrenin opettaja ja ystävä. Helenen puoliso Paavo Tikkanen oli 
Herman Kellgrenin osakuntatoveri, josta oli tullut tämän liikekump-
pani.26 Tulokkailla oli jo valmiiksi tunnesiteitä Tengströmin perheen 
jäseniin, mikä helpotti siihen liittymistä ja edisti liiton syntymistä.

Tengströmin sisarusten etsiessä kumppania 1800-luvun puolivä-
lissä vallitseva keskisäätyinen ihanne oli rakkausavioliitto ja puoli-
soiden väliset syvät tunteet. Puolison odotettiin valikoituvan sopi-
vien joukosta eli samasta sosiaalisesta piiristä ja säätyryhmästä. Hän 
saattoi usein löytyä sisarusten tai vanhempienkin ystäväpiiristä. Kyse 
oli kuitenkin edelleen kahden suvun liittymisestä yhteen, ja perheen 
hyväksyntä ja suopeus olivat tärkeitä. Käsitykset viehättävyydestä 
ja vetovoimasta muodostuivat myös sosiaalisessa ja kulttuurisessa 
kontekstissa.27 Sosiaalinen rakenne, jossa seurusteltiin oman yhteis-
kuntaryhmän kanssa, loi tilanteen, jossa tunteet todennäköisesti 
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syttyivät sosiaalisesti sopivaa, saman säädyn ihanteisiin ja tapoihin 
mukautunutta ehdokasta kohtaan.

Myös appivanhempien, vävyjen ja miniöiden välisissä suhteissa 
ihannoitiin biologisen vanhempi–lapsi-suhteen kaltaista tunnelä-
heisyyttä.28 Perheen hyväksynnän ja siihen kiinnittymisen kannalta 
tunteet olivat keskeisiä: Tengströmin piirissä tunnesuhteen rakenta-
minen appivanhempiin oli vävyille tärkeää. 

Perhenimitysten, kuten äiti/isä, sisko/veli, tytär/poika, kirjai-
mellinen käyttö muodostaa yhden merkitysulottuvuuden, mutta 
niillä voidaan luoda myös metaforisia perheenjäseniä kuten van-
hempia, sisaruksia ja lapsia. Samaan tapaan ystävyyssuhteiden sy-
vyyttä korostettiin liittämällä niihin perhesanastoa kuten sisaruutta 
ja veljeyttä.29 Näiden relationaalisten perhenimitysten tunnelataus 
rakensi ja vahvisti uusia perhesuhteita. Niitä käyttämällä suhde 
tehtiin olevaksi. 

Ajan puhetavassa appivanhempia kutsuttiin isäksi ja äidiksi, mutta 
käytäntö ei ollut yksiselitteinen vielä kihlajaisaikana. Tengströmin 
perheessä nimityksiin liittyi sukupuolittunut ero: kihlajaisaikana 
anoppia kutsuttiin ”Äidiksi” (Mamma) mutta appea ”Sedäksi” (Far-
bror). Mamma-nimitykseenkin liittyi neuvottelua ja horjuntaa. Kir-
joittaessaan tulevalle anopilleen Herman Kellgren käytti ”Mamman” 
ympärillä lainausmerkkejä. Hän perusteli nimityksen anastamista 
käyttöönsä sen kauneudella ja rakkaudella. Mahdollisia emotionaa-
lisia ylilyöntejä ja rajojen venyttämistä saattoi perustella kirjoittajan 
syvällä kiintymyksellä, jonka ilmaiseminen oli pakottava tarve.30 Ca-
rolina Tengström vastasi Kellgrenin nimitykseen liittämällä allekir-
joitukseensa sanan ”Mamma”. Jo aiemmin hän oli rinnastanut heidät 
äidin ja lapsen suhteeseen kirjoittaen, että toivoi Kellgrenille ”niin 
paljon hyvää kuin äidinsydän voi lapselleen toivoa”.31 J. J. Tengström-
kin kutsui vaimoaan Mammaksi kirjoittaessaan Kellgrenille.32 Myös 
M. A. Castrén käytti kihlausajan kirjeissä epäsymmetrisiä nimityksiä 
Mamma ja Farbror. Pappa-nimitys oli harvinaisempi ja saattoi olla
myös lainausmerkeissä.33 Avioitumisen jälkeen Mamma- ja Pappa-ni-
mitykset kuitenkin vakiintuivat.34 Tässä vaiheessa myös J. J. Tengström 
allekirjoitti kirjeensä sekä tyttären että vävyn ”isänä” (Fader).35
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Kellgren vahvisti perheenjäsenyyttään kuvailemalla hänen ja Ro-
bert Tengströmin ystävyyttä veljeydeksi.36 Robertin veljenä hän siis 
”oli” J. J. Tengströmin poika. Lisäksi Kellgren korosti yhteyttä kihlat-
tuunsa Sofiin: heidän sydämensä olivat yhtä ja siten morsiamen äiti 
ja isä myös hänen.37 Tulevat appivanhemmat vastasivat rinnastuk-
seen: J. J. Tengströmin kirjeet oli tarkoitettu sekä hänen pojalleen 
että tämän parhaalle ystävälle kuin nämä olisivat veljiä ja Carolina 
Tengström ajatteli ”molempia poikiaan”, jotka olivat maailmalla.38

Emotionaalisten ja relationaalisten nimitysten käyttäminen ja 
niistä neuvottelu oli olennainen osa tunnesiteen luomista ja oman 
paikan rakentamista perheeseen. Niitä kokeiltiin ja niiden rajoja ve-
nytettiin lainausmerkeillä tai tunteiden ilmaisemisen tarpeella. Niille 
toivottiin ja odotettiin toisen osapuolen tunnustusta ja vastavuoroi-
suutta, mikä edelleen vahvisti suhdetta ja tulokkaan emotionaalista 
paikkaa perheyhteisössä.

Sulhaset rakensivat jo kihlajaisaikana asemaansa perheen poi-
kina erityisesti suhteessa appeensa. Professori J. J. Tengström oli 
arvostettu yliopistomies ja orastavan suomalaiskansallisen liikkeen 
mentorihahmo. Laajasti ottaen koko Tengströmin sukupiirin asema 
oli akateemisessa maailmassa merkittävä, mille arkkipiispa Jacob 
Tengström oli jo aiempina vuosikymmeninä luonut pohjan.39 Jois-
sain tapauksissa nuorta miestä saattoi houkuttaa avioliittoon jopa 
enemmän appi kuin morsian eli liiton kautta syntyneet suhteet ja 
asema.40 J. J. Tengström eittämättä lisäsi koko perhepiirin vetovoi-
maa, mutta kirjeenvaihtojen perusteella pariskuntien keskinäiset 
tunteet olivat vahvat. Samaan aikaan nuoret miehet halusivat kuiten-
kin päästä J. J. Tengströmin pojiksi. Tengströmien kirjeenvaihdossa 
korostuu näkökulma vävyn liittymisestä morsiamen perheeseen, 
toisensuuntainen keskustelu on vähäisempää. Painotusta selittää 
puolisoiden välinen ero sosiaalisessa asemassa: vävyille oli uran ja 
aseman kannalta edullista päästä Tengströmin perheen osaksi. Käy-
tännön tasolla tätä puolsi avioituneiden pariskuntien asettuminen 
Helsinkiin vaimon perheen lähelle. Lisäksi on luontevaa, että Teng-
strömin piirin keskinäisessä kirjeenvaihdossa korostui heidän oman 
perheensä näkökulma.
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Herman Kellgren tunnusti 1846 J. J. Tengströmille pitäneensä 
tätä jo vuosia toisena isänään ja kirjoittavansa pojan sydämestä. Ku-
vatessaan suhdetta isän ja pojan väliseksi hän rakensi sitä samalla 
osaksi todellisuutta. Kellgren nosti perheenjäsenyyden ratkaise-
vaksi tekijäksi tunteet: hän oli vakuuttunut siitä, että J. J. Tengström 
piti häntä perheensä jäsenenä ja suhtautui häneen samoin tuntein 
kuin omiin lapsiinsa. Hän korosti myös omien tunteidensa aitout-
ta.41 M. A. Castrén ilmaisi kirjeessään Natalia Tengströmille, että 
arvostaisi tämän isää syvästi, vaikkeivät he kaksi olisikaan yhdessä. 
Castrén kunnioitti J. J. Tengströmiä isän nimellä äärettömän mielel-
lään ja haaveili voivansa ilahduttaa tämän vanhuutta.42 J. J. Tengströ-
min appi-vetovoimaa sulhaskandidaattien parissa kuvastaa sekin, 
että myös J. V. Snellman havitteli vävyn asemaa. Snellman kosi Sofi 
Tengströmiä kesällä 1843 mutta sai rukkaset. Snellman perusteli toi-
mintaansa kirjeessä J. J. Tengströmille, joka sai tietää asiasta jälki-
käteen. Tyttöä kohtaan koettujen tunteiden lisäksi tekstistä välittyy 
halu päästä ”isällisen Ystävän” perheenjäseneksi. Vielä kaksi vuotta 
myöhemmin, kun Snellman oli jo kuulutettu avioliittoon tulevan vai-
monsa Jeanette Wennbergin kanssa, hän muisteli J. J. Tengströmille 
menettäneensä onnen sanoa ”kunnioitettu Isä” mutta sanovansa sen 
sijaan ”kunnioitettu Veli”.43

Perhepiiriin kiinnittyminen ei kuitenkaan perustunut vain apen 
hyväksyntään tai vävyn maineeseen. M. A. Castrén oli oman aikansa 
kuuluisuus ja sukulaispiirin silmissä Natalia Tengströmille oiva sul-
hanen. J. J. Tengströmkin piti M. A. Castrénista, joka oli hänen mie-
lestään iloinen, reipas ja puhelias. Carolina Tengströmin käsitys tu-
levasta vävystä oli kuitenkin varsin erilainen: hänen mielestään tämä 
oli varautunut ja etäinen.44 Aikalaiskuvauksesta saa käsityksen, että 
Castrénissa oli tiettyä itsetietoisuutta.45 Siinä missä Castrén iloitsi 
J. J. Tengströmin pojaksi pääsemisestä, hänen kiintymyksen vakuu-
tuksensa morsiamen äitiä ja sisaria kohtaan olivat rutiininomaisessa 
rekisterissä eikä hän ollut erityisen innostunut tulevista langoistaan 
Kellgrenistä ja Tikkasesta.46 M. A. Castrén selosti tilannetta äiti–
poika-sanastolla morsiamelleen. Hän esitti näiden emotionaalisten 
ja relationaalisten termien kautta, millainen suhteen hänen mieles-
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tään olisi pitänyt olla. Hän oli kuullut puheita, että Carolina Teng-
ström olisi nostanut esiin hänen heikkouksiaan ja kritisoinut niitä, 
eikä näin olisi kohdistanut häneen ”kaikkein äidillisimpiä tunteita”. 
Castrénin mielestä ”äidillisen silmän” piti olla suopea. Hän asetti oi-
keanlaiset äidin tunteet kiintymyksensä ehdoksi: ”rakastan hän kuin 
poika, jos hän rakastaa minua kuin äiti.” Hän selitti, ettei ilmaissut 
tunteitaan sanoin vaan teoin.47 Natalia Tengström puolestaan toivoi, 
että sulhanen olisi hänen äitiään kohtaan sydämellisempi ja ystävälli-
sempi. Hän selosti äidin huomaavan pienet viat niin Castrénissa kuin 
Kellgrenissä ja Tikkasessakin, mutta äiti ei tarkoittanut sillä mitään 
pahaa. Äiti oli vakuuttanut, että uskoi tyttärestä tulevan Castrénin 
kanssa onnellinen.48 M. A. Castrén näyttää ajatelleen, että tulevan 
anopin eli ”äidin” piti olla hänelle suosiollinen, jotta ansaitsisi hänen 
kiintymyksensä. Castrénin omanarvontunto sai kuitenkin kolauksen 
anopilta. Sukupuoli selittänee myös J. J. ja Carolina Tengströmin eri-
laisia kokemuksia: todennäköisesti M. A. Castrén oli erilainen aka-
teemisessa miesseurassa kuin tuttavapiirin naisten kanssa seurustel-
lessaan.

Vävyistä Paavo Tikkasen sosiaalisessa statuksessa oli suurin ero 
verrattuna Tengströmeihin. Tengströmien kirjeistä ei löydy karsaita 
kommentteja vävyehdokkaasta, mutta silti voi pohtia, mitkä asiat 
edistivät sosiaalisen etäisyyden ylittämistä, kun suomenkielisestä ta-
lonpoikaisperheestä lähtöisin ollut nuorukainen kihlasi arkkipiispan 
tyttärentyttären. Tikkanen oli edennyt samoihin sosiaalisiin verkos-
toihin yliopiston ja osakunnan suomenmielisten piirien kautta. Tär-
keä linkki Tengströmeihin oli osakuntatoveri ja liikekumppani Her-
man Kellgren. Jaettu kansallisuusaate yhdisti Tikkasta Teng strömin 
piiriin ja kuroi umpeen statuseroja.49

Talonpoikaisylioppilas oli 1800-luvun kansallisissa piireissä 
ihannoitu hahmo. Kirjallisuudessa ylioppilaan ja talonpoikaisty-
tön rakkaus ja avioliitto sinetöivät sivistyneistön ja kansan liiton.50 
Tosielämänkin fennomaanimiesten avioliitoissa tunteet vaimoa 
ja kansakuntaa kohtaan saattoivat limittyä.51 Helene Tengströmin 
ja Paavo Tikkasen liitto käänsi asetelman toisinpäin. Tikkanen oli 
Teng strömin tyttöjen kirjeenvaihdon perusteella ihailtu nuorukai-
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nen heidän ystäväpiirissään, vaikkei kansallista motiivia miellyttävän 
”Mr Paulin” ihailulle mainittukaan.52 Symbolisella tasolla Tikkanen 
saattoi tarjota Tengströmeille fokuksen kansakuntaan kohdistuville 
tunteille ja ilmentää sen ideaalista edustajaa. Hän täydensi sopivasti 
”perheen toisen pojan” ja lingvisti-kuuluisuuden kolmikoksi.

Parin keskinäiset tunteet ja onni olivat tärkeitä tekijöitä vävyn 
suopealle vastaanotolle perhepiirissä. Helene Tengströmin vanhem-
mille tyttären iloisuus, onnellisuus ja kohonnut itsetunto olivat sel-
keitä meriittejä sulhasmiehen eduksi. J. J. Tengström iloitsi kirjees-
sään jo avioituneelle Sofille, että elämänkumppanin löytyminen Tik-
kasesta oli tehnyt Helenelle merkittävän hyvää. Carolina Tengström 
kertoi Helenen laulun kuuluvan koko talossa läpi päivien.53 

Tunneyhteys molempiin appivanhempiin oli tärkeä vävyn otta-
misessa ja hyväksymisessä perheeseen, eikä kyse ollut pelkästään ul-
koisista avuista ja asemasta. Herman Kellgrenin kohdalla tunnesiteet 
perheeseen eli tiivis ystävyys Robert Tengströmin kanssa edesauttoi 
pääsemistä perheen pojaksi avioliiton kautta. Hieman itsetietoinen 
M. A. Castrén puolestaan kompuroi suhteen luomisessa tulevan
anoppinsa kanssa. Talonpoikaisen Paavo Tikkasen kohdalla jaettu
aate sekä morsiamen tunteet ja kohonnut itsetunto olivat vanhem-
pien silmissä suosituksia sulhasmiehelle.

Tunnesiirtymä menetetystä ”uuteen poikaan”
Menetyksen pelko varjosti 1800-luvun vanhempien mielissä lap-
sen varhaisia kuukausia ja vuosia. Lapsikuolleisuus oli hyvin yleistä. 
Vuosina 1821–1870 aatelittomien säätyläisten perheissä noin 30 pro-
senttia lapsista kuoli alle 15-vuotiaana. Perheeseen syntynyt uusi 
lapsi miellettiin usein korvaukseksi aiemmasta menetyksestä ja hä-
nelle voitiin antaa sama nimi kuin kuolleelle pienokaiselle. Joissain 
tilanteissa pitkään sairastaneen ja kärsineen lapsen kuolemaa saatet-
tiin kuvata helpotukseksi.54 Myös Tengströmin piirissä menetyksen 
hetkien lohtuna nousi esiin ajatus korvauksesta.55 Lasten nimet eivät 
toistuneet samoina sisarussarjoissa, mutta Tikkasten ja Castrénien 
lapset saivat nimen joltakulta sukulaiselta, lähinnä äidin puolen iso-
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vanhemmilta ja sisarten puolisoilta, mikä loi jatkuvuutta.56 Yhteisillä 
etunimillä oli emotionaalista voimaa samaan tapaan kuin vävyjen 
käyttämillä isä- ja äiti-nimityksillä.

Tengströminkin perhepiirin kirjeet ilmentävät lapsia kohtaan 
tunnettua syvää kiintymystä, jota sävytti lasten sairauksista ja aiem-
mista menetyksistä juontunut huoli. Helene Tikkasen kirjeissä on 
piirteitä jonkinlaisesta etäisyyden defenssistä. Kun pian esikoisen 
kuoleman jälkeen syntynyt toinen poika alkoi sairastella, kirjeet si-
sarille muuttuivat vähäsanaisiksi. Lopulta toisenkin pojan meneh-
dyttyä Helene Tikkanen yhtyi lääkärin mielipiteeseen siitä, että ehkä 
sairaalloisen lapsen kuolema saattoi olla parempi.57 Myös Paavo Tik-
kanen ilmaisi huoltaan ystävälleen August Ahlqvistille kolmannen 
pojan syntymän jälkeen helmikuussa 1855: ”Tätä onneani ja iloani 
särkee ja hämmentää pelko, että tälle niin kuin entisellenki kahdelle 
pojalle ei olisi suotu kovin pitkää ikää.”58 Menetysten hetkellä Helene 
Tikkanen turvautui ajalle tyypilliseen kerrontaan viattomasta pieno-
kaisesta, joka oli säästynyt maailman kärsimyksiltä ja pääsi taivaan 
ikuiseen iloon. Ajatus jälleennäkemisestä soi lohtua.59 Tengströmin 
piirin kirjeissä toistui ajatus lapsesta Jumalan enkelinä.60 Jumalan 
tahtoon vetoaminen saattoi olla tietoista pyrkimystä etäisyyden ot-
tamiseen.61 Lapsen ajatteleminen enkelinä, joka oli olemassa toisessa, 
transsendentissa todellisuudessa, ikään kuin mahdollisti tunnere-
laation säilyttämisen kuolleeseen pienokaiseen. Helene Tikkasen 
kirjeissä oli kulttuurisen tarinan emotiivista toistoa, jolla hän pyrki 
muovaamaan omaa kokemustaan sen mukaiseksi. Menetysten ka-
sautuessa – hän koki kahden vauvan kuoleman lisäksi ilmeisesti kes-
kenmenon – kulttuurisen tarinan voima hiipui eikä se kyennyt enää 
tuottamaan lohtua tai antamaan mieltä musertaville menetyksille.62 

Aikuisiälläkin lapsen asemaan tai paikalle saattoi tulla joku muu 
läheinen. Jos perheessä ei ollut omia poikia tai nämä olivat kuolleet, 
jatkuvuuden turvaamisessa korostui vävyjen merkitys. Se saattoi 
liittyä konkreettisesti liiketoimien haltuunottoon mutta myös muu-
hun uraan tai henkiseen perintöön. Isän kannalta pojat olivat mah-
dollisuus symboliseen kuolemattomuuteen.63 Pojan menettäminen 
tulkittiin erityisen raskaaksi isälle.64 Tengströmin perheen kirjeen-
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vaihto tarjoaa väkevän esimerkin tällaisen jatkuvuuden luomisesta 
ja tunteiden ratkaisevasta merkityksestä siinä. J. J. ja Carolina Teng-
ström ottivat tulevan vävynsä Herman Kellgrenin nuorena kuolleen 
esikoispoikansa tilalle avoimesti ja suorasanaisesti.

Herman Kellgrenin tullessa perheen pariin 1840-luvulla aloite ja 
motivaatio tunnesuhteen luomisessa appivanhempiin oli hänellä. 
Kun Robert Tengström yllättäen menehtyi lavantautiin opintomat-
kalla Pariisissa 1847, tilanne kääntyi toisinpäin: appi J. J. Tengström 
kääntyi intensiivisesti tulevan vävynsä puoleen. Hän kirjoitti suo-
raan: ”Sinä minun pelastajani, eloon jäänyt poikani ja ystäväni! Sinä 
otat minulle meidän poismenneen Robertimme paikan.”65 Seuraa-
vassa kirjeessään hän jatkoi: ”Pidä minua tästä lähtien Isänäsi. Ja tee 
päätöksiä kuin Sinä olisit minun Poikani.” Tunnesiirtymä Robert-po-
jasta Herman-vävyyn oli selkeä: ” […] ympäröin sinut kaikella sillä 
rakkaudella, jonka kohde Robert oli”.66

Robert Tengströmin ja Herman Kellgrenin, sydänystävysten, 
samuus perusteli asiaa: isän kuvauksessa Kellgren oli ”hänen [Ro-
bertin] toinen puolikkaansa”. Nuorukaiset olivat kuin veljiä, jotka 
muodostivat yhdessä ”Jakamattoman Kokonaisuuden”. Jaettu, sa-
manlainen mielenlaatu Robertin kanssa oli tuonut Kellgrenin hei-
dän perhepiiriinsä ja tehnyt hänestä sen jäsenen. J. J. Tengströmin 
mukaan Robert oli kuulunut perheeseen sielulla ja sydämellä. Hänen 
tulkinnassaan kaikkein läheisimmät olivat samaa olemusta ja sielun-
sukulaisia.67 Tengström piti perhettä ja sisaruutta jollakin lailla hen-
kisesti, jopa sielullisesti, yhtenä kokonaisuutena. Koska Kellgren oli 
kokenut tätä yhteneväisyyttä ja samuutta Robertin kanssa, näin oli 
myös muun perheen kanssa. Sukupuolittuneesti mielenkiintoista on 
se, että J. J. Tengström perusteli Kellgrenin tulemista perheen pojan 
paikalle nimenomaan tämän suhteella Robert Tengströmiin, eikä 
suhteella kihlattu Sofi Tengströmiin ollut tässä homososiaalisessa ja 
emotionaalisessa henkisessä veljeydessä sijaa.

Jonkinlaisena perusteena voimakkaalle tunnesiirtymälle oli aja-
tus korkeammasta johdatuksesta. Isä kirjoitti, että hänellä oli ol-
lut aavistus, että poika ei eläisi pitkään. Robert oli kuitenkin Kell-
grenissä jättänyt jälkeensä elävän ja tuoreen muiston.68 J. J. Teng-
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strömin tulkinnassa Robert olisi korkeimman johdattamana tuonut 
Kellgrenin ”seuraajakseen” perheeseen, koska hänen oma kohtalonsa 
oli nuorena sinetöity.

Vastauksissaan Kellgren otti pojan paikan vastaan: ”Jos pojan voi 
värvätä niin Setä on minussa värvännyt sellaisen.” Hän korosti kui-
tenkin omien tunteidensa pitkäaikaisuutta: ”Jo pitkään olen kohdis-
tanut Setään pojan lämpimät tunteet ja pitänyt Setää kuin toisena 
isänäni.”69 Myös hän korosti samuuttaan Robert Tengströmin kanssa 
kuvaamalla esimerkiksi heidän, kahden nuoruudenystävän, yhdeksi 
sulaneita sydämiä.70 Kellgren sai emotionaalisen tunnustuksen jo 
pitkään kaipaamalleen asemalle perheen poikana mutta vasta sen 
jälkeen, kun paras ystävä oli kuollut.

Myös Carolina Tengström otti Kellgrenin ”minun omaksi kul-
taiseksi Pojakseni” vielä selvemmin kuin aiemmin. ”Herman, nyt 
meillä on vain Sinut jäljellä teistä kahdesta – Me emme voi muuta 
kuin rakastaa sinua kaksinverroin, siirtää sen kaksinkertaisen rakkau-
den yksin Sinuun”, Carolina Tengström kirjoitti.71 Kellgren vakuutti 
tuntevansa samaa harrasta rakkautta molempia tulevia appivanhem-
piaan kohtaan.72 Carolina Tengströmin ja Herman Kellgrenin välillä 
muutos ei näytä olleen yhtä suuri kuin suhteessa appeen. J. J. Teng-
strömille Herman Kellgren tuli esikoispojan tilalle. Carolina Teng-
strömille menetys merkitsi sitä, että kahdesta pojastaan hänen täy-
tyi rakastaa jäljelle jäänyttä sitäkin enemmän. Itse asiassahan kum-
pikaan nuorukaisista ei ollut Carolina Tengströmin biologinen lapsi, 
mutta tärkeää näyttää olleen sosiaalinen vanhemmuus. Hänestä oli 
tullut Robert Tengströmin äitipuoli tämän ollessa 12-vuotias. Kell-
gren oli tullut perheen pariin reilut viisi vuotta myöhemmin. Hänet-
kin Carolina Tengström otti siipiensä suojaan – kuten monta lasta 
ennen häntä ja hänen jälkeensä.

Lapsettoman lapsikatras
Carolina Tengströmillä oli elämänsä aikana monia erilaisten per-
hesiteiden kautta tulleita sosiaalisia ja emotionaalisia lapsia. Hänen 
ainut biologinen lapsensa, Karin-tytär, oli kuollut vajaa 5-vuotiaana 
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vuonna 1831. Suhde toisen avioliiton kautta saatuihin tyttäriin So-
fiin ja Nataliaan muotoutui tiiviiksi läpi elämän, sillä nämä muutti-
vat takaisin isänsä kotiin jäätyään varhain leskiksi. J. J. Tengströmin 
kuoleman jälkeen Carolina Tengström ja tyttäret tunnettiin kolmena 
leskiprofessorskana, joiden vieraanvarainen talo Kruununhaassa oli 
suvun kohtauspaikka.73

Kun Tengströmin perheen toiseksi vanhin tytär Helene Tikka-
nen menehtyi, Paavo Tikkanen jäi leskeksi kolmen pienen lapsen 
kanssa. Tässä tilanteessa isoäiti Carolina Tengströmistä tuli lastenlas-
ten äidinkorvike ja vävyn tuki. Helene Tikkasen kuolemasta lähtien 
Carolina Tengström ja Paavo Tikkanen kävivät tiivistä kirjeenvaih-
toa. Anoppi ja vävy hoitivat lapsia ja heidän asioitaan yhteistyössä. 
Lapset viettivät muun muassa kesiä isoäitinsä ja tätiensä seurassa. 
Tunnesuhde oli kaikille osapuolille tärkeä. Paavo Tikkanen vakuutti 
Carolina Tengströmille eli ”Mammalleen” kiintymystä ja rakkautta 
lapsena ja poikana sekä harrasta kiitollisuuttaan ”pitkämielisyydestä 
ja lempeydestä minua ja minun poloisiani kohtaan!”74 Toisaalta per-
hepiirin muiden miesten kuoltua naispuoliset sukulaiset turvautui-
vat nyt Paavo Tikkaseen ja Carolina Tengströmin Fredrik-veljeen.75 
Erossa ollessa Carolina Tengström kaipasi uutisia Tikkasista: hän 
oli tottunut päivittäin kuulemaan, miten lapset voivat. Kirjeensä hän 
allekirjoitti ”teidän kaikkien Mammana”.76 ”Meidän rakkaamme” -il-
maisut kattoivat niin lapset kuin näiden Papankin.77 Samoin lapset 
kaipasivat suomenkielisellä nimityksellä ”Mummuaan”, kyselivät hä-
nen peräänsä ja suunnittelivat matkaa hänen luokseen. Paavo Tikka-
nen kuvaili eloisasti lasten puuhia Carolina Tengströmille: Johanna 
teeskenteli lukevansa kirjasta jotakin ”Mummusta” ja itsestään ja kun 
Tikkanen kirjoitti omaa kirjettään Johanna seurasi esimerkkiä mat-
kien kirjeen kirjoittamista raapimalla paperia puutikulla.78 Opittuaan 
kirjoittamaan lapset lähettivät kaipaavia kirjelappujaan niin isoäidille 
kuin tädeille.79 

1870-luvun alussa Paavo Tikkasen terveys heikkeni ja hän kuoli 
1873. Lapset Johanna ja J. J. Tikkanen muuttivat pysyvästi isoäidin 
ja tätien luo. Olikin tyypillistä, että isovanhemmat tai tädit ja sedät 
huolehtivat orvoiksi jääneistä sukulaislapsista. Usein isovanhempien 
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rakkaus lapsenlapsia kohtaan kuvattiin yhtä syväksi kuin omiin lap-
siin.80 Johanna Tikkanen kertoo muistiinpanoissaan, että isoäidin ta-
lossa Mariankatu 9:ssä asuivat Sofi-täti, Natalia-täti poikansa Rober-
tin kanssa, veli Johan Jakob ja hän itse. ”Isoäidin rakkaus riitti meille 
kaikille”, Johanna summasi listauksensa jälkeen.81 Muistelmassa iso-
äiti on perheen keskipiste:

Rakkaudella ja hellällä huolenpidolla isoäiti hoiti suurta kotia ja hä-
nen sydämensä seurasi lapsia ja lapsenlapsia läpi elämän. Hänen ko-
tinsa oli vieraanvarainen ja hänen omissa kauniissa huoneissaan ko-
koontuivat suuret ja pienet pyöreän kahvipöydän ympärille.82

Carolina Tengström jatkoi vävyjen perheeseen ottamista tässäkin 
sukupolvessa. Johanna Tikkasen tullessa avioitumisikään isoäiti oli 
käytännössä äidin roolissa tämän elämässä. Samoin kuin tytärpuol-
ten puolisoiden kohdalla, Carolina Tengström ”otti pojakseen” myös 
Johannan kihlatun M. G. Schybergsonin. Keväällä 1878 Carolina 
Tengström vastasi syntymäpäivänsä johdosta saamaansa kirjeeseen:

Hyvin rakasta ja hyvin hauskaa oli saada vastaanottaa kirje sinulta, 
rakas Gottfridini, tuntui kuin se olisi ollut pojalta joka haluaa mi-
nulle hyvää, – niin otin sen, ja poikana toivon saavani sinua jatkossa 
ja aina pitää.83 

Rakkaus ja kunnioitus isoäitiä kohtaan lienee luettavissa siinä, että 
Johanna Tikkasen, aviossa Schybergsonin, esikoistyttärellä oli sama 
nimi kuin isoäidin kauan sitten edesmenneellä pienokaisella: Karin. 
Johanna itsekin oli isoäidin, koko nimeltään Johanna Carolinan, kai-
ma.84

Carolina Tengström, jolla ei ollut elossa olleita omia biologisia 
lapsia, oli laajan perhepiirin keskipiste. Hän otti huomaansa äidit-
tömät ja isättömät monessa sukupolvessa ja oli äitihahmo myös su-
kuun naiduille. Hänen kohdallaan konkretisoituu, että sosiaalinen 
ja emotionaalinen vanhemmuus oli tärkeää ja vahvaa eivätkä suorat 
biologiset linjat olleet välttämättä olennaisia.
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Koti relationaalisena tunnepaikkana
Suomalaisessa julkisuudessa alettiin 1700- ja 1800-lukujen taitteen 
molemmin puolin keskustella eurooppalaisen mallin mukaan ko-
tikeskeisyyden tai kodikkuuden ihanteesta (domesticity, huslighet, 
Häuslichkeit). Siinä ihannoitiin perhe- ja kotielämää sekä perheen 
sisäisiä harmonisia tunnesuhteita. Emotionaalisesti kodin käsit-
teeseen liittyi paitsi talo tai asumus fyysisenä paikkana myös sii-
hen kuuluneet henkilöt eli perheenjäsenet ja heidän keskinäiset 
tunnesuhteensa. Kotikeskeisyyden ihanteessa perhe ja koti kuu-
luivat symbolisesti ja tunnetasolla yhteen. Kotiin liitettiin autent-
tisuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja vakauden ihanteita. Ste-
reotyyppinen idyllikuva on porvarillinen perhe kokoontuneena 
takkatulen ääreen lukemisen ja käsitöiden pariin. Keskinäinen 
viestintä, kuten kirjeenvaihto, oli keino vahvistaa perheyhteyt-
tä.85 Tengströmit vahvistivat tunnesuhteitaan kirjeissään tietoisella 
oman perheen ihannoinnilla sekä perheen ja kodin emotionaalisella 
samaistamisella. Koti määrittyi relationaalisesti tunnesuhteiden  
kautta.

Vävy Herman Kellgrenille Tengströmien koti oli tärkeä tunne-
paikka, joka limittyi Tengströmien perheeseen tai oikeastaan raken-
tui tunnesuhteissa heihin ja heidän välillään. Hän kirjoitti tulevalle 
apelleen, että kaikki perheenjäsenet olivat hänelle rakkaita ja ”Sedän” 
talo hänelle toinen koti. Kellgrenin kerronnassa Tengströmien koti 
ja perhe samaistuivat suorasanaisesti: ” […] molemmat sulautuvat 
yhdeksi niin että niitä ei enää voi erottaa sydämessäni.”86 Kellgren oli 
muuttanut pois lapsuudenkodistaan koulun vuoksi jo 11-vuotiaana. 
Oma opiskelijan asunto tuntui tyhjältä verrattuna Tengströmien ko-
tiin.87 Ylipäätään poismuutto lapsuudenkodista merkitsi nuorukai-
selle kodin menetystä, ja tietyssä mielessä hän sai sen takaisin vasta 
avioiduttuaan, sillä 1800-luvun ihanteissa naisen läsnäolo kuului 
kodin olemukseen.88 On hyvin ymmärrettävää, että jo lapsena per-
heensä jättämään joutuneille nuorukaisille mahdollisuus lähentyä 
opiskelupaikkakunnalla ystävän tai morsiamen perheen kanssa oli 
tärkeää. Läheiset ihmiset tekivät kodin, ja tunteet olivat relaatio, joka 
tuotti kodin kokemuksen.
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Lapsuudenkoti kuitenkin kiteytti kodin idean, sen idealisoidun 
muiston ja emotionaalisen voiman.89 Savosta kotoisin olleet vävyt 
Kellgren ja Tikkanen matkustivat kotipaikkakunnilleen säännölli-
sesti kesäisin. Vaikka he olivat muuttaneet pois lapsuudenkodeistaan 
jo varhain, aikuisina he edelleen löysivät niistä tärkeän tunneturvan. 
Kellgrenistä tuntui ihanalta ”huomata olevansa varauksetta rakastet-
tu”.90 Tikkaselle ”erityisen hyvää teki se rakkaus ja hellyys”, jolla hä-
net kotona ympäröitiin.91 Vaikka morsiamen ja vaimon kautta saatu 
koti ja perhe olivat tärkeitä, lapsuudenkodin tunneympäristössä oli 
ainakin ripaus enemmän varauksettomuutta ja itsestäänselvyyttä.

Vastavuoroisesti Sofi Tengström, aviossa Kellgren, sai toisen kodin 
ja perheenjäsenet Kuopiosta. Omat vanhemmat sosiaalistivat ja totut-
tivat tytärtään kiintymään näihin kirjoittamalla ”sinun uudesta kodis-
tasi” ja ”sikäläisistä” tai Kuopion äidistä ja sisaruksista. Sofi Kellgren 
oli tottumaton olemaan poissa lapsuudenkodistaan. Vanhemmat ko-
rostivat, että hänen tulisi pitää myös puolisonsa kotia omana kotinaan. 
Tyttärelle olisi kasvattavaa tutustua toisen kodin olosuhteisiin ja huo-
mata, että sielläkin hänet ympäröitiin lempeydellä.92 Sisaret Helene 
ja Natalia sen sijaan olivat mustasukkaisia ja pohtivat, ettei isosisko 
varmaankaan ehtisi kaivata tai ajatella heitä.93 Tässäkin nousee esiin 
ihanne appivanhempiin luoduista saumattomista ja luonnollisista 
perhesuhteista.94 Vanhemmat, toisin kuin nuoret sisaret, toteuttivat 
tätä ihannetta ikään kuin pyyteettömästi ja patistivat tytärtä ottamaan 
”uuden” perheensä omakseen – myös emotionaalisesti.

Etäisyyden päästä korostui kodin merkitys emotionaalisina ja 
sosiaalisina suhteina eikä niinkään paikkana. Kun perheenjäsenet 
matkustivat pois, eron ja menetyksen pelot nousivat pintaan ja ak-
tivoivat kotikeskeisen kielenkäytön kirjeenvaihdoissa.95 Matkakir-
jeet kutsuivat esiin eron virittämää intensiivistä emotionaalisuutta. 
Lyhyemmän matkan ja eron päästä kirjeet olivat usein käytännölli-
sempiä ja proosallisempia. Välimatka kasvatti myös ihanteellisuuden 
abstraktiotasoa.96

Pois matkustaminen nosti esiin kodin merkityksiä ja siihen liit-
tyviä pohdintoja. Carolina Tengström hoiti alkuvuodesta 1842 Por-
voossa sisartaan Fredrika Runebergiä useiden viikkojen ajan. Eron 
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pitkittyessä koti-ikävä kasvoi ja hän mietti kotisuhdettaan: ”Luu-
len, että kotoa poissaoleminen on minulle luontaisesti vastenmie-
listä, sillä olen kaikkina aikoina huomannut, miten paljon parem-
min viihdyn omassa kodissani kuin missä tahansa muualla […]”.97 
Hän pelkäsi jäävänsä paitsi kotona tapahtuvista asioista: ”Kuvittelen 
aina, että siellä on ehtinyt tapahtua niin paljon – ja kaikessa haluaisin 
olla mukana, kaiken haluaisin tietää.”98 Käytännön tasolla hän 
kantoi huolta siitä, miten pitkä poissaolo vaikutti kotitalouden 
organisointiin: kaikenlaista, kuten siirtomaatavaroita, tulisi 
puuttumaan. Ikävää lievitti kuitenkin se, että Carolina Tengström 
tiesi, että hänestä oli Porvoossa sisarelleen todellista hyötyä eikä 
hän ollut matkustanut pois vain huvin vuoksi.99 Koti-ikävän lisäksi 
kotitalouden pyörittämiseen liittyvä käytännöllinen kotikeskeisyys 
nousee kirjeissä esiin. Tärkeää perheenäidin näkökulmasta oli kui-
tenkin se, ettei hän ollut hylännyt paikkaansa itsekkään huvittelun 
vuoksi vaan auttaakseen muita.

Ulkomaanmatkoilla kotia ja kotimaata idealisoitiin. Lähdettyään 
opintomatkalle Saksaan ja Ranskaan Robert Tengström muisteli kai-
holla surullista eron hetkeä ja rakkaiden perheenjäsenten kasvoja.100 
Robert Tengströmin kuvaus oli ajan perhekeskeisten ihanteiden ja 
idealisoinnin kiteytymä. Marraskuussa 1846 hän kirjoitti Carolina 
Tengströmille:

Kun oppii ensi kerran tuntemaan niiden siteiden vahvuuden, jotka 
liittävät yhteen vaatimattoman, rauhaisan perhepiirin, ja näkee 
omien silmiensä edessä onnen ja rakkauden kaiken rikkauden, jota 
sen parissa on, ja jota ei ole aiemmin nähnyt, vain siksi että on elänyt 
siinä. Harvat varmaan kuitenkaan tuntevat sitä yhtä elävästi kuin 
minä; sillä harva lienee elänyt niin kauniissa keskinäisen viihtyisyy-
den olosuhteissa.101 

Nuori Robert Tengström ihannoi paitsi perheensä tunnesuhteita, 
yhtenäisyyttä ja ilmapiiriä myös omaa syvällistä tuntemiskykyään. 
Hän koki kodin merkityksen terävöityvän poissa ollessa, kodin pii-
rissä eläessä se ei ollut erottunut yhtä selvästi.



Saumattomat tunnesiteet 1800-luvun sivistyneistöperheessä

233

Myös tuleva vävy Herman Kellgren oli matkustanut opintojensa 
vuoksi mantereelle ja kirjoitti Carolina Tengströmille kodin ikävöin-
nistä ihannoivaan sävyyn. Hänkin toi esiin, että vasta ulkomailla ja 
yksin oppi kunnolla arvostamaan kaikkea rakasta, minkä oli jättänyt 
kotiin: iloisia ja ihania hetkiä, jotka hän oli viettänyt ”’Mamman’ ta-
lossa ja ’Mamman’ ja muun perheen seurassa”. Kellgrenille muistot 
kotoa ja Tengströmeillä koetusta ystävällisyydestä ja hyväntahtoi-
suudesta olivat tärkeitä vieraiden ihmisten parissa.102 Nuorukaiset 
kirjoittivat koti-ikävästä myös J. J. Tengströmille, mutta vaikuttaa 
siltä, että tunneintensiivisimmät kotikaihot oli osoitettu äitihahmo 
Carolina Tengströmille. Kellgrenille Tengströmit olivat emotionaa-
linen koti jo kihlajaisaikana, minkä mahdollistivat hänen moninker-
taisesti tiiviit siteensä perheeseen: hän oli sen parissa sekä sydänys-
tävän että morsiamen kautta.

Myös Tengströmin perheen naisille kodin merkitys terävöityi 
ulkomaanmatkoilla. Sofi Kellgrenille perheenjäsenten antama tun-
neturva oli tärkeää hänen asuessaan Pietarissa. Erään kurjan ja ul-
kopuolisuuden tunteita herättäneen kohtaamisen jälkeen hän halusi 
ehdottomasti keventää sydäntään kirjeitse ”jollekin Teistä, rakas ko-
tiväki”, tällä kertaa sisarelleen Natalialle, ennen kuin saattoi mennä 
nukkumaan.103 Kommentoidessaan sisarensa kokemusta Helene Tik-
kanen muisteli omaa Ruotsin matkaansa ja ulkopuolisuuden koke-
muksiaan. Hän arvioi, että vieraassa maassa ja paikassa oppi todella 
arvostamaan omaa maata ja ”viihtyisyyttä omassa pienessä rakkaassa 
kodissaan”.104 

Ulkomailla läheiset ja maanmiehet edustivat kotia. Odottaessaan 
sydänystävänsä Robert Tengströmin saapumista Saksaan Kellgren 
maalaili tämän tuovan mukanaan ”puolet kodista” eikä hän enää sen 
jälkeen kärsisi kaipauksesta ja koti-ikävästä.105 Pariisissa nuorukaiset 
pääsivät liittymään useamman suomalaisen joukkoon. Robert Teng-
ström intoili, että heitä oli ”kokonainen perhe” ja Herman Kellgren 
kirjoitti, että oli ”kuin puoliksi kotona”.106 Kirjeet oli kirjoitettu muu-
taman päivän sisällä, joten näyttää selvältä, että nuorukaiset olivat 
keskustelleet asiasta keskenään, mikä osaltaan vahvisti perheen ja 
kodin kokemista ulkomailla maanmiesten ja ystävien seurassa.
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Yhteydenpito kotiin kirjeitse oli matkalaisille erittäin tärkeää, ja 
poissa ollessa monille syntyi tarve kirjoittaa kaivatusta kodista. Ko-
tia ja siihen kiinnittyneitä perhesuhteita muisteltiin, ihannoitiin ja 
ikävöitiin. Tällä tavalla matkalla olija teki kotia läsnä olevaksi itsel-
leen ja tuotti kodin kokemusta.

Emotionaalisesti saumaton perhe
Tässä artikkelissa olen analysoinut 1800-luvun keskivaiheen si-
vistyneistölle ja keskisäädylle tyypillisiä perheihanteita erityisesti 
ei-biologisten perhesuhteiden emotionaalisen rakentamisen näkö-
kulmasta. Tengströmin perheenjäsenten toisilleen lähettämien kir-
jeiden kautta nousee esiin näiden sosiaalisten perhesiteiden merki-
tys ja monimuotoisuus. Perheyhteys ei ollut kiinni biologiasta vaan 
tunteista ja tahdosta.

Perhe tehtiin tunnesuhteissa, joita rakennettiin usein hyvin tie-
toisesti kirjeenvaihdon emotiivisissa kerronnoissa. Emotiivisesti 
rakennetuissa, ei-biologisissa perhesuhteissa ihanteena oli verisu-
kulaisuuden kaltainen saumattomuus. Tähän pyrittiin rakentamalla 
tunnesuhdetta samaksi kuin biologisten perheenjäsenten välillä.

Eletty perhe oli ydinperhemallia moninaisempi. Niin iloiset kuin 
surullisetkin elämäntapahtumat muovasivat perhettä uudelleen. 
Avioliittojen kautta niin vävyt ja miniät kuin kälyt ja langot tulivat 
perheen emotionaaliseksi osaksi. Kuolemantapausten jälkeen tun-
teet kiinnitettiin niihin, joita oli jäljellä. Näin perhe muotoiltiin emo-
tionaalisesti aina uudelleen ja se koostui moninaisista (sukulaisuus)
suhteista, jotka oli valittu ja tehty tilanteiden muuttuessa. Teng-
strömit kohtasivat vuosikymmenten varrella monia ajalle tyypillisiä 
tapahtumia, jotka muovasivat perhesuhteita. Erilaisten uusien per-
heenjäsenten hyväksyminen osaksi Tengströmien perhettä osoitti 
saman kaavan: tunteet ja suhteiden emotiivinen rakentaminen oli 
olennaista sille, miten perheenjäseneksi tultiin, otettiin ja päästiin.

Perhenimitykset, kuten isä/äiti ja poika/tytär, olivat tärkeä osa 
tunnesuhteen rakentamista ja perheen kokemuksen tuottamista. Ne 
olivat relationaalisia ja emotiivisia: ne paitsi kuvasivat myös loivat 
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nimittämäänsä suhdetta ja tekivät sitä todeksi. Ei-biologisten perhe-
suhteiden saumattomuutta ja tunteiden siirtämistä uusiin perheen-
jäseniin, kuten äitipuoleen äitinä tai vävyyn poikana, mahdollisti 
henkilöiden aiempi läheisyys perheeseen sekä menetetyn ja uuden 
tunteiden kohteen välille rakennettu samuus. Se tuotti perheeseen 
emotionaalista jatkuvuutta.

Kotikeskeisessä ihanteessa koti paikkana ja perhe suhdeverkos-
tona lankesivat emotionaalisesti yhteen. Näitä suhteita vaalittiin 
vanhempien ja lasten välillä mutta tuotettiin myös suhteessa vävyi-
hin ja miniöihin. Erossa kodin merkitys terävöityi: matkakirjeissä 
tiivistyivät kodin ihannointi ja perheen kokemuksen emotiivinen 
tuottaminen.
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Naimattomat ja yksineläjät tilastoissa

c

Julia Dahlberg

T ilastot ja muut kvantitatiiviset metodit ovat keskeisiä työvä-
lineitä perhehistorian tutkimuksessa.1 Perhehistorian demo-

grafisen tutkimusperinteen mukaan Länsi-Euroopassa oli tyypillistä 
1600-luvulta aina 1800-luvun puoliväliin, että avioliittoon mentiin 
suhteellisen myöhään, naiset tavallisesti 25–26 vuoden iässä ja mie-
het 27–28 vuoden iässä. Saman vakiintuneen tulkinnan mukaan 
länsieurooppalaiseen väestöön kuului samanaikaisesti myös suh-
teellisen suuri osuus henkilöitä, jotka jäivät naimattomiksi. Eräiden 
lukujen mukaan naimattomien osuus kohosi noin 10 prosenttiin 
väestöstä ennen vuotta 1800, kun myöhemmin 1800-luvulla heidän 
osuutensa nousi noin 20 prosenttiin. Naimattomat, yksineläjät ja 
perheettömät tilastollisena kategoriana ja perhehistoriallisena tutki-
muskohteena on kuitenkin paljon monimutkaisempi aihe, kuin mitä 
nämä tilastot antavat ymmärtää.2 

Tilasto ei ole ainoastaan neutraali tutkijan työkalu vaan myös 
väline poliittiselle yhteiskuntasuunnittelulle ja niin poliittisia kuin 
moraalisiakin kysymyksiä käsittelevälle julkiselle keskustelulle. Tässä 
luvussa käsittelen sanomalehdistä, kirjallisuudesta sekä muusta yh-
teiskunnallisesta keskustelusta poimittujen esimerkkien avulla, mi-
ten tilastoja on käytetty naimattomia ja yksineläjiä käsitelleessä suo-
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malaisessa yhteiskuntakeskustelussa, sekä millaista tilastollista tietoa 
näistä ryhmistä on ollut yhteiskunnallisesti keskustelevan yleisön 
käytettävissä.

Luvussa havainnollistan lehdistöstä, tieteellisistä teoksista sekä 
yleisemmästä yhteiskuntakeskustelusta poimittujen esimerkkien 
avulla, miten tilastollisia lukuja käytetään yhteiskunnallisessa pää-
töksentekoprosessissa tulevan kehityksen suunnitteluun ja enna-
kointiin, mutta myös arvo- ja mielipidekeskustelussa väitteiden ja 
näkökantojen perusteluun. Esimerkit osoittavat, miten tärkeää on 
tuntea eri aikoina saatavilla olleet tilastotyypit sekä huomioida his-
toriallisten keskustelijoiden tapa tulkita (ja mahdollisesti myös vää-
rinymmärtää) käytössä olleita tilastoja. 

Ajallisesti artikkelin fokus on aikakaudessa, jolloin väestötilas-
tot ovat olleet suuremman yleisön käytettävissä, eli 1700-luvun jälki-
puolelta 2000-luvun alkuun. Artikkeli sisältää myös pienimuotoisen 
katsauksen naimattomien ja yksineläjien käsittelyyn perhehistorial-
lisessa tutkimuksessa 1900-luvulla sekä muutamia esimerkkejä siitä, 
miten tilastojen käyttö voi lyödä leimansa niin yhteiskunnalliseen 
keskusteluun kuin historiantutkimukseenkin. Tämän kautta luku on 
myös katsaus siihen, miten käsityksiä ”luonnollisesta” tai ”perintei-
sestä” luodaan. Kun väestötieteilijöiden mielenkiinto on suuntau-
tunut kohti avioliittoja ja perheitä, ovat muunlaiset perhesuhteet ja 
asumisjärjestelyt näyttäytyneet vanhemmissa demografisissa tutki-
muksissa usein vähemmän tärkeinä. Tällä tavalla luku myös kertoo, 
miten käsitys perinteisestä tai luonnollisesta heteronormatiivisesta 
ydinperheestä luotiin 1800-luvulla, ja miten menneisyyden todelli-
nen monimuotoisuus piilotettiin luodun kuvitelman alle.3 Tämän 
tarkastelun kautta ilmenee siten, miten luotettavan tiedon saatavuus 
ja tilastojen vertailukelpoisuus onkin ongelma, joka koskee merkittä-
västi naimattomien ja yksinelävien historiallista tutkimusta.

Avioliitot väestönkasvun edellytyksenä
Ruotsin taulustolaitos perustettiin kuninkaallisella asetuksella 
vuonna 1749. Se oli maailman ensimmäinen valtiollinen instituu-
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tio, jonka tehtävänä oli laatia väestötilastoja. Tiedonkeruu tapahtui 
1700-luvulla seurakuntien pappien toimesta, ja se järjestettiin siksi 
hiippakunnittain. Tästä syystä oli myös mahdollista kerätä Suomen 
hiippakunnan väestötilannetta koskevia tietoja. Tilastotietoa pidettiin 
aluksi valtionsalaisuutena, mutta aineistoa koskenut levittämiskielto 
kumottiin kuitenkin pian. Tämän jälkeen väestötilastoja alettiin re-
feroida sanomalehdistössä.4 Käytännössä tilastotietoa ei kuitenkaan 
suuremmassa määrin julkaistu vielä 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun 
alussa. Suomalainen lukeva yleisö saattoi satunnaisesti nähdä 
näitä lukuja Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo- ja Åbo Tidningar-
julkaisuissa 1770-luvulta lähtien. Vuodesta 1822 lähtien säännöllisem-
piä katsauksia julkaistiin Finlands Allmänna Tidningar-lehdessä (Suo-
men Virallinen Lehti). Aina 1860-luvun loppuun saakka lehdistö oli-
kin tavallisen kansalaisen pääasiallinen lähde tilastoihin. Tämän jäl-
keen Tilastollinen toimisto (vuodesta 1884 Tilastollinen päätoimisto) 
on julkaissut ja myynyt valtion toimesta kootut viralliset tilastot.5 

Sanomalehdestä Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo saa esimerkin 
siitä, millaista tilastotietoa välitettiin kiinnostuneelle yleisölle 1700- 
luvun loppupuolella. Lehti raportoi esimerkiksi muutoksista hiippa-
kunnan väestön määrässä. Katsauksista lukijalle selvisi muun muassa 
eri siviilisäätyjen osuus väestöstä, mukaan lukien naimisissa olevien 
ja naimattomien kokonaismäärät yli 15-vuotiaista naisista ja miehistä 
sekä solmittujen ja purettujen avioliittojen osuudet maan eri osissa. 
Saadakseen tietoa maan kokonaisväestöstä lukijan oli kuitenkin 
pakko itse koota luvut eri sanomalehtilähteistä ja laskea ne yhteen.6

Vaikka kattavia katsauksia tilastolliseen materiaaliin saattoi näin 
ollen olla vaikeata saada käsiinsä, vaikutti uusi mahdollisuus käyttää 
tilastollista tietoa kuitenkin tapaan, jolla julkista keskustelua naimat-
tomista käytiin 1700-luvulla. Valtiollisesta näkökulmasta tarkastel-
tuna avioliittojen suurempi määrä tarkoitti lasten määrän kasvua ja 
täten myös useampia tulevaisuuden veronmaksajia ja sotilaita. Tästä 
syystä avioliittotilastot askarruttivat viranomaisia ja yhteiskunnalli-
sia keskustelijoita.7 

Sanomalehdistä voi löytää esimerkkejä siitä, miten 1700-lu-
vun yleisö keskusteli naimattomista tilastojen valossa. Viittaamalla  
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väestötilastojen lukuihin avioliiton ulkopuolisista syntymistä ja 
avioituneiden naisten lukumäärästä pyrki esimerkiksi anonyymi 
kirjoittaja Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo -lehdessä vuonna 1771 
todistamaan, että ”maattujen naisten” osuus kaikista naimattomista 
yli 15-vuotiaista naisista oli 1:38. Moraalisesta näkökulmasta luvut oli-
vat hälyttäviä. Sen lisäksi, että tällainen siveettömyys oli yleisesti tur-
miollista moraalille ja mielelle, aiheutti se pitkällä tähtäimellä vahin-
koa myös väestönkasvulle, ajatteli kirjoittaja. Avioliiton ulkopuolis-
ten suhteiden myötä hedelmällisyyttä heikentäneet sukupuolitaudit 
levisivät. Tilastot osoittivat myös, että aviottomien lasten kuolleisuus 
oli suurempi kuin avioliitossa syntyneiden lasten. Ne aviottomat lap-
set, jotka selvisivät ensimmäisistä elinvuosistaan, olivat usein köyhiä 
ja unohdettuja ja joutuivat riippuvaisiksi yhteiskunnan hyvänteke-
väisyydestä. Siten aviottomat lapset aiheuttivat myöhemmin lisäkus-
tannuksia valtiolle: ”Näin ollen kuviteltu voitto haureudesta katoaa, 
kun toisaalta ajatellaan, että täten useampi laillinen avioliitto estyy,” 
kirjoittaja veti yhteen.8

1700-luvun keskustelussa nousivat esiin nekin äänet, joiden mie-
lestä valtiollisesta näkökulmasta tarkasteltuna ei ollut niin merki-
tyksellistä, syntyivätkö tulevat veronmaksajat ja sotilaat avioliitossa 
vai sen ulkopuolella. Tällaiset radikaalit tulkinnat olivat luonnolli-
sesti räikeässä kontrastissa aikansa moraalikäsitysten kanssa ja niitä 
vastustettiin myös tilastotietojen avulla. Vuonna 1785 esimerkiksi 
Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo pohti tarvetta yleiselle lastenko-
dille, jossa valtio olisi huolehtinut avioliiton ulkopuolisista lapsista. 
Keskustelun yhteydessä lehti vastasi myös kysymykseen siitä, voi-
siko lievempi suhtautuminen seksuaalisiin suhteisiin ennen avioliit-
toa ”hankkia valtiolle lapsia”. Sanomalehti torjui tällaisen ajatuksen 
kohtuuttomana, jotakuinkin samoin argumentein kuin yllä olevassa 
lainauksessa.9 

1700-luvun yleisölle ei luonnollisestikaan ollut mikään uutinen, 
että kaikki lapset eivät syntyneet avioliitossa.10 Uudet väestötilastot 
pystyivät kuitenkin valaisemaan ilmiötä uudella tavalla. Nyt oli käy-
tössä selkeitä lukuja, jotka todistivat yleiseksi sen, mistä kansa oli 
aiemmin voinut muodostaa itselleen käsityksen vain satunnaisista, 
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omassa lähiympäristössä tehdyistä huomioista. Näitä tietoja voitiin 
käyttää erilaisten yhteiskuntapoliittisten mielipiteiden perustelemi-
seen. Tällaisia tekstejä voi siksi pitää varhaisina yrityksinä perustella 
moraalikysymyksiin liittyviä näkökantoja väestöä koskevan tilas-
totiedon avulla. Tässä yhteydessä erityisesti tilastot naimattomien 
naisten seksuaalisuudesta olivat yhteiskuntakeskustelun ja moraali-
sen huolen kohteena. 

Naisylimäärä ja naimattomat naiset ongelmana
1800-luvulla naimattomat naiset ja naisten ylimäärä väestössä al-
koivat nousta esiin todellisena ongelmana väestötieteilijöille. Kun 
Suomi irtautui Ruotsista vuonna 1809, senaatin kamaritoimitus-
kunta otti tehtäväkseen yhtenäistää maan väestötilastot.11 Sitä mukaa 
kun sanomalehdistön määrä lisääntyi 1800-luvun kuluessa, tilastotie-
toja esiintyi yhä useammin lehtien sivuilla. Lehdet raportoivat väes-
tökehityksestä sekä koko suuriruhtinaskunnassa että yksittäisissä 
kaupungeissa ja pitäjissä. Samaan aikaan alkoi julkinen keskustelu 
yhä useammin sivuta tilastojen avulla osoitettavissa olevaa naisten 
ylimäärää. Tämä keskustelu ei koskenut ainoastaan Suomea. Käsi-
tykset yksinäisestä ja naimattomasta ”vanhasta piiasta” rinnastuivat 
keskusteluissa tilastotietoihin avioliittofrekvenssistä ja naisten yli-
määrästä myös monissa muissa maissa.12 Naimattomat naiset ovat 
siksi olleet perhehistoriallisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena 
vielä pitkään 1800-luvun jälkeenkin.13

Lehdistössä keskusteltiin naisten ylimäärästä 1800-luvun ku-
luessa ongelmana, jolla oli taloudellisia seurauksia niin valtiolle 
kuin yksilöillekin. Luotettavien vertailutietojen ja pitkän aikapers-
pektiivin puuttuessa lehtiä lukevan yleisön oli kuitenkin vaikeaa 
muodostaa käsitystä siitä, miten tilastotiedot asettuivat tavanomai-
sen puitteisiin. Esimerkki tästä löytyy Finlands Allmänna Tidnin-
gar-lehdestä, joka uutisoi naimattomien osuudesta väestöstä vuonna 
1855. Tekstistä käy ilmi, että väestössä ylipäätään oli ylimäärä naisia, 
ja naimattomien naisten määrä ylitti naimattomien miesten mää-
rän. Luvut kerrottiin kuitenkin absoluuttisina, niin kuin oli tapana  
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Suomen lehdistössä 1700-luvulla ja suurimman osan 1800-lukua. 
Kun asia lasketaan käyttämällä lehden tarjoamia lukuja, muodos-
taa naimattomien naisten osuus itse asiassa ainoastaan 51 prosent-
tia koko naimattomasta, yli 15-vuotiaasta väestöstä. Lehden lukijalle 
prosenttilukujen tai muun vertailtavan materiaalin puute vaikeutti 
sen oivaltamista, että naisylimäärä naimattomien keskuudessa ei ol-
lutkaan merkittävän suuri.14

Yleinen suuntaus lehdistön tavassa käsitellä tilastotietoja oli kes-
kittyä naisiin, sillä tämä nosti esiin kysymyksiä, jotka epäsuorasti kä-
sittelivät seksuaalisuutta ja moraalia. Avioliiton ulkopuolisten syn-
tymien määrä nähtiin usein epäsuorana yleisen siveellisyyden mit-
tarina. Naimattomista naisista etsittiin usein myös syitä muutoksiin 
sekä väestönkehityksessä että yhteiskunnan moraalisessa tasossa. 
Tilastollisesti osoitettu naisylimäärä väestössä nähtiin tärkeimpänä 
syynä useiden naisten naimattomuudelle, mikä puolestaan lisäsi 
avioliiton ulkopuolisten suhteiden riskiä. Finlands Allmänna Tidnin-
gar-lehden vuonna 1850 siteeraamien laskelmien mukaan esimerkiksi 
naimattomien naisten korkea lukumäärä johtui osittain yleisestä 
nais ylimäärästä väestössä sekä osittain siitä, että miehet pääsääntöi-
sesti menivät naimisiin naisia myöhemmin. Naisten oli siis vaikeam-
paa löytää puoliso kuin miesten. ”Siten selviää, miksi osa naisista 
niin helposti sallii itsensä johdateltavan lupauksilla avioliitosta, ja 
saa sitten surra hyväuskoisuuttaan”, lehti arveli.15

Tilastotiedon saatavuus loi monin eri tavoin yhteiskunnallista 
keskustelua yksinäisten naisten ympärille. Tilastoja pystyi kuiten-
kin hyödyntämään myös perusteluna naisten asemaa koskeville 
lakiuudistuksille. Ei siis liene erityisen yllättävää, että kasvava tie-
toisuus tilastollisesti osoitetusta naisylimäärästä väestössä sattuu 
ajallisesti yhteen yhden 1800-luvun tärkeimmän naimattomien nais-
ten juridista asemaa koskevan lakimuutoksen kanssa. Vuonna 1863 
päätettiin, että yli 25-vuotias naimaton nainen oli täysivaltainen ja 
sai siten hallinnoida itse omaa omaisuuttaan. Lakimuutoksesta vas-
taava valiokunta perusteli täysvaltaisuuden alaikärajan asettamista 
25 ikävuoteen esimerkiksi sillä, että tässä iässä valtaosa naisista 
oli jo mennyt naimisiin. Naimaton nainen oli sen ajan käsityksen  
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mukaan tässä iässä jo saavuttanut pisteen, jossa ”toivo tuen saa-
misesta elämään alkaa horjua, ja sen ajatuksen, että on pakotettu 
huolehtimaan itsestään, täytyy herätä.”16 Ne naiset, jotka naisyli-
määrän vuoksi olivat pakotettuja jäämään naimattomiksi, voisivat 
itse hallita omaisuuttaan, eivätkä olisi riippuvaisia miespuolisesta 
holhoojasta. 

Naimattomuus tieteellisen tutkimuksen kohteena 
ja asiantuntijat tilastojen käyttäjinä

Tilastotietojen tarkkuus ja laatu paranivat jatkuvasti 1800-luvun 
kuluessa. Samanaikaisesti tilastoja oli myös enemmän yleisön saa-
tavilla. Tästä syystä tilastotiedon merkitys yhteiskunnalliselle kes-
kustelulle kasvoi merkittävästi 1800-luvun jälkipuolella. Tilastolli-
sista ennusteista tuli myös oleellisempi osa julkista hallintoa, joka 
enenevässä määrin tukeutui tieteelliseen asiantuntijuuteen. Tilasto-
tiedon tuottamisen kehitys käy yksiin sen kanssa, että uudet yhteis-
kuntatieteet ja erityisesti sosiologia kasvoivat itsenäisiksi tieteenhaa-
roiksi.17 Nämä uudet tieteet tarkastelivat usein samoja kysymyksiä, 
joita pohdittiin julkisessa keskustelussa. Näihin aiheisiin kuuluivat 
myös perhekysymykset ja avioliiton merkitys yhteiskunnallisena 
instituutiona. Keskustelun keskiössä olivat itse asiassa yhtä usein 
niin naimisissa olevat kuin naimattomatkin.18 

Vaikka tilastojen käyttö lisääntyi, ei tutkijoidenkaan käsitys ti-
lastojen toiminnasta aina ollut riittävän syvällistä. Esimerkkinä 
tästä voidaan mainita sosiologi Edvard Westermarck (1862–1939), 
joka teki uuden tieteenhaaran, sosiologian, tunnetuksi Suomessa 
1890-luvulla. Avioliitto instituutiona kiinnosti Westermarckia läpi 
hänen uransa alkaen tohtorinväitöskirjasta The History of Human 
Marriage, joka ilmestyi vuonna 1889, teokseen Äktenskapets framtid i 
västerlandet vuonna 1936. Hänestä tuli keskeinen auktoriteetti perhe-
kysymyksissä sekä kansainvälisesti että kotona Suomessa.19

Edvard Westermarck hyödynsi tutkimuksessaan tilastoja ja hä-
nen lähtökohtansa oli, että avioliittojen lukumäärä oli vähentymässä 
länsimaissa. Tutkimuksessaan hän viittasi muun muassa olettamuk-
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seen siitä, että naimattomien joukosta löytyy ”monia, jotka eivät 
koskaan mene naimisiin”, ja että avioliittomarkkinoilla on ylimäärä 
naisia. Väitteensä tueksi hän viittasi tilastoihin useista eri Euroopan 
maista. Vaikka hänen lähtökohtansa oli, että avioliittojen lukumäärä 
väheni, hän ei tuonut esiin ilmiötä tukevia vertailtavia lukuja. Hän 
ei esittänyt myöskään tarkempia lukuja siitä, kuinka moni henkilö 
todella pysyi naimattomana läpi elämänsä.20 

Westermarckin tulkinnan perustana ollut käsitys avioliittotilas-
toista peilasi siis lähinnä niitä tilastotietoja, joista usein keskusteltiin 
samaan aikaan myös sanomalehdistössä. Hän ei kuitenkaan viitan-
nut yksityiskohtaisiin tietoihin tilastosta, johon hän perusti olet-
tamuksensa. Tämän vuoksi lukijan oli vaikeaa arvioida, millainen 
pohja Westermarckin väitteillä loppujen lopuksi oli. Hänen esityk-
sestään puuttui ylipäätään pohdinta tilastotietojen keskinäisestä ver-
tailukelpoisuudesta sekä siitä, miten tilastoja pitäisi tulkita. Johtuiko 
tämä siitä, että Westermarckilla ei ollut mahdollisuutta hyödyntää 
kattavia tilastoja21 vai eikö hänellä yksinkertaisesti ollut osaamista 
tällaisten kysymysten arviointiin, jää epäselväksi. 

Todellisesta syystä huolimatta voidaan kuitenkin todeta, että 
esimerkki osoittaa tilanteen olleen tyypillinen. Tilastotiedot loivat 
vaikutelman tieteellisyydestä ja objektiivisuudesta, jolla pystyttiin 
lisäämään erityyppisten väitteiden uskottavuutta, vaikka tilastolliset 
todisteet itsessään olisivatkin olleet vaillinaisia. Jopa tutkijoiden oli 
1800-luvulla vaikea saada haltuunsa tilastoja ja usein tilastollisesti 
vertailukelpoinen materiaali, jonka mielekäs ajallinen vertailu oli 
mahdollista, puuttui. Monelta tilastojen käyttäjältä puuttui lisäksi 
perustavanlaatuinen ymmärrys siitä, miten tilastot toimivat. Tähän 
vaikutti myös se, että 1800-luvulla jo käytössä olleen tavan mukaan 
Suomessa julkaistuihin virallisiin tilastoihin on harvemmin liitetty 
tarkempaa selostusta tiedonkeruussa käytetyistä tutkimusmene-
telmistä tai alkuperäislähteiden luonteesta. Vaikka tilastoihin on 
useimmiten sisällytetty selostus huomattavimmista epävarmuuden-
tekijöistä, tämäkin tieto on 1800-luvulta lähtien ollut julkaisuissa 
varsin suppea. Menettelytavoista oli periaatteessa mahdollista saada 
pyynnöstä tarkempaa tietoa tilastoja laatineilta virkailijoilta, mutta 
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tämä mahdollisuus jäi luonnollisesti monilta tilastojen käyttäjiltä 
hyödyntämättä.22

Avioliitoista kotitalouksiin
Vuonna 1865 Suomeen perustettiin väliaikainen tilastollinen toi-
misto, joka sai tehtäväkseen ottaa vastuulleen väestötilastojen yllä-
pidon. Tästä valtiollisesta elimestä tuli pysyvä vuonna 1870, jolloin se 
nimettiin Tilastolliseksi toimistoksi. Vuonna 1884 nimeksi muutet-
tiin Tilastollinen päätoimisto. Organisaation päävastuualueeksi tuli 
tilastotietojen yhdistäminen ja virallisten suomalaisten tilastojen 
julkistaminen.23 Varhaiset Tilastollisen päätoimiston tilastoraportit 
kiinnittivät paljon huomiota avioliittoon. ”Joka maassa syntyväisyy-
den suhteet ovat likeisimmässä yhteydessä avioliittojen lukumäärän 
kanssa. Avioliittojen luku yleensä, kuin myös vuotuiset muutokset 
tässä suhteessa, ansaitsevat siis jo tästä syystä erityistä huomiota,” 
selosti esimerkiksi Suomen virallinen tilasto vuodelta 1871.24

Suomen tilastollinen vuosikirja (STV) julkaistiin ensimmäistä 
kertaa vuonna 1878, minkä jälkeen se on ilmestynyt vuosittain. STV 
on aina julkaistu yhteisenä kokonaisuutena, toisin kuin Suomen vi-
rallinen tilasto, joka jo 1880-luvulla koostui kahdeksasta eri sarjasta, 
joiden osia myytiin erillisinä julkaisuina. Tästä syystä STV oli eri-
tyisesti menneinä vuosikymmeninä laajemmin levinnyt yleisteos, 
joka tarjosi kansalaisille otoksen kysytyimmistä tilastoista. Julkaisua 
voidaan siten tarkastella otantana siitä, millaiset tilastot viranomais-
ten näkökulmasta kiinnostivat suurta yleisöä. Tämän otannan avulla 
voidaan seurata muutoksia liittyen viranomaisten käsitykseen siitä, 
millaiset selvitykset perhesuhteista ja asumisjärjestelyistä nähtiin 
relevantteina. Ilmestymisensä ensimmäisinä vuosikymmeninä vuo-
sikirja ei sisältänyt kovinkaan monia taulukoita. Tämän vuoksi vuo-
sikirja sisälsi ainoastaan tietoja kyseisen vuoden aikana solmituista 
avioliitoista, kun taas esimerkiksi tiedot naimisissa olevien ja nai-
mattomien osuudesta koko väestöstä puuttuivat. Vuodesta 1903 läh-
tien STV kävi kuitenkin läpi huomattavia muutoksia ja sitä alettiin 
julkaista uudessa sarjassa. Taulukoiden määrä kaksinkertais tettiin. 



Julia Dahlberg

252

Samanaikaisesti alettiin tehdä myös aiempaa laajempaa vertailua 
varhaisempiin ajanjaksoihin. Uudesta sarjasta löytyi seikkaperäisiä 
lukuja väestöjakaumasta iän ja siviilisäädyn mukaan sekä vertailuja 
aina vuoteen 1751 saakka.25 

Naimattomat naiset ja huoli avioliiton tulevaisuudesta oli edel-
leen tärkeä teema 1900-luvun alun yhteiskuntakeskustelussa. Tätä 
huolta ruokki mahdollisesti myös eräs STV:ssä julkaistu tilasto. Eri 
siviilisäätyjen osuutta väestöstä vertailleesta taulukosta saattoi lu-
kija nimittäin selvittää, että 58,9 prosenttia miehistä oli naimattomia 
vuonna 1751. Vuonna 1910 luku oli noussut 64,2 prosenttiin. Nais-
puolisesta väestönosasta vastaavat luvut olivat 55,5 prosenttia vuonna 
1751 ja 59,9 prosenttia vuonna 1910.26 

Ilman aviopuolisoa elävien henkilöiden määrä saattoi siis vaikut-
taa varsin korkealta. Korkeat luvut johtuvat kuitenkin pitkälti siitä, 
että väestön siviilisäätyä laskettaessa naimisissa olleiden osuus on 
suhteutettu koko väestöön. Julkaistuissa tilastoissa ei siis ole erotettu 
alaikäisiä nuoria ja lapsia naimattomien aikuisten joukosta. Tämä ei 
kuitenkaan tule esiin STV:ssä julkaistusta taulukosta. Päästäkseen 
asiasta selvyyteen lukijan täytyykin verrata kahden eri taulukon lu-
kuja aviottomien osuudesta koko väestöstä sekä eri ikäkategoriois-
ta.27

Ilmeinen lopputulema tästä esimerkistä on, että tilastollinen 
”fakta” riippuu monella tapaa siitä, miten tilasto esitetään. Vuoden 
1903 uudistuksen myötä STV:ssä alettiin nimittäin ensimmäistä ker-
taa tehdä ero lasten ja aikuisten välille siviilisäädystä raportoitaessa. 
Nämä luvut olivat kuitenkin saatavilla vain kyseiselle raportointivuo-
delle. Edellä mainittu käytäntö olla erottelematta alaikäisiä ja aikuisia 
siviilisäädystä raportoitaessa säilytettiin historiallisissa vertailuissa 
vuoteen 1750 (joissain tapauksissa vuoteen 1751). Vaikka taulukon 
varsinainen informaatioarvo voidaan tästä syystä kyseenalaistaa 
vahvasti, näiden tietojen julkistamien STV:ssä jatkui vuoteen 1991 
saakka!28 

Ennen vuotta 1900 STV:ssä julkaistujen lukujen perusteella on 
siis vaikea päätellä naimattomien todellista osuutta aikuisväestöstä. 
Ei ole helppoa päästä selville siitä, miten suuressa määrin tämä  
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tilasto myötävaikutti naimattomien korkean määrän herättämään 
huoleen. Avioliittojen määrän nousut ja laskut olivat kuitenkin kes-
keinen kysymys väestötieteilijöille vielä 1940-luvulla, kun he arvi-
oivat väestökehitystä historiallisesta perspektiivistä. Esimerkiksi 
vuonna 1941 Armas Nieminen kirjoitti teoksessaan Väestökysymys 
entisinä aikoina ja nykyään liittyen laskeviin avioliittolukuihin: ”Ny-
kyaikana valtavasti kehittyneen propagandan avulla ja käyttäen hy-
väksi kaikkia kasvatuksen keinoja olisi painetta kaikkien mieliin, että 
jokainen perhe, jokainen kansalainen on omalta osaltaan vastuussa, 
ettei kansamme ala kulkea surkastumistaan kohti, ja velvollinen te-
kemään siitä käytännön johtopäätökset.” Hän halusi näin kehottaa 
naimatonta väestönosaa menemään naimisiin ja perustamaan per-
heen painottamalla ”uhrautuvaisuuden periaatteen tarpeeksi laajaa 
sijaa kansamme ajatuselämässä”.29

STV:ssa vuonna 1903 tehdyn huomattavan uudistuksen jälkeen 
kului pitkään, ennen kuin julkaisu jälleen koki suurempia muutoksia. 
Yksittäisiä tilastoja otettiin tosin mukaan ja jätettiin pois vuosittain, 
mutta väestön avioliitto- ja perhesuhteita käsittelevät tilastot säilyi-
vät lähes muuttumattomina 1940-luvulle saakka. Kokonaisväestön 
perhesuhteiden osalta relevantit tilastot sisälsivät tietoja väestön ryh-
mityksestä sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodesta 1751 alkaen, 
vuosittain solmittujen avioliittojen määrän, tietoja aviopuolisojen 
siviilisäädystä avioliittoa solmittaessa sekä hajonneiden avioliitojen 
määrän. STV:sta löytyvien tietojen perusteella oli siis käytännössä 
pitkään täysin mahdotonta muodostaa luotettavaa kuvaa muista per-
hesuhteista kuin avioliitosta. Vuonna 1938 vuosikirjaan tuli ensim-
mäistä kertaa tilastotietoa aviopuolisoiden iästä avioliittoa solmit-
taessa. Taulukossa ei kuitenkaan eroteltu ensimmäistä avioliittoaan 
solmivia niistä, jotka olivat aiemmin olleet naimisissa.30 Taulukosta 
ei siis esimerkiksi käy ilmi, miten suuri osa väestöstä eli yksin tai 
muussa perherakennelmassa. 

1940- ja 1950-lukujen kuluessa mahdollisuus saada STV:n kautta 
tietoja yksineläjistä ja naimattomista ei merkittävästi parantunut. 
Suurin muutos taulukkokokoelmassa tänä aikana koski avio- ja asu-
muserotilastoja. Näiden määrää lisättiin yhdestä taulukosta 1920- 
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luvulla kuuteen taulukkoon vuoden 1953 STV:ssa.31 Yleisesti ottaen 
STV:n perhesuhteita käsittelevät tilastot eivät muuttuneet kovin-
kaan paljon 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Perhesuhteet 
määriteltiin lähes kokonaan avioliiton perusteella. Kiinnostusta per-
hesiteiden ja sosiaalisten suhteiden merkitykseen yksilölle kuiten-
kin oli. Tämän voi päätellä STV:ssä vuosina 1880–1922 julkaistusta 
tilastosta, josta käy ilmi itsemurhan tehneiden siviilisääty.32 Toinen, 
lyhytaikaisempi tilasto (STV 1951 ja 1952) käsitteli ensimmäisessä oi-
keusasteessa kuritushuone- tai vankeusrangaistukseen tuomittujen 
siviilisäätyä.33 

1950-luvulla tapahtui selkeä muutos tavassa käsitellä perhesuh-
teita STV:n tilastoissa. Vuonna 1953 julkaistiin ensimmäistä kertaa 
taulukko, joka ei keskittynyt vain avioliittoon vaan tarkasteli sen si-
jaan kotitalouksia tai ruokakuntia. Taulukosta kävi ilmi jopa tietoja 
kotitalouksien sisäisistä kokoonpanoista. Kotitaloudet eroteltiin per-
heruokakuntiin, sisarusruokakuntiin, muihin sukulaisruokakuntiin 
sekä muihin ruokakuntiin. Näin voitiin todeta, että 5,7 prosenttia 
kaikista Suomen kotitalouksista koostui yksinelävästä miehestä ja 
12,8 prosenttia yksinelävästä naisesta.34

Yksineläjät ja sinkut 1980-luvulta 2000-luvulle
Avioliiton juridinen ja normatiivinen merkitys perheen määritel-
mälle väheni asteittain 1900-luvun kuluessa. Tämä muutos näkyi 
kuitenkin suhteellisen myöhään Suomen tilastollisen vuosikirjan esit-
telemässä tilastollisessa materiaalissa. Ainakin osa syntymiä käsitte-
levästä tilastotiedosta huomioi vielä 1970-luvulla ainoastaan avio-
liiton sisällä syntyneet lapset.35 Avioliitto normina ja odotettuna 
lähtökohtana kaikelle perhe-elämälle oli siis vielä vahvasti läsnä 
STV:ssa 1970-luvulla ja ainakin osittain myöskin sen jälkeen. Vuo-
den 2014 STV:ssa on esimerkiksi edelleen vertailevia tietoja avio-
liittojen lukumäärästä vuosina 1751–2013, vaikka tämän tiedon ver-
tailukelpoisuus voidaan kyseenalaistaa 2000-luvun yhteiskunnassa, 
jossa avioliitto on menettänyt hegemonisen asemansa perhe-elämän  
perustana.36 
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1900-luvun lopulle ja alkavalle 2000-luvulle on luonteen-
omaista eri syistä yksinäistalouksissa elävien henkilöiden määrän 
nousu. Näiden kotitalouksien määrä on vuoden 1985 jälkeen yli 
kaksinkertaistunut 2010-luvun alkuun mennessä.37 Tämä muutos 
heijastuu myös selvästi niin tilastoihin kuin yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja tutkimukseen. Ratkaiseva ero on, että tilastot eivät 
enää samassa määrin keskity siviilisäätyyn. Avioliittofrekvenssi 
tai naimattomien lukumäärä ei ole enää yhtä relevanttia tietoa 
yhteiskunnassa, jossa avoliitto tai avioero eivät ole epätavallisia. 
Sen sijaan kotitaloudet, jotka koostuvat ainoastaan yhdestä 
henkilöstä, ovat tilastotieteilijöiden erityisen huomion kohteena. 
Samanaikaisesti suuren yleisön mahdollisuus hyödyntää tilastoja on 
muuttunut ratkaisevalla tavalla, kun suuria määriä tilastomateriaalia 
on 2000-luvun kuluessa tullut saataville digitaalisessa muodossa. 

Kiinnostus yksineläjiä ja naimattomia kohtaan kasvoi 1980-lu-
vulta lähtien sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että tilas-
tomateriaalissa. Esimerkiksi Väestöntutkimuslaitos julkaisi 
vuonna 1988 katsauksen naimattomista ja yksinelävistä väestös-
sä.38 Tämän katsauksen jälkeen naimattomat ja yksinelävät ovat 
olleet monien tutkimusten ja tutkielmien kohteena suomalaisessa 
yhteiskuntatutkimuksessa. Tämä kiinnostus voidaan nähdä osana 
naimattomien ja yksinelävien sosiaalisen statuksen asteittaista 
uudelleenneuvottelua yhteiskunnassa. 1990-luvulla julkaistut 
tutkimukset kyseenalaistivat usein stereotypioita naimattomista 
viittaamalla ”vanhaanpiikuuteen” otsikkotasolla. Erityisesti kuvaa 
naimattomasta naisesta on kyseenalaistettu ja arvioitu uudelleen.

Osassa tutkimuksia on myös haluttu asettaa vastakkain kuva 
yksinäisestä ja hylätystä vanhastapiiasta ja uusi kuva modernista ja 
vauhdikkaasta ”sinkusta”. Adjektiivit ”yksin” ja ”yksinäinen”– jotka 
assosioidaan negatiivisiin ilmiöihin kuten yksinäisyyteen, eristäyty-
neisyyteen ja ulkopuolisuuteen – on korvattu positiivisemmin latau-
tuneella määreellä ”itsellinen”, joka vie ajatukset itsenäisyyteen, riip-
pumattomuuteen ja sitoutumattomuuteen. 2000-luvun kuluessa tut-
kimuksen piirissä on tullut tavallisemmaksi puhua ”naimattomien” 
sijaan ”sinkuista”, ”perheettömyydestä” ja ”yksinasuvista”.39 
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Kokonaan vastakkainen trendi on nähtävissä yhteiskuntatieteelli-
sessä tutkimuksessa, joka käsittelee yksinäisyyttä haasteena hyvinvoin-
tiyhteiskunnalle. Erotuksena itsenäiseen, vapaaseen ja suurimmalta 
osin urbaaniin sinkkuun, tässä yhteydessä tuodaan usein esiin vanhus-
ten ja keski-ikäisten miesten yksinäisyys, ulkopuolisuus ja eristynei-
syys kaupunkien lähiöissä ja maaseudun haja-asutusalueilla.40 Vastaava 
diskurssi on nähtävillä myös lehtien palstoilla. Tyypillistä 2000-luvun 
keskustelulle perheettömistä ja yksinasuvista on, että henkilöiden 
kokemukset sosiaalisesta yksinäisyydestä nostetaan esiin ongelmana 
tai ainakin yhteiskunnan näkökulmasta potentiaalisena riskitekijänä 
ja kustannuskysymyksenä. Yksinäisyyttä tarkastellaan terveysriskinä, 
niin psyykkisessä kuin fyysisessäkin mielessä. Tavallista on, että sin-
kut ja yksinelävät tulevat näkyviin lehtien terveys- ja lifestyle-osioissa. 
”Köyhä yksineläjä kuolee kohtaukseensa muita useammin”, voi lukea 
lääkärilehdestä 2010-luvulla.41 Muut lehdet raportoivat ”yksinäisyy-
den” tunteista ja ”syrjäytymisen vaarasta”.42 

Yhteiskunnallisessa kontekstissa vastaherännyt tilastollinen kiin-
nostus yksineläviä kohtaan on samanaikaista yhteiskunnan parisuh-
denormin haastamaan pyrkineen keskustelun kanssa. Yhdysvalloissa 
alkoi vuonna 1998 projekti The Alternatives to Marriage Project, joka 
muuttui myöhemmin kansainväliseksi liikkeeksi. Se on toiminut 
vuodesta 2013 alkaen nimellä Unmarried Equality. Liike työskentelee 
sen eteen, että kaikkia kohdeltaisiin samoin ja kaikki olisivat saman-
arvoisia, siviilisäädystä riippumatta.43 Suomessa toimii vastaavin ta-
voittein maanlaajuinen etujärjestö Suomen Yksinelävät ry. Yhdistys 
on perustettu vuonna 2009 edistämään yksinelävän henkilön tasa-
vertaisuutta suhteessa muihin perhekuntiin.44 

Uuden edunvalvontajärjestön perustaminen vuonna 2009 hei-
jastui selvästi suomalaiseen yhteiskuntakeskusteluun ja sanoma-
lehdistöön 2010-luvun alussa. Debatti pääsi näkyviin myös STV:n 
tilastoissa, jossa vuonna 2010 julkaistiin oma taulukko yhden hen-
gen asuntokunnista kunnittain.45 Yksinelävien taloudellinen ti-
lanne ja yhteiskunnallinen edunvalvonta alkoi nousta keskusteluun 
yhä useammin. ”Yksin eläminen on selvästi kalliimpaa kuin yh-
dessä asuminen”, uutisoi esimerkiksi Taloussanomat vuonna 2010 ja  
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peräänkuulutti tehokkaampaa poliittista edunvalvontaa yksineläville. 
Saman huomion toi esiin myös sanomalehti Ilkka, joka kirjoitti: 
”saunan lauteilla hikoaa samalla lämmityksellä kokonainen perhe tai 
vain yksi vanhapiika”.46

Vastaherännyt kiinnostus sinkkuja ja yksineläviä kohtaan 
2000-luvulla ei ole esillä vain yhteiskuntatieteissä, tilastoissa ja jul-
kisessa keskustelussa. Myös historioitsijat ovat viime vuosina otta-
neet osaa keskusteluun. Erityisesti naimattomat naiset ja ”vanhat-
piiat” ovat olleet tutkimuksen kiinnostuksen kohteena 1980-luvulta 
alkaen.47 Historiantutkimuksen mielenkiinto naimattomia miehiä 
kohtaan on sitä vastoin herännyt vasta 2000-luvun kuluessa. Tämä 
tarkoittaa, että kirjallisuutta on toistaiseksi tarjolla rajoitetummin.48

Lopuksi
Tilasto on olennainen apuväline, kun tutkitaan sosiaalisia kategori-
oita ja perhesuhteita. Tilastoissa on kuitenkin kyse kategorisoinnista 
ja siten myös arvoista. Tästä syystä tilastoja leimaa aina aikalaisten 
käsitykset siitä, mikä on tärkeää, relevanttia, yleistä, epätavallista tai 
poikkeavaa. 1700- ja 1800-lukujen demografeille avioliitto oli kaiken 
keskiössä, sillä siitä syntyi lapsia ja siten uusia, veroa maksavia ala-
maisia ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Erityisesti naimattomien 
naisten lukumäärästä tuli ongelma, jolla oli seurauksia liittyen ylei-
seen siveellisyyteen ja moraaliin silloin, kun avioliiton ulkopuoli-
sista syntymistä keskusteltiin samassa yhteydessä naimattomuuden 
kanssa. 1800-luvun kuluessa yleinen naisylimäärä väestössä tuotiin 
esiin syynä sille, että naiset jäivät naimattomiksi. Niin tilastotieteili-
jät, lainsäätäjät, yhteiskunnalliset keskustelijat kuin tutkijatkin käsit-
tivät naimattoman naisen ongelmana. Suuren yleisön saatavilla ollei-
den tilastojen fokus on siirtynyt avioliitosta kotitalouteen ja perhe-
muotoihin 1900-luvun kuluessa. Tämä muutos peilaa luonnollisesti 
muuttuvia arvoja ja yhteiskunnallista keskustelua monella tasolla. 
2000-luvulla virallisissa tilastoissa on nähtävillä uusi kiinnostus ”per-
heettömiin” ja ”yksineläjiin”, joka on yhteneväistä yhteiskunnan eri 
tasoilla käytävän sinkku- ja sinkkutalous-keskustelun kanssa. 
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Äitien taistelu lapsistaan 
Schmidtin ja Ahlbergin lapsenryöstötapaukset ja äitien oikeudet 

1900-luvun alun suomalaisessa julkisessa keskustelussa1

c

Mia Korpiola

Julkisuudessa nostetaan toistuvasti esiin lasten huoltajuuskiistoja. 
Kysymys siitä, suosivatko viranomaiset lasten äitejä isien kustan-

nuksella, ylittää myös säännöllisesti uutiskynnyksen. Joukkotiedo-
tusvälineissä nostetaan esiin isiä, jotka katsovat kokeneensa syrjintää 
sukupuolensa perusteella, vaikka tutkimuksissa on viitattu siihen, et-
tei äitejä lähtökohtaisesti vain sukupuolensa perusteella pidetä auto-
maattisesti parempina huoltajina.2 

Tämän kehityksen taustana on isyyden viime vuosikymmeninä 
tapahtunut muutos, jota on jopa kutsuttu isyyden vallankumouk-
seksi. 1960-luvun lopun tasa-arvodebatti käynnisti keskustelun isien 
roolista ja oikeuksista, joka kiihtyi vuosituhannen loppua kohti ja 
uuden vuosituhannen alussa. Nykyään puhutaan myös ”isyyden 
ajasta” (Ilana Aalto). Modernille miehelle isyyden, isäksi tulemisen 
sekä kasvamisen, on katsottu muodostuneen olennaisiksi elämän 
osa-alueiksi. Isyys on osa miehistä identiteettiä, ja yhä useampi isä 
haluaa olla läsnä lapsensa arjessa. Jotkut nykyisät pyrkivät tietoisesti 
toteuttamaan erilaista isyyttä kuin heidän omat isänsä aikoinaan.3 
Nykyään korostetaankin lapsen oikeuksia molempiin vanhempiin – 
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myös isään. Mutta miten vanha ilmiö äitien väitetty suosiminen on 
ja miten tähän on tultu? Miltä nykykeskustelu näyttäytyy historial-
lisessa perspektiivissä?

1900-luvun alussa suomalaiset naiskansanedustajat valittivat:

Tiettyä on, ettei laki tunnusta ketään muuta avioliitossa syntyneen 
lapsen holhoojaksi, kuin isän. Hän päättää sen opetuksesta, määrää 
olinpaikan ja elämänuran. Hän voi niinmuodoin erottaa lapset äi-
distä, riistää äidiltä kaiken vaikutusvallan lasten kasvatukseen ja ke-
hitykseen, vieläpä vasten äidin tahtoa uskoa vieraille henkilöille niit-
ten kasvatuksen ja eräissä tapauksissa antaa näille toisen kuin äidin 
uskonnon, lähettää heidät pois kodista, jopa ulkomaillekin.4

1900-luvulle tultaessa lähes kaksi vuosisataa aiemmin laadittu vuo-
den 1734 laki oli vielä voimassa. Konservatiivinen, 1700-luvun maa-
talousyhteiskuntaa varten laadittu normisto säänteli vielä 1900-luvun 
alun kaupungistuvassa ja teollistuvassa Suomessa perheenjäsenten 
keskinäisiä suhteita. Siksi se vastasi yhä huonommin modernisoi-
tuvan yhteiskunnan tarpeita. 1800-luvun lopulle tultaessa tätä isän 
muodollista lain takaamaa valtaa ja vastaavasti äidin oikeudetto-
muutta lapsiinsa pidettiin yhä äänekkäämmin aikansa eläneenä vää-
ryytenä, johon vaadittiin muutosta. Äitien luonnolliset oikeudet 
lapsiinsa nostettiin esiin, ja siksi äideille vaadittiin laillisia ja yhden-
vertaisia oikeuksia lapsiinsa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan äitiyden ja äidin roolin korosta-
mista 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun yhteiskunnallisen ja kult-
tuurisen muutoksen osana. 

Äitien oikeuksista käytyä keskustelua tarkastellaan erityisesti 
kahden 1900-luvun alussa julkista kohua herättäneen tapauksen 
kautta. Näissä lehdistön erityisesti vuonna 1903 huomioimissa lap-
senryöstötapauksissa Tekla Schmidt ja Ida Ahlberg antoivat kasvot 
äitien puutteellisiksi katsotuille oikeuksille lapsiinsa. Schmidtin ja 
Ahlbergin aviomiehet yrittivät sukulaistensa tai avustajiensa avulla 
salaa kaapata vaimoiltaan näiden huostassa olleet yhteiset pieno-
kaiset vastoin äitien tahtoa. Molemmissa tapauksissa oli taustalla 
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aviokriisi, joka tuli päätymään avioeroon. Jälkimmäistä tapausta 
puitiin vuosia maamme ylimmissä tuomioistuimissa, ensimmäi-
sessä sen sijaan päädyttiin sovintoratkaisuun. Näiden tapausten he-
rättämässä julkisessa keskustelussa isien lakiin perustuvat oikeudet 
joutuivat kovan moraalisen kritiikin kohteeksi. Tekla Schmidt ja Ida 
Ahlberg nostettiin aikansa eläneen ja oikeusjärjestyksen takaaman 
tyrannimaisen isänvallan marttyyreiksi. 

Artikkelissa analysoidaan suomalaisten sanoma- ja aikakaus-
lehtien sivuilla julkisessa keskustelussa käytyjä argumentteja äitien 
moraalisista oikeuksista lapsiinsa vastapainona isien laillisille oi-
keuksille. Käsittelen, miten Schmidtin ja Ahlbergin tapaukset an-
toivat pontta naisjärjestöjen vaatimuksille molempien vanhempien 
yhtäläisistä ja lain turvaamista oikeuksista. Äidillä katsottiin olevan 
monesta syystä jopa isän oikeuksia suuremmat moraaliset oikeudet 
lapsiin; äiti oli henkensä uhalla synnyttänyt lapsen, äidillä ja lapsella 
oli symbioottinen suhde ja äiti oli luonnostaan parempi kasvattaja. 

Muuttuva vaimon ja äidin rooli 1800-luvun 
suomalaisessa yhteiskunnassa

Vuoden 1734 laki oli antanut aviomiehelle, naittajalle ja isälle huo-
mattavan vallan naisten edusmiehinä ja lasten holhoojina. Miehellä 
oli kotonaan perheeseensä ja palveluskuntaansa nähden perinteinen 
isännänvalta. Hän sai päättää perheensä asuinpaikan ja vaimon oli 
häntä seurattava. Aviomies hallitsi avioliiton aikana kaikkea naisen 
omaisuutta, ja naimisissa olevan naisen mahdollisuudet tehdä oi-
keustoimia itsenäisesti olivat erittäin rajoitettuja. Isä oli avioliitossa 
syntyneiden lasten holhooja.5 Miehen lain takaama määräys- ja ku-
rinpitovalta vaimoonsa, lapsiinsa tai palveluskuntaansa ei kuitenkaan 
tarkoittanut kotityranniaa. Kuten Wilhelm Lavonius (1832–1897) jul-
kaistuissa luennoissaan 1866 totesi: 

Wähittäin tavat kuitenkin lievittivät tätä raakaa valtaa ja nykyaikana 
on aviomies perheen pää, hallitsija ja asiainsa ohjaaja. Tietysti pitää 
hänen monessa asiassa kuulla vaimonsa ajatusta, mutta hänellä kui-
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tenkin on päättävä valta ja vasta kuin käyttää tätä valtaansa pahoin ja 
väärin, niin tuomarivalta siihen käyköön käsin.6

Perinteinen autoritäärinen aviomiehen rooli, joka nojasi velvolli-
suuksiin perustuvaan isännänvaltaan ja sukupuolten fyysiseen erot-
tamiseen, alettiin 1700-luvun lopulla nähdä vanhanaikaisena ja ai-
kansa eläneenä. Romantiikan ajan Euroopassa käsitys sukupuolista 
alkoi muuttua sukupuolistereotyyppisiksi: sukupuolten ominaisuu-
det ja luonteenlaatu nähtiin vastakohtaisina. Aviomiehen valta oli 
edelleen olemassa, mutta molemmat puolisot olivat tärkeitä, joskin 
luonnostaan erilaisia. Sukupuolten ominaisuudet täydensivät toi-
siaan perheessä: mies oli perheen pää, nainen puolestaan sen sy-
dän. Miesten keskeisiä ominaisuuksia olivat intohimo, aktiivisuus 
ja itsekkyys. Hallitsemaan luonnostaan tarkoitettu miessukupuoli 
oli joustamattomampi, mutta luova. Passiivisempia naisia pidettiin 
luonnostaan puhtaampina, epäitsekkäämpinä ja herkempinä kuin 
miehiä. Heidän tehtävänsä oli taipua, säilyttää ja palvella. Miehiä 
hallitsi järki, naisia tunne.7

Myös Suomessa 1800-luvun alkupuolella ja puolivälissä vaikutta-
neet konservatiiviset kirjoittajat kuten Israel Hwasser (1790–1860) ja 
J. V. Snellman (1806–1881) kritisoivat patriarkaalista perhekäsitystä. 
He pitivät ankaraan kuriin ja muodolliseen auktoriteettiin perus-
tuvaa perinteistä patriarkaalista isän(nän)mallia vanhentuneena ja 
jopa turmiollisena. Heidän mukaansa isän piti omalla toiminnallaan 
ja luonteenpiirteillään ansaita kunnioitus ja auktoriteettiasema.8 

Manner-Euroopasta käsitykset levisivät myös Pohjoismaihin ja 
Suomeen 1800-luvun mittaan. 

1800-luvun jälkipuolella vallitsevan perhenäkemyksen mukaan 
naisten tärkeä tehtävä uudessa kansalaisyhteiskunnassa oli perheen 
sisäisessä moraalikasvatuksessa. Uudessa niin sanotussa ”kaksija-
koisessa kansalaisuudessa” mies- ja naiskansalaisten tehtävät olivat 
erilaiset. Mies edusti perhettään julkisen elämän suuntaan ja siellä 
– sekä työssä – oli hänen elämänsä todellinen kutsumus. Sen sijaan 
luonnostaan hoivaava nainen puolestaan keskittyi kotiin ja uusien 
kansalaisten kasvattamiseen siellä.9 Snellmankaan ei ollut valmis 
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tinkimään siitä, että miehellä oli perheessä valta: itsenäinen nainen 
menetti ”rakastettavuutensa, joka perustui siihen, että hän oli suojaa 
tarvitseva ja pyysi miehen suojelusta.”10

Konservatiivit kannattivat teologisen opetuksen mukaisia per-
hearvoja, jotka Arja-Liisa Räisänen on nimennyt ”alistuksen teo-
logiaksi”. Se korosti vaimon tehtävää alistua miehensä tahtoon ja 
patriarkaaliseen valtaan. Alistumisen katsottiin myös olevan naisen 
luonnonmukainen kutsumus ja rakkauden tehtävä.11 Naiset määri-
teltiin yleensä perheensä kautta äiteinä, vaimoina, tyttärinä, sisa-
rina ja niin edelleen, ja avioliittoa pidettiin yleisesti naisen oikeana 
kutsumuksena. Ei koulu eikä yhteiskunta voinut korvata onnellista 
perhe-elämää, joka kiertyi sivistyneen ja moraalisesti ylevän äidin 
ympärille. Äiti huolehti siitä, että lapset kasvoivat isänmaallisiksi ja 
siveellisiksi kansalaisiksi. Äitiys oli naisen jalo ja pyhä kutsumus sekä 
luonnollinen tehtävä. Miehelle perhe ja koti olivat puolestaan turva-
satama tai levähdyspaikka työelämän ja yhteiskunnan rasituksista.12 

Tämän perhekäsityksen rinnalle teki uudenlainen ja tasa-arvoi-
sempi, kumppanuuteen perustuva rakkausavioliitto tuloaan 1800-lu-
vun puolivälissä. Samoin etäinen auktoriteettiin perustuva isyys sai 
rinnalleen keskiluokkaisen tunteisiin pohjavan käsityksen ”masku-
liinisesta kotielämästä”, jonka mukaan isät ottivat enenevässä mää-
rin vastuuta lasten päivittäisestä kasvatuksesta. Käsitys ei kuiten-
kaan perustunut näkemyksiin vanhempien samanlaisista tehtävistä 
tai sukupuolten yhteiskunnallisesta tasa-arvosta.13 Isän perinteinen 
patriarkaalinen auktoriteetti piti kuitenkin korvata isän hyvällä hen-
kilökohtaisella esimerkillä, joka perustui yhteiseen ajanviettoon ja 
yhdessä tekemiseen perheen kanssa vapaa-aikana.14 

Perheenemännyysihanne oli niin voimakas, että kaikki naiset si-
sältyivät siihen. Jos nainen jäi naimattomaksi, hän saattoi huolehtia 
sukulaisistaan tai heidän lapsistaan. Vaihtoehdoksi nousi myös ”yh-
teiskunnallinen äitiys” hyväntekeväisyystyön parissa, opettajana tai 
sairaanhoitajana.15 Näin naisten luontainen siveellinen ylivertaisuus 
kasvatti parempia kansalaisia ja muovasi parempaa suomalaista 
yhteiskuntaa. Toisaalta äitiyden korostaminen sitoi naisia kotiin. 
Kuten Marja Jalava on kiteyttänyt, ”[p]orvarillinen perheideologia 
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kiteytyi näin 1800-luvun kuluessa kodin, uskonnon (siveellisyyden) 
ja isänmaan kolmiyhteydeksi, jossa nainen sidottiin äitiyden kautta 
uuden yhteiskuntamuodon moraaliseksi selkärangaksi.”16 Vuonna 
1884 perustetun Suomen Naisyhdistyksen Koti ja Yhteiskunta -leh-
den ensimmäinen numero puhutteli lukijaa julistaen, että kotien me-
nestys oli myös yhteiskunnan onni:

Koti on siis yhteiskunnan kehto, sen kevätkylvö, sen alku ja perustus. 
[…] Kutka sitten oikeimmin kodin luovat? Naiset. Vaimoina, äitinä, 
tyttärinä ja palvelijoina he hoitavat sen sekä henkistä että aineellista 
varttumista. Naisten mukana kodit joko kohoovat tai sortuvat.”17 

”[N]aisten kalleimpana työ-alana tulee nykyaikanakin [vuonna 
1909] olla koti”, saattoivat jopa koulutetut naiset julistaa. Tähän teh-
tävään naisten piti valmistautua kehittäen itseään määrätietoisesti 
kaikilla tavoin – myös yhteiskunnallisella ja valtiollisella tasolla.18 

Nekin, joiden mielestä kaikkien naisten tuli oppia ammatti, tote-
sivat kodin hoidon keskeisyyden: 

Sillä kaikki naiset ovat luotu kotien hoitajiksi, ja kotia he luovat minne 
vaan joutuvat, toisessa tai toisessa muodossa. Naisen tulee kaikkialla 
missä hän on, pitää vireillä kotielämän tunnetta, vaalien kotiliedettä. Ja 
jollei hänestä ole tullut ruumiillista äitiä. tulkoon hänestä henkinen.19 

Konservatiivien mielestä perhe ja äitiys riittivät naisen elämäntehtä-
viksi, kun taas liberaalit vaativat naisille samoja yksilöllisiä oikeuksia 
kuin miehille, sillä heillä oli samat velvollisuudetkin. Koska yhteis-
kunta kotien ympärillä muuttui, myös niitä sääntelevien lakien ja 
asetusten piti muuttua.

Pois avioliiton orjuus – vaimojen ja  
äitien aseman parantaminen perheoikeudessa

Perinteiset käsitykset hyväksyttävästä ja asianmukaisesta perhe-elä-
mästä ja sukupuolirooleista istuivat yhä huonommin modernisoi-
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tuvaan urbaaniin arvomaailmaan 1800–1900-lukujen vaihteen Suo-
messa, jossa yksilön mahdollisuuksia seurata omaa kutsumustaan ja 
omia taipumuksiaan alettiin korostaa.20 Vähitellen tämän katsottiin 
ulottuvan myös naisiin. 

Naisten asema muodostui 1800-luvun aikana yhteiskunnalliseksi 
kiistakysymykseksi Euroopassa ja uudella mantereella. Suomessa 
naiskysymys alkoi nousta julkisen keskustelun aiheeksi 1880-luvulta 
eteenpäin. Vuoden 1734 lakia pidettiin vanhentuneena esimerkiksi 
perheoikeuden ja naisten aseman osalta. Tiettyjä pisteittäisiä re-
formeja oli tehty lakiin. Naisten perintöoikeus oli yhdenmukais-
tettu miesten kanssa. Samoin holhouslaki oli uudistettu 1898, mutta 
vaikka 25-vuotiaille naimattomille naisille oli jo 1864 annettu oikeus 
hallita omaisuuttaan, niin edusmiehisyyden vuoksi ei tätä oikeutta 
naimisissa olevalla naisella ollut. Naimisissa oleville naisille oli 1889 
annettu oikeus hallita sitä omaisuutta, jonka hän oli omalla työllään 
ansainnut. Miehen oikeus kurittaa vaimoaan kasvatusmielessä oli 
myös poistettu uudesta, 1889 säädetystä rikoslaista.21 Suomalaisen 
oikeuden kokonaispäivitys naisten aseman tasa-arvoistamiseksi kui-
tenkin puuttui.

Naisasianaiset ylläpitivät liberaalien miesten kanssa keskustelua 
naisten oikeuksien parantamiseksi. Edistykselliset juristikin koki-
vat, että lain tuli vastata muuttunutta yhteiskuntaa.22 Naisia pyrittiin 
myös tekemään tietoisiksi heitä koskevista oikeudellisista rajoituk-
sista. Suomen Naisyhdistys julkaisi 1895 lakimies Santeri Saarisen 
(1857–1914) nimimerkillä S. S. kirjoittaman 24-sivuisen kirjasen Suo-
men naisten oikeustila, joka julkaistiin myös artikkelisarjana Koti ja 
Yhteiskunta -lehdessä samana vuonna. Ruotsinkielinen versio ilmes-
tyi 1896. Päivitetty kirjanen julkaistiin vuonna 1902.23 Samoin Unioni 
Naisasialiitto Suomessa julkaisi vastaavan oppaan 1893 ja oli keväällä 
1903 valtuuttanut ”kaksi naisjuristia” päivittämään sen.24

Suomen Naisyhdistyksen lehti käsitteli esimerkkejä sitä, kuinka 
naisten äitiyttä julkisessa keskustelussa ihannoitiin, mutta tyttöjä ei 
kuitenkaan siihen kasvatettu fyysisesti, henkisesti tai sivistykselli-
sesti. 
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Kotien mukana yhteiskunta joko kohoo tai sortuu. Kotia voidaan 
siis kohottaa ainoastaan naisten asemaa kohottamalla, koska kaikki 
mikä kotia koskee, likinnä koskee häntä. Kotia ei voida kohottaa, 
eikä sen vaikutus voi olla yhteiskunnalle onneksi, ellei nainen pääse 
kehittymään vapaaksi ja itsenäiseksi yksilöksi.25 

Naisia ei silti pitänyt kasvattaa vain puolisoiksi ja äideiksi, koska 
kaikki eivät ”joutuneet” niihin rooleihin, mutta ”terve ruumis ja va-
listunut mieli” olivat jokaiselle naiselle hyödyksi. Nimimerkki ”Ma-
ria” (Maria Furuhjelm, os. Gripenberg, 1846–1916) päätti kriittisen 
kirjoituksensa kipakasti:

Kaikki kauniit puheet naisen ’korkeasta kutsumuksesta’, kaikki se 
imarrus, jota runoilijat hänelle niin runsaasti suitsuttavat silloin kuin 
se ei kysy mitään uhrauksia [korostus alkuperäinen] – se kaikki on 
tyhjää kielen helinää niin kauan kuin naisen työlle ei anneta arvoa, 
niin kauan kuin ei tunnusteta hänelle kaikkia ihmisen oikeuksia eikä 
osoiteta hänelle sääliväisyyttä kärsimyksissä.26 

Naisliike näki avioliittolain naisia sortavana, ja etenkin naimisissa 
olevien naisten asema aviomiehen edusmiehisyyden alla koettiin ah-
distavana. Naisliike piti avioliittolain uudistamista ja edusmiehisyy-
den poistamista olennaisena jo 1890-luvun alusta lähtien.27 Esimer-
kiksi Adelaïde Ehrnrooth (1826–1905) kirjoitti 1898, että ne ”onnet-
tomat aviovaimot, jotka vajaavaltaisina ja melkein oikeudettomina 
näkivät itsensä ja lapsensa – lain mukaan oikeastaan vain miehen 
lapset – riippuvaisina hekumallisen miehen mielipiteistä” kaipasivat 
oikeudenmukaisuutta ja lain suojaa.28 Naisten äänessä vuonna 1907 
kirjoittanut nimimerkki L. T. nosti aviovaimon asemaa koskevan 
kirjoituksensa motoksi sitaatin englantilaiselta reformisti, filosofi ja 
poliitikko John Stuart Milliltä (1806–1873): ”Avioliitto on ainoa to-
dellinen orjuus minkä laki tietää.”29 

Opettaja, naisasianainen ja kansanedustaja Lucina Hagman 
(1853–1946) hyökkäsi puolestaan vuonna 1906 vielä armottomam-
min avioliittolakia ja naisen edusmiehisyyttä vastaan. Kirjoituksen 
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otsikko ”Sananen naisen alennuksesta avioliitossa” antoi esimakua 
kirjoituksen sisällöstä. Hagmanin mukaan avioliittolaki ei ainoastaan 
ollut ”luonnoton ja puolueellinen naista kohtaan” vaan alisti väki-
valtaisesti naisen vaimona ”kaikista alentavimpaan riippuvuuden ti-
laan”.30 Hagman julisti avioliittolain ”häpeällisimmäksi naisten asiaa 
koskevaksi asiakirjaksi.” Hänen mukaansa: ”[a]violiittolaki enem-
män kuin mikään muu laki polkee naisen vapautta ja häpäisee hänen 
ihmisarvoaan, etupäässä siten, että se määrää aviovaimon miehensä 
edusmiehisyyden alaiseksi.”31

Naisia koskevat oikeudelliset rajoitukset sekä naimisissa olevien 
naisten edusmiehisyys sekä oikeuksien vähäisyys lapsiinsa puhutti-
vat naisasianaisia ympäri maailman. Englannissa äidin aseman heik-
koutta suhteessa lapsiin oli parannettu lainsäädännöllä (Custody 
of Infants Act) 1839 ja 1873. Saksassa keskusteltiin lainsäädännöstä 
(BGB), joka säädettiin 1896, mutta ei korjannut ongelmia. Naimi-
sissa olevien äitien puuttuvat oikeudet lapsiinsa olivat yksi vuoden 
1900 Pariisin kansainvälisen naiskongressin teema. Äitien aseman 
parantaminen ja suojelu muodostuivat osaksi maternalistista so-
siaalipolitiikkaa Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa vuoden 1900 
molemmin puolin.32 Suomessakin äitien oikeudet puhuttelivat osin 
vaimojen edusmiehisyyden liitännäisasiana, mutta myös yhä selvem-
min itsenäisenä kysymyksenä. 

Suomessa naisasianaiset julkaisivat tiedemiesten kirjoituksia 
lehdissään argumentoidessaan äitien oikeuksien puolesta.33 Myös 
taiteen keinoin käsiteltiin äitien oikeutta lapsiinsa. Koti ja Yhteis-
kunta -lehti julkaisi vuonna 1897 suomennetun näytelmän Eeva – 
Näytelmä neljässä näytöksessä.34 Näytelmä tekee selväksi aviomiehen 
lain mukaisen kiistattoman vallan yhteiseen lapseen, mutta se 
osoittaa myös, ettei tätä valtaa pidetty onnellisen, nykyaikaisen 
liiton kannalta enää toimivana. Isä ei toiminut lapsen parhaaksi 
siten kuin ”oikean” isän kuului. Fiktiivinen ”Eeva” sai pian seuraa. 
Kuohuttavia oikeita kohutapauksia, joissa aviomiehet ryöstivät 
lapset vaimoiltaan, tultiin käsittelemään julkisuudessa Suomessa 
1900-luvun alussa. 
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”Ryöstävät minun lapseni!” – Schmidtin tapaus
Helsingissä kohistiin elokuussa 1903 tapauksesta, jossa nelivuotias 
Hans Schmidt oli ryöstetty äitinsä kodista keskellä kirkasta päivää ja 
yritetty salaa viedä ulkomaille. Pääkaupungin lehdet kirjoittivat en-
simmäiset raportit 5. elokuuta edellisenä iltapäivänä sattuneesta ta-
pauksesta, ja maakuntalehdet levittivät tämän jälkeen uutista ympäri 
maata. Hufvudstadsbladet otsikoi juttunsa ”Kiusallinen välikohtaus” 
ja raportoi sen sattuneen rautatieasemalla, kun hyvin pukeutuneen 
naisihmisen nähtiin erittäin kiihtyneenä ryntäävän juuri lähdössä 
olevan junan vaunuun huutaen ”Minulta ryöstetään minun lapseni!” 
Sieltä hän sai ulos pojan, jonka hän kovaäänisesti itkien vei muka-
naan. Sitten lehti kertoi jutun taustoista ja kulusta. Helsingfors-Posten 
puolestaan oli otsikoinut pidemmän ja yksityiskohtaisemman jut-
tunsa ”Taistelu lapsesta”, eikä se alkanut kuvauksella emootioiden 
vallassa olevasta naisesta.35 

4. elokuuta 1903 sai Pohjois-Esplanadi 37:ssä asuva ruotsalainen 
Tekla Charlotta Schmidt (s. 1870) hieman ennen yhtä puhelinsoi-
ton asianajotoimistosta. Hänet kutsuttiin saapumaan heti paikalle. 
Saavuttuaan toimistolle Tekla Schmidt sai kuulla, että hänen mie-
hensä Sven Rolfson Schmidtin valtuuttama asianajaja John Hult-
gren oli tullut Ruotsista hakemaan Hansin, pariskunnan nelivuo-
tiaan pojan. Hultgren oli Ruotsin ja Norjan konsulin avustuksella 
saanut valtuutuksen paikalliselle poliisikamarille virka-avun saami-
seksi, mikäli äiti ei vapaaehtoisesti luovuttaisi poikaa.36 Schmidtit 
olivat asuneet helmikuusta lähtien erillään, koska konkurssikypsä 
liikemies Sven Schmidt oli matkustanut Ruotsiin velkojiensa ulot-
tumattomiin. Sven Schmidt halusi ainakin helmikuusta 1903 läh-
tien avioeron, mihin vaimo ei ollut vielä suostunut, koska mies oli 
jättänyt hänet puille paljaille, eikä tämä ollut antanut vaimolleen 
mitään takeita tulevien elatussummien maksamisesta. Vaimo ha-
lusi myös pitää lapsensa. Schmidt oli valtuuttanut ensin yhden ja 
sitten toisen juristin neuvottelemaan erosta ja summista, ja pai-
nostaakseen vaimoaan myönnytyksiin hän oli valtuuttanut John 
Hultgrenin Hans-pojan holhoojaksi ja tuomaan lapsen isänsä luo  
Tukholmaan.37 
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Uutisesta huolestunut Tekla Schmidt oli kiiruhtanut kysymään 
tuttavaltaan neuvoa, koska hän ei halunnut menettää poikaansa, ai-
noaa henkiin jäänyttä kymmenen vuoden avioliiton aikana synty-
neestä kolmesta lapsestaan. Soittaessaan huolissaan kotiin hän sai 
puhelimeen siellä sattumalta käymässä olevan ystävättärensä ja kuuli, 
että ”jotain kamalaa oli tapahtunut pojalle”. Hän kiiruhti takaisin ko-
tiinsa, joka sijaitsi rakennuksen toisessa kerroksessa ja koostui vii-
destä huoneesta ja keittiöstä, löytääkseen sen tyhjänä. Hans-poika 
vaatteineen ja tavaroineen sekä palvelijatar olivat poissa. Rouva 
Schmidt sai kuulla ystävättäreltään, että Hultgren oli ollut kahden 
etsivän kanssa paikalla ja tutkinut huoneiston. Vieraita ihmisiä peläs-
tynyt lapsi oli huutanut hädissään, kun lastenhoitaja oli pantu kerää-
mään pojan tavarat. Hultgren oli vienyt väkisin mukanaan vaunuilla 
pojan, palvelijattaren ja koriin kerätyt tavarat vedoten siihen, että isä 
oli määrännyt Hultgrenin pojan holhoojaksi. Poika ja palvelijatar oli 
viety toisen etsivän kotiin odottamaan siellä laivajunan lähtöä Han-
gon kautta Turkuun.38 

Rautatieasemalle kiiruhtanut Tekla Schmidt ei löytänyt lastaan 
sieltä, mutta paluumatkalla hän sai nähdä seurueen rattaissa aja-
massa pitkin Mikonkatua kohti asemaa. Hän kiirehti takaisin juuri, 
kun Hultgren etsivien kanssa oli viemässä lasta rautatievaunuun. 
Äiti juoksi perään ja yritti saada käsiinsä poikansa, joka itki ja halusi 
tämän mukaan. Tekla Schmidt ehdotti, että joko lapsi annettaisiin 
hänelle tai hän matkustaisi mukana junalla. Hultgren suostui jälkim-
mäiseen – ehkä siksi, että vaivihkaiseksi aiottu lapsikaappaus oli al-
kanut herättää huomiota. Seurue siirtyi hotelli Fenniaan, minne tuli 
myös Tekla Schmidtin asianajaja. Eri tahojen avustamat neuvottelut 
jatkuivat pitkään iltaan, mutta päivän päätteeksi äiti sai poistua hotel-
lista poikansa kanssa ja pitää tämän toistaiseksi huollossaan. Asian-
ajajat pääsivät lopulta neuvotteluissa alustavaan sopuun. Ilmeisesti 
uusi sovintoesitys sisälsi elatusavun äidille ja pojalle, takuut sen mak-
samisesta sekä pojan huoltajuuden 12 ikävuoteen asti.39 Luultavasti 
Tekla Schmidt sai myös pitää poikansa, sillä marraskuussa 1906 ra-
portoitiin ”kaikille tutun” Sven R. Schmidtin saapuneen New Yor-
kiin.40 Tekla ja Hans Schmidt jäivät puolestaan asumaan Suomeen.41 
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Ahlbergin tapaus: kummalla vanhemmalla on 
parempi oikeus kasvattaa lapsia

Tuskin oli pahin kohu ”ns. Schmidtin perhejutusta” laimennut leh-
distössä, kun Vaasassa alkoi uusi vastaava, ”kaupungin jännittävim-
mäksi juorujutuksi” kuvattu kiista äidin oikeuksista lapsiinsa syksyllä 
1903.42 Siinä rouva Ida Alexandra Ahlberg (os. Holm) kävi oikeus-
taistelua lapsistaan aviomiestään insinööri Hugo Wilhelm Ahlbergia 
(1870–1947), anoppiaan, leskirouva Carolina Ahlbergia ja lankomies-
tään, arkkitehti Henrik Ahlbergia (1872–1934) vastaan.43 Ida Ahlber-
gin taistelu lastensa huoltajuudesta kävi 1903–1906 kolme kertaa läpi 
kaikki kolme oikeusastetta Nikolainkaupungin (Vaasan) raastuvan-
oikeudesta tai maistraatista Vaasan hovioikeuteen ja lopuksi senaatin 
oikeusosastoon, korkeimman oikeuden edeltäjään.44

Tapauksen juuret ulottuivat taaksepäin ajassa ainakin vuoteen 
1898 elleivät kauemmaksikin. Tällöin Ida ja Hugo solmivat avioliiton, 
jota Ahlbergin vanhemmat pitivät epäsäätyisenä eivätkä lehtitietojen 
mukaan koskaan olleet sitä hyväksyneet. Idan isä oli näet vain teu-
rastaja, kun taas Hugon isä oli varakas kauppias. Paheksunta ei kui-
tenkaan aluksi vaivannut Berliiniin Hugo Ahlbergin insinööriopin-
tojen vuoksi asettunutta nuorta paria, jolle syntyi siellä kaksi lasta, 
Lennart (s. 1900) ja Greta (s. 1901).45 Pian oltiin kuitenkin aviokrii-
sissä, mihin Ida Ahlberg väitti olevansa syytön. Kesällä 1902 perhe 
palasi takaisin Vaasaan. Ida ja lapset jäivät asumaan appivanhemmille 
Hugon palatessa takaisin Saksaan jättämättä yhtään rahaa perheensä 
elatukseksi. Isänsä kuoleman jälkeen Hugo alkoi painostaa vaimoaan 
Idaa hakemaan eroa omavaltaisen hylkäämisen perusteella: Hugon 
perhe kasvattaisi lapset, mutta Ida saisi vastineeksi 600 markan vuo-
sittaisen elatusavun.46 

Miksi Ida Ahlberg ei suostunut pikaeroon? Hän ei vaikuta halun-
neen luopua lapsistaan, mutta kyse saattoi olla myös rahasta. Lehti-
tietojen mukaan Ida Ahlberg piti miehensä ehdotuksen taloudellista 
puolta pikemminkin köyhäinapuna kuin lainmukaisena osuutena tä-
män omaisuudesta, johon kuului neljännes appiukko Ahlberg-vai-
najan kuolinpesästä. Langon ja leskeytyneen anopin ahdistelu ja 
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painostus kävivät kovemmiksi, kun Ida Ahlberg oli kieltäytynyt luo-
pumasta lapsistaan. Ahlbergit hankkivat jopa etsiviä tarkkailemaan 
Idan huonetta ja keräämään todistusaineistoa hänen väitetystä sopi-
mattomuudestaan kasvattaa lapsiaan.47 

Tilanne kriisiytyi entisestään. 9. syyskuuta 1903 Hugo Ahlbergin 
perhe yritti tämän valtakirjan nojalla sekä juristin ja kaupunginvis-
kaalin avustuksella häätää Ida Ahlbergin talosta mutta pitää lapset. 
Vastineeksi äiti saisi 70 markan kuukausiavustuksen ja nähdä lap-
siaan kerran viikossa, mutta hän kieltäytyi jyrkästi. Hänelle annet-
tiin harkinta-aikaa seuraavaan päivään, mutta vastaus oli silloinkin 
kielteinen. Hänkin oli palkannut juristin, ja muutti lasten kanssa 
muutamaksi päiväksi maaseudulle rauhoittaakseen tilannetta. Kun 
Ida joutui palaamaan takaisin, hänet otettiin ystävällisesti vastaan: 
hänelle ja lapsille luvattiin järjestää oma asunto, kalusteet ja määrä-
raha elatukseksi. 

Kaksi päivää myöhemmin miehen sukulaiset kuitenkin paljas-
tivat todellisen karvansa. He houkuttelivat luokseen ensin pikku 
Gretan ja sitten myös Lennartin, ennen kuin lastensa luo yrittävä 
Ida ajettiin ulos talosta. Epätoivoinen äiti haki apua kaupungilta, 
ja tällä välin hänen tavaransa kannettiin talosta ulkorakennukseen. 
Poliisilaitoksella kiellettiin Ahlbergejä lähettämästä lapsia pois 
paikkakunnalta tutkimuksen ajaksi, mutta lapsia ei palautettu äidil-
leen. Myöhemmin lasten isä Hugo Ahlbergkin ilmaantui Saksasta 
Vaasaan hakemaan lapsilleen passeja – luultavasti lasten Saksaan vie-
mistä varten – mutta näitä ei myönnetty äidin vastustuksen ja oikeu-
denkäynnin vuoksi.48

Ida Ahlberg asianajajineen kävi läpi siis lopulta kolme oikeuden-
käyntisarjaa, joista ensimmäinen (1903–1904) oli anoppi Carolina 
Ahlbergia ja lanko Henrik Ahlbergia vastaan lasten luvattomasta 
poisviemisestä vaatien lasten palauttamista. Äiti hävisi raastuvanoike-
udessa, mutta voitti hovioikeudessa ja senaatin oikeusosastossa, jotka 
tuomitsivat lapset äidilleen 1904.49 Toinen juttu oli Ida Ahlbergin ja 
aviomies Hugo Ahlbergin välillä. Siinä Hugo vaati Idan toteamista 
sopimattomaksi kasvattamaan lapsia ja vaati lapsia yksin hänen it-
sensä huostaan. Tämän jutun Hugo hävisi raastuvanoikeudessa, voitti 
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hovioikeudessa ja hävisi taas senaatin oikeusosastossa. Sen tuoma-
reista suurin osa katsoi, ettei Ida Ahlberg – jolla oli yhtäläinen oikeus 
ja velvollisuus miehensä kanssa kasvattaa lapset – ollut syyllistynyt 
huoltajuutensa törkeään väärinkäyttöön, eikä sellaisia olosuhteita val-
linnut, joiden perusteella Ida olisi menettänyt oikeutensa.50 

Kolmas ja ratkaisevin oikeudenkäynti käytiin uudestaan Ida ja 
Hugo Ahlbergin välillä koskien edellisen tuomion täytäntöönpanoa 
ja lasten palauttamista äidilleen. Koska Hugo Ahlberg oli voittanut 
edellisen jutun hovioikeudessa, hän oli vaatinut maistraatissa tuo-
mion täytäntöönpanoa. Tällöin lapset oli otettu Idalta pois ja an-
nettu toistaiseksi Hugolle. Idan voitettua jutun senaatin oikeusosas-
tossa hän pyysi täytäntöönpanon peruuttamista ja lasten palautta-
mista hänelle. Tähän oli maistraatissa suostuttu, mutta hovioikeus 
kieltäytyi, koska Hugo Ahlberg oli lasten isä, eikä häneltä oltu otettu 
huoltajuutta pois. Tämän päätöksen senaatin oikeusosasto vahvisti, 
koska Ida Ahlbergille ei ollut annettu sen suurempaa oikeutta lasten 
huoltajaksi kuin isällekään.51 

Ida Ahlbergille siis tunnustettiin lastensa huoltajuus suhteessa 
miehen valtuuttamiin sukulaisiin, eikä hänen aviomiehensä ollut on-
nistunut riistämään häneltä huoltajuutta pois. Mutta koska aviomies 
oli jo saanut lapset laillisesti haltuunsa, ei heitä määrätty enää pa-
lautettavaksi Ida Ahlbergille, vaikka hän oli voittanut kaksi juttuaan 
ylimmässä oikeusasteessa miestään ja tämän sukulaisia vastaan. Lo-
pulta vuonna 1906 Ahlbergeille myönnettiin avioero, ja siinä yhtey-
dessä ratkaistiin lasten huoltokysymys lopullisesti. Lopputulos ei ole 
tiedossani, joskin pidän todennäköisenä, että Ida jäi ilman lastensa 
huoltoa. Hugo Ahlberg ryhtyi teollisuuskoulun opettajaksi Turussa 
ja avioitui vielä kahdesti.52 Toinen avioliitto päätyi eroon. 

Lehdistön reaktiot lapsenryöstötapauksiin
Vuonna 1903 tapahtuneet lapsenryöstötapaukset herättivät huo-
miota lehdistössä ja perheissä koko Suomessa. Yritystä ryöstää äi-
diltä lapsi salakavalasti pidettiin yleisesti halveksuttavana.53 Vaikka 
Schmidtin tapaus ei koskaan vaikuta päätyneen tuomioistuimeen, 
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arvioitiin tapauksen osapuolten toimintaa ja moraalia lehdistössä 
tavalla, johon yleinen mielipide reagoi. Kummassakin tapauksessa 
kyseessä oli jonkinlainen ”trial by newspapers” – 1800-luvun lopussa 
lanseerattu käsite, joka merkitsi kohutun oikeudellisen jutun käsit-
telyä lehdistössä tuomioistuimen rinnalla54 – joissa tuomarina toimi 
julkinen mielipide lehdistön avustuksella. Sen sijaan nykykäsitykset 
yksityisyyden suojasta olivat tuon ajan lehdistölle vieraita. 

Helsingin lehdet reagoivat heti Schmidtin tapaukseen. Rouva 
Schmidtin ahdinko lapsenryöstön tapahduttua selostettiin lehdis-
tössä yksityiskohtaisesti. Sekä isän että tämän asianajajan toiminta 
esitettiin kriittisessä valossa. Esimerkiksi Hufvudstadsbladet nosti 
esiin, että Schmidt oli konkurssikypsä ja oli paennut tuhansien 
markkojen ulosotossa olevia vuokrarästejään ulkomaille.55 Myös La-
kimies-lehdessä kirjoittanut Allan Serlachius (1870–1935, myöh. Sär-
kilahti) piti Schmidtin ja Hultgrenin toimintaa häikäilemättömänä 
ja ironisoi heidän tekojaan ”todella kunniakkaiksi”. Hän kuitenkin 
epäili, että jälkimmäisen ”heikkohermoisuus” johti siihen, että hän 
toimi rouva Schmidtin selän takana ja lopulta ”moraalinen uskal-
lus [juna]asemalla petti”. Serlachius muistutti, ettei ”edusmiehisyys 
tuota pelkkiä oikeuksia, vaan velvollisuuksiakin”.56 Isän toiminta 
esitettiin kirjoituksissa epäoikeudenmukaisena, kohtuuttomana ja 
epäinhimillisenä.

Myös Ahlbergin tapauksessa lehdistö otti kantaa Ida Ahlbergin 
puolesta: esimerkiksi Vaasa-lehti uutisoi jutun alun perin ”Lapsia 
ryöstetty äidiltään” ja kirjoitti syksyllä 1903 äidille myönteiseen 
sävyyn.57 Hufvudstadsbladetiin kirjoittava nimimerkki ”Tilapäinen 
kirjeenvaihtaja” otsikoi artikkelinsa Ahlbergin oikeudenkäynnin 
ensimmäisestä istunnosta ”Puolison ja äidin oikeudellinen asema 
tuoreen oikeustapauksen valossa”. Tällä hän nosti jutun heti ylei-
semmälle tasolle osoittamaan äitien huonoa asemaa. Myös Päivä-
lehti otsikoi tapauksen ”Vaimon ja äidin oikeudellinen asema”.58 
Aviomies Hugo Ahlbergin toimintaa kuvailtiin Hufvudstadsblade-
tissa häikäilemättömäksi ja uhkaavaksi. Ida Ahlberg oli joutunut 
anoppinsa ja lankonsa nöyryyttämäksi ja näiden taholta ”toistuvasti 
mitä hirveimmän häirinnän ja epämiellyttävyyksien kohteeksi”. Itse 
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lastenryöstö kuvattiin katalaksi, kyyniseksi ja sydämettömäksi juo-
nitteluksi.59

Senkin jälkeen, että alustavaan sopimukseen oli lapsenryöstön 
jälkeisissä neuvotteluissa päästy, Tekla Schmidt kävi vielä menes-
tyksekästä tiedotussodankäyntiä lehtien sivuilla antaessaan Huf-
vudstadsbladetille julkaistavaksi aviopuolisoiden aikaisempiin ero-
neuvotteluihin liittyvää kirjeenvaihtoa, jossa hänen oma halutto-
muutensa avioeroon ja moitteeton elämänsä korostuivat. Mies sen 
sijaan esitettiin heikkoluontoisena ja kyvyttömänä huolehtimaan 
perheestään. Hänen vihjattiin myös jo rakastuneen toiseen.60 Myös 
parjattu herra Schmidt kirjoitti Hufvudstadsbladetiin valittaen ”su-
rullisten perheolosuhteittensa laajaa paljastamista yleisölle” ja oi-
kaistaakseen vääriä tietoja. Hän ei halunnut ”julkista polemiikkia” 
asiassa vaan pyysi kääntymään Hultmanin puoleen.61 

Schmidtien tapauksessa juristit ja naisasianaiset väittelivät leh-
tien palstoilla siitä, salliko Suomen laki todella Sven Schmidtin ryös-
tää lapsensa vai ei asiamiehensä välityksellä.62 Useimpien anonyy-
mien juristien mukaan menettely oli lainvastainen. Koska Schmidt 
oli karannut vaimonsa luota ja lakannut elättämästä perhettään, hän 
oli menettänyt etusijansa holhoojana. Äiti oli yksin saanut lapseensa 
täyden ”vanhemmanvallan”, joka oli riistettävissä vain painavista 
syistä tuomioistuinmenettelyllä ja holhouslautakunnan kuulemi-
sen jälkeen. Tämä koski myös vieraan maan Suomessa oleskelevia 
kansalaisia: muiden maiden normeja ei kuulunut panna täytäntöön 
tai myöntää virka-apua Suomessa, jos ne olivat ristiriidassa Suomen 
oikeuden kanssa. Näin ollen Schmidtin ei olisi kuulunut saada vir-
ka-apua täytäntöönpanossa, vaan menettely oli lainvastainen mu-
kana olevista etsivistä huolimatta. Hultgrenin menettely arvioitiin 
rikolliseksi lapsenryöstöksi. Suomen lain siis katsottiin turvaavan 
rouva Schmidtin oikeuden lapseensa.63 Yleisesti konservatiivit esit-
tivät, että naisasianaisten Schmidtin tapauksen johdosta esittämä 
kritiikki avioliittolakia ja naimisissa olevien naisten oikeusasemaa 
kohtaan johtui näiden oikeudellisesta tietämättömyydestä.64 

Vasta-argumentteja esitettiin kuitenkin sitä vastaan, takasiko 
Suomen laki todella äidin oikeudet. Schmidtin lastenryöstökiistaa 
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käsiteltiin joulukuussa 1903 Koti ja Yhteiskunta -lehdessä otsikolla 
”Äidin omistusoikeus lapsiinsa”, jonka kirjoittaja esittää tekevänsä 
selkoa elokuisesta ”ilkityöstä”. Kirjoittajan mukaan Schmidtin tapa-
usta oli käytetty esimerkkinä siitä, mitä Suomen laki sallii isille suh-
teessa äiteihin. Kirjoittaja kuitenkin vastusti tätä, koska Tekla Schmi-
dtillä oli laki puolellaan miehen muutettua ulkomaille ja jätettyä 
perheensä Helsinkiin. Silti kirjoittaja piti aviovaimon oikeuksia lap-
siinsa epätyydyttävänä.65 Lucina Hagman puolestaan nosti esiin sen, 
että jos kerran äidin oikeudet nauttivat Suomen lain suojaa, miksi 
konsultoitu merkittävän helsinkiläisen asianajotoimiston juristi oli 
näyttänyt Hultgrenin toiminnalle vihreää valoa. Lisäksi Hultgren oli 
konsulin välityksellä maistraatin kautta saanut virka-apua poliisika-
marilta lapsen ottamiseksi huostaan äidiltä.66 

Saman huomion teki Allan Serlachius uudessa suomenkielisessä 
Lakimies-aikakauslehdessä, jonka palstoilla noteerattiin ajankohtaisia 
oikeuteen liittyviä kysymyksiä ja niihin otettiin kantaa.67 Laista huo-
limatta oli tosiasiassa ehkä ollut vain minuuteista kyse, että äiti oli eh-
tinyt ajoissa rautatieasemalle ja estänyt lapsen kaappaamisen Turun 
kautta Tukholmaan. Olisiko Ruotsissa asuva äiti vastaavasti voinut 
vaatia ja saada Suomessa lakiin vedoten lastaan haltuun sen isältä? 
Ei olisi, kuului Lucina Hagmanin vastaus, eivätkä juristit olisi häntä 
siinä auttaneet. Laki ei siis taannut äidin oikeuksia isän mielivallalta, 
ja tämä avioliittolain sairas kohta levitti myrkkyään koko ”avioliit-
to-organismiin”.68 Koska naiset eivät olleet mukana säätämässä avio-
liittolakia, edusti se heihin nähden pakkovaltaa Hagmanin mukaan.69

Äitien oikeudesta lapsiinsa  
– kampanjoinnissa käytetyt argumentit

Schmidtin ja Ahlbergin tapausten jälkeisenä vuonna (1904) rouva 
Olga Luomi70 piti puheen äidin oikeudesta lapseensa Suomen Nais-
yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa. Tunteisiin vetoava puhe mystifioi äi-
din ja lapsen suhdetta. Sen mukaan äidillä oli – ja pitikin olla – ”tie-
tysti ensimmäinen ja suurin oikeus lapseensa”. Isän oikeuksia lapseen 
sukunimensä antajana, kasvattajana ja elättäjänä ei kiistetty. Harmo-
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nisissa ja onnellisissa perheissä vanhempien oikeuksien välillä ei 
yleensä esiintynyt suuria ristiriitoja. Mutta jos isä oli tyrannimainen 
tai vietti huonoa elämää, vaimon ja äidin ei pitänyt nöyränä väis-
tyä vaan taistella oikeuksiensa puolesta pelastaen siten lapsensa sen 
isän kurjalta esimerkiltä. Lapsi oli äidin oma, ja hän antoi henkensä 
uhalla elämän lapselleen. Tämä antoi hänelle läheisemmät oikeudet 
lapseensa, mitä myös suuremmat luonnonsiteet ja ”lujemmat sielun 
hellät siteet” äidin ja lasten välillä kuvastivat. Isä rakasti lastaan mutta 
esiintyi usein silti ”käskijänä ja määrääjänä”, kun taas äiti huolehti 
hellästi ”lemmitystään”, jonka vuoksi hän valvoi ja rukoili.71 Puhe 
päättyi vaatimukseen:

Täysi omistusoikeus lapseen sellaiselle äidille, joka tahtoo, kykenee 
ja voi kasvattaa, opettaa lastansa niin, että hänestä tulee Jumalan ja 
ihmisen edessä hyödyllinen kansalainen! Isälle ja äidille samat oi-
keudet lapseensa!72 

Äitien oikeuksista lapsiinsa ja niiden takaamisesta niin avioliiton 
aikana kuin avioerotilanteissa oli alettu puhua jo 1890-luvulla. 
Vaatimus alkoi toistua yhä useammin naisjärjestöjen lehdissä.73 
Teema tai käytetyt argumentit eivät kuitenkaan olleet uusia Suomen 
Naisyhdistykselle. Jo vuonna 1889 sen lehdessä oli käsitelty tapausta, 
jossa eräässä newyorkilaisessa kiinalais-irlantilaisessa avioliitossa 
isä lähetti veljensä mukana kolmeviikkoisen lapsensa kotimaahansa 
Kiinaan siellä kasvatettavaksi paikallisten tapojen ja arvomaailman 
mukaisesti. Äidin viedessä jutun oikeuteen saadakseen lapsensa pa-
lautettua tuomari totesi isän toimineen oikeuksiensa puitteissa. Isän 
ei tarvinnut kysyä lapsensa äidin neuvoa tai lupaa, koska hän oli lap-
sensa ainoa virallinen holhooja. Juttua käytettiin esimerkkinä siitä 
”luonnottomuudesta”, että ”äidillä ei ole mitään laillisia oikeuksia 
lapseensa.”74 

Tärkeänä argumenttina äidin aseman korostamiseen ja oikeuk-
siin lapsiinsa nostettiin esiin se tuska ja hengenvaara, johon he jou-
tuivat synnyttäessään lapsiaan. Tähän viitattiin Koti ja Yhteiskunta 
-lehdessä jo vuonna 1889.75 1800-luvulla naisten kuolleisuus joko 
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synnytyksen aikana tai sen jälkeisinä viikkoina lapsivuodekuumee-
seen tai muista syistä oli ollut suuri jopa kaupunkieliittiin kuulu-
vissa perheissä, joissa ravitsemustilanne oli hyvä ja mahdollisuudet 
lääkärinhoitoon optimaaliset.76 1870-luvun kaupungeissa tilanne 
parani osin lapsivuodekuumeen ja bakteerien vastaisen taistelun 
vuoksi.77 Sen sijaan maaseudulla vaikuttaa olleen enemmän ongel-
mia. Koti ja Yhteiskunta -lehti nosti 1890-luvun lopussa esiin esi-
merkkejä siitä, miten vuoteessa viruneelle synnyttäjälle ei haettu 
ajoissa apuun pätevää lääkäri tai kätilöä päiviä kestäneen synnytyk-
sen aikana.78

Myös äidin erityistä ja hellää tunnesidettä lapsiinsa käytettiin ar-
gumenttina äitien oikeuksien lisäämiseksi lapsiinsa nähden. Tässä 
yhteydessä Koti ja Yhteiskunta kirjoitti samoin jo 1889: ”Ei ole mitään 
niin hellää kuin äidin ja lapsen välinen suhde.” Myös äidin uhrautu-
vuutta lastensa eteen korostettiin.79 Nainen oli luotu äidiksi, ja oli 
suorastaan luonnon laki, että erityisesti alaikäisen lastensa kasvatta-
jaksi ja hoitajaksi äiti soveltui jopa isää paremmin. Tästä syystä hä-
nellä tuli olla laissa samanlaiset oikeudet kuin isällä.80 

Vuoden 1900 molemmin puolin suomalaiset ja ruotsalaiset nais-
asianaiset kampanjoivat rinta rinnan avioliitossa olevan naisen oi-
keudellisen aseman parantamiseksi ja tukivat toisiaan esimerkiksi 
puhujavierailuin. Ruotsalainen naisasianainen ja ammattijournalisti 
Maria Cederschiöld (1856–1935) piti esimerkiksi 8. lokakuuta 1901 
esitelmän Suomen naisyhdistyksessä otsikolla ”Äidin omistusoikeus 
lapsiin”. Se julkaistiin sittemmin Koti ja Yhteiskunta -lehdessä. Ce-
derschiöldin argumentit äitien oikeuksien puolesta olivat samoja 
kuin Suomessa: äidit suojelivat lastaan kehollaan sydämensä alla 
ja synnyttivät henkensä vaarantaen, äidinrakkaus ja naisten sovel-
tuvuus lasten kasvattajaksi. Samassa lehdessä julkaistiin 1902 Ce-
derschiöldin myöhempi kirjoitus naisia koskevista lainsäädäntö-
hankkeista Ruotsin valtiopäivillä. Ruotsissa oli tehty ehdotus, että 
avioerotapauksissa tuomioistuin ei enää antaisi etusijaa isälle mo-
lempien vanhempien ollessa yhtä syyllisiä eroon ja yhtä soveltuvia 
kasvattajiksi. Sen sijaan tuomari saisi harkintansa mukaan määrätä 
lapset kummalle hyvänsä vanhemmalle niin kuin parhaimmaksi kat-
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soi. Vilkkaan keskustelun päätteeksi esitys oli hyväksytty toisessa ka-
marissa, mutta esitys kaatui ensimmäisen kamarin vastustukseen.81 
Suomalaisissa naisjärjestöjen lehdissä julkaistiin niin suomalaisia 
kuin ruotsalaisiakin tapauksia tosielämän aviovaimoista, joiden häi-
käilemätön mies oli vienyt heiltä omaisuuden ja/tai lapset.82

Äitiys, sen ylistäminen ja ihannointi olivat laajalle levinneitä 
aatteita 1800-luvun lopulla. Kotia kuvattiin siveellis-moraalisena 
majakkana, jonka emotionaalista ja kasvatuksellista missiota äidin 
perheenemäntänä piti toteuttaa. Tällöin perustettiin myös Sivistystä 
kodeille -yhdistys (myöhemmin Martta-Yhdistys), jonka tehtävä oli 
valistaa naisia kotien kautta äiteinä ja kasvattajina. Yhteiskunnalli-
sena tehtävänä koti nähtiin kansakunnan tulevaisuuden takaajana, 
koska siellä kasvatettiin lapset äidin toimesta.83 Vaikka kodin ja ko-
tiäitiyden korostaminen olivatkin erityisesti porvarillisia aatteita, 
äitien oikeudet lapsiinsa olivat teema, joka yhdisti naisia koko po-
liittisella kentällä.

Kuitenkin äitiyden ideaalin hymistelyn ja yleisen ylistämisen 
katsottiin todellisuudessa olevan tekopyhää. Annie Furuhjelm 
(1859–1937) kirjoitti, että naiset saivat kuulla kauniita sanoja ja pe-
rinteisen uskontunnustuksen siitä, kuinka kansakunnan tulevaisuus 
oli äideissä. Silti miehelle tunnustettiin laissa perhettä koskeva yli-
valta sekä lapsia koskeva päätösvalta.84 Maikki Friberg (1861–1927) 
käsitteli epäoikeudenmukaista tilannetta, jossa vaimo matkusti epä-
toivoissaan pois miehensä luota tämän juoppouden ja tuhlaavaisuu-
den vuoksi menettäen siten kaikki oikeutensa lapsiinsa.85 Aleksandra 
Gripenberg (1857–1913) piti sitä ”omituisuutena”, että vaikka naisia 
kautta aikojen oli kasvatettu velvollisuudentuntoisiksi vaimoiksi ja 
äideiksi, heillä ei ollut juuri lainkaan oikeuksia lapsiinsa. Sen sijaan 
miehillä, joiden ei katsottu tarvitsevan sellaista kasvatusta ja joilla 
siksi oli siihen vähemmän pätevyyttä, oli niin laajat oikeudet lap-
siinsa, että ”he muutamissa olosuhteissa voivat lain avulla […] riis-
tää lapsen äitinsä sylistä, johon ikään kuin Jumala itse on sen aset-
tanut”.86

Konservatiivisemmatkin naisasianaiset, kuten Nutidiin pitkän, 
kansainvälisen ja tietoisen maltillisen katsauksen kirjoittanut Emma 
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Saltzmann (ilm. E. S. vanhempi, 1853–1934), joka ei kannattanut 
täyttä omaisuuden erillisyyttä avioliitossa, puhui silti ”vanhempain-
vallan tasaisen jakautumisen” puolesta. Hänen mukaansa äiti ei ”voi 
eikä saa” luopua luonnollisista oikeuksistaan, jotka johtuivat suo-
raan hänen ”luonnollisista velvollisuuksistaan” lapsia kohtaan. Jos 
vanhempien välillä oli ”auttamaton mielipide-ero” lapsiin liittyvässä 
asiassa, hän ehdotti ratkaisuksi esimerkiksi, että isän mielipide rat-
kaisisi poikiin, äidin tyttäriin liittyvät kysymykset.87

Naisten Ääni -lehdessä alkuvuonna 1906 julkaistussa kirjoituk-
sessaan ”Sananen naisen alennuksesta avioliitossa” Lucina Hag-
man ei sen sijaan pyrkinyt maltillisuuteen, vaan perusti käsityk-
sensä avioliitosta naistensortoinstituutiona tuoreisiin suomalaisiin 
tapauksiin, joissa naimisissa olevat naiset törmäsivät edusmiehi-
syyden nurjaan puoleen. Hagman korosti, ettei tämä laki ollut 
oikeutta. 88 Hagman nosti myös esiin naisten oikeudettomuuden 
lapsiinsa:

Oletteko seuranneet tapauksia Schmidt ja Ahlberg? Nämä jos mit-
kään ovat mitä pöyristyttävimpiä näytteitä siitä holhojavallasta[!], 
jonka laki on pannut aviomiehen käteen. Tässä tapauksessa se koski 
kalliimpaa omaisuutta kuin rahaa; se koski vaimon omia lapsia. Sillä 
tietänette että laki – ei oikeus [korostus alkuperäinen] – määrää lap-
setkin etupäässä miehelle. 

Hagman tiivisti lyhyesti tapaukset ennen kuin jatkoi:

Näin yhteiskunta yksipuolisen ja miestä väärinkäytöksiin houkutte-
levan lain nimessä syöksi molemmat nämä viimemainitut naiset suu-
rimpaan onnettomuuteen, ja samoin tekee yhteiskunta sadoille 
muille naisille. Molemmat nämä naiset tulivat aikoinaan luokseni 
hakemaan neuvoa tätä sortoa vastaan. Näin heidän tuskansa, tunsin 
kuinka he kärsivät. 

Hän kuvasi erityisesti lapsistaan vuosiksi erotetun Ida Ahlbergin kär-
simyksiä: 
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Mitkä sanomattomat tuskat tämä äiti sai kärsiä, sen ymmärrätte, jos 
itsellänne on joku pieni ihmisolento, johon olette rakkauden läm-
möllä sidottu. Ajatelkaapa, jos samoin tehtäisiin teille[.]

Hagman lopetti puheenvuoronsa kehottaakseen naisia yhdessä vaa-
timaan uutta, ”täyttä ja loukkaamattomaan tasa-arvoon” perustuvaa 
avioliittolakia, joka turvaisi naisten henkilökohtaisen ”vapauden, 
omistusoikeuden ja määräämisvallan omaisuuteensa ja lapsiinsa”.89 

Kun naiset valtiopäiväuudistuksen jälkeen saivat äänioikeuden 
ja ensimmäinen yksikamarinen eduskunta vuonna 1907 kokoontui, 
tekivät naiskansanedustajat monien mieskollegoiden tuella useita la-
kiesityksiä avioliittolainsäädännön uudistamiseksi. Ne kaikki eivät 
olleet yhtä pitkälle meneviä, mutta useissa mainittiin naisten oikeu-
det lapsiinsa. Tasa-arvon nojalla naimisissa olevien naisten oikeuk-
sia ja ”määräysvaltaa” lapsiinsa piti laajentaa. Kahdessa näissä esi-
tyksistä viitattiin nimenomaan avioerojuttuihin, joissa oli ”loukattu 
äidin oikeutta” ja vaimo oli menettänyt lasten huoltajuuden.90 Vaikka 
esityksissä ei viitattu nimeltä Tekla Schmidtin ja Ida Ahlbergin ta-
pauksiin, heistä oli tullut ja tehty äitien luonnollisten oikeuksien esi-
taistelijoita ja marttyyreja Suomessa. 

Johtopäätökset
1900-luvun alussa keskusteltiin kiivaasti avioliitto- ja perhelainsää-
dännön uudistustarpeista. Kunniallinen, nuhteeton ja jumalaapel-
käävä aviovaimo nähtiin yleisesti lapsensa, tulevan kunnon kansa-
laisen parhaana kasvattajana. Silti lainsäädäntö tunnusti hänelle vain 
toissijaisen vallan lapsiinsa. Aviomiehellä oli viimeinen sana kaikissa 
lapsiin liittyvissä asioissa, ja tätä valtaa hän saattoi halutessaan käyt-
tää vastoin vaimonsa tahtoa.

Syksyllä 1903 lehdistössä käsitellyt lastenryöstötapaukset, joissa 
aviomies oli erokiistan yhteydessä antanut ryöstää lapsensa, jotka 
asuivat äitiensä kanssa heistä erossa, herättivät kohua ja keskustelua 
niin perheissä kuin julkisuudessakin. Tekla Schmidtin ja Ida Ahlber-
gin taistelut lapsistaan saivat huomiota ympäri maan. Heidän kärsi-
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myksiinsä äiteinä oli helppo samaistua säädystä riippumatta, ja hei-
dän tapauksiaan käytettiin argumentteina vaadittaessa aviovaimoille 
yhtäläisiä oikeuksia lapsiin kuin miehillä oli. Tähän oikeustaisteluun 
Tekla Schmidtin ja Ida Ahlbergin taistelut lapsistaan antoivat konk-
retiaa. Konservatiivien ihannoima myyttinen äitiys käännettiin näin 
sen tueksi, että naisten oikeudet tulisi uudistaa niin, että laissa taat-
taisiin äideille vahvemmat oikeudet lapsiinsa. Naisyhdistysten dis-
kurssissa äidin ja lapsen mystinen tunneside, äidin luonnollinen rooli 
lapsensa parhaana hoitajana sekä kasvattajana, ja äidin kuolemanriski 
lapsensa maailmaan saattamisessa oikeutti äidin yhtäläiset oikeudet 
lapsiinsa. Suomalaiset naiset eivät olleet yksin. Naiset ympäri Eu-
rooppaa ja Yhdysvaltoja kävivät 1800- ja 1900-luvuilla samanlaista 
taistelua oikeudesta lapsiinsa käyttäen samoja argumenttejakin. 

Asenneilmapiiri Suomessa oli muuttumassa, vaikka vasta vuo-
den 1929 avioliittolaki paransi äitien asemaa suhteessa lapsiinsa lain 
tasolla. Tultaessa 1930-luvulle puhutaan jo harjoitetusta maternalis-
tisesta, (koti)äitiyttä korostavasta yhteiskuntapolitiikasta, jolla oli lä-
hes kaikkien puolueiden tuki.91 1930-luvulla ”etävanhemmille” saatet-
tiin määrätä tuomioistuimissa tapaamisoikeuksia, vaikka yhteishuol-
tajuutta pidettiinkin vielä vuosikymmeniä lapsen edun vastaisena. 

Vuonna 2012, vuosisata myöhemmin, Ilkka-lehden pääkirjoitus 
vaati, että ”[isillä] pitää olla yhtäläinen ja tasapuolinen oikeus lap-
seen.”92 Kielenkäyttö saattaa olla osin samaa, vaikka ”valta lapseen” 
on toki nykypäivänä ”jaetusta vanhemmuudesta” ja yhteishuollosta 
puhuttaessa sangen erilaista kuin vielä 1900-luvun alussa, kuten tässä 
luvussa on tuotu esiin. 

Nykypäivän keskusteluissa esiintyvät kommentit isien syrjin-
nästä on nähtävä siinä valossa, että isien vuosisatainen päätäntävalta 
lapsiinsa aviovaimojensa, lasten äitien kustannuksella murtui vasta 
1900-luvun mittaan vuosikymmenten uudistustaistelun ja uuden 
lainsäädännön säätämisen jälkeen. Vähättelemättä yhdenkään lap-
sestaan vieraannutetun vanhemman kärsimyksiä näyttäytyy nyky-
isien väitetty ”oikeudettomuus” lapsiinsa yhteiskunnan pitkän aika-
välin tarkastelussa patriarkaalisen perheen pitkän historian melko 
marginaalisena jälkinäytöksenä.
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Ylisukupolviset suhteet 
2000-luvun Suomessa

c

Mirkka Danielsbacka & Antti O. Tanskanen

[O]llaan me keskenämme sanottu se että on se lapsenlaps hirveen 
kiva ja erityisen kiva on se, että sitä ei tartte pitää koko ajan luo-
naan... (isoisä)1

M ikä on nykypäivänä ydinperheen ja laajemman suvun merki-
tys? Postmodernit yksilöllistymisteoriat olettavat, että per-

heen merkitys on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana 
sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla. Perheen merkitys yhteis-
kunnallisella tasolla tarkoittaa sitä, kuinka suuri vastuu yksilöiden 
hyvinvoinnin ja viimesijaisen turvan tuottamisessa ja takaamisessa 
perheellä on suhteessa yhteiskuntaan. Perheen merkitys yksilöta-
solla puolestaan viittaa siihen, kuinka paljon perheenjäsenet ovat 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, kuinka vahvoja heidän väli-
sensä tunnesiteet ovat ja minkälaisia vaikutuksia keskinäisellä yh-
teydenpidolla ja avulla on esimerkiksi yksilöiden sosioekonomiseen 
menestykseen (koulutus, ammattiasema, tulot) tai lastenhankintaan. 
Yksilöllistymisteoriat olettavat, että sukulaissuhteet ovat lähentyneet 
muita sosiaalisia suhteita ja kaventuneet pääasiassa ydinperhettä kos-
keviksi. ”Laajennettuun perheeseen” (isovanhemmat, tädit, sedät, 
enot, serkut) kuuluvien sukulaisten välisen vuorovaikutuksen on 
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yksilöllistymisteorioissa mielletty 1900-luvun lopulla heikentyneen 
miltei siihen pisteeseen, että ylisukupolvisten suhteiden väitettiin 
menettäneen lähes kokonaan merkityksensä.2

Perheen määritelmät ovat muuttuneet historian saatossa, mutta 
myös perheen ja suvun yhteiskunnallinen merkitys on muuttunut.3 
Esimerkiksi kolmen sukupolven (isovanhemmat, vanhemmat, lap-
set) yhdessä asuminen on tullut harvinaisemmaksi sekä Suomessa 
että useissa muissa länsimaissa viimeisten parin vuosisadan kuluessa.4 
Perheen yhteiskunnallinen tai yksilötason merkitys ei silti ole hävin-
nyt ja ylisukupolvisten suhteiden merkitys on saattanut jopa kasvaa.5 
Viime vuosisatojen suuria demografisia siirtymiä ovat olleet lapsi-
kuolleisuuden väheneminen ja eliniän piteneminen. 1900-luvun lop-
pupuoliskolla tapahtuneita väestöllisiä muutoksia länsimaissa puo-
lestaan ovat syntyvyyden lasku ja avioerojen lisääntyminen.6 Nämä 
väestölliset muutokset ovat vaikuttaneet niin, että isovanhemmilla ja 
lapsenlapsilla on nyt enemmän yhteisiä vuosia kuin koskaan ennen.7 
Lisäksi isovanhempien kasvaneesta eliniästä yhä suurempi osa on 
terveitä vuosia. Samaan aikaan lastenlasten määrä vähenee, jolloin on 
vähemmän lapsia, joiden kesken jakaa aikaa. Lapsenlapsilla on myös 
yhä useammin useita elossa olevia isovanhempia. Teknologian kehit-
tyminen on lisäksi helpottanut yhteydenpitoa pidemmänkin matkan 
päästä. Lopuksi kulttuurinen murros, jonka myötä hoivaavaan isyy-
teen suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin, saattaa mahdollistaa 
myös isoisille aiempaa aktiivisemman, kiintymystä ja emotionaalista 
läheisyyttä korostavan isovanhemmuuden.8

Ylisukupolvisten suhteiden yhteiskunnallinen merkitys tulee 
esille, kun tarkastellaan perheen ja yhteiskunnan vastuuta hyvinvoin-
nin tuottamisessa ja verrataan toisiinsa yhteiskunnalta ja perheeltä 
saatua apua. Niin sanottu crowding out -hypoteesi olettaa, että hy-
vinvointivaltioiden otettua kontolleen ennen perheelle ja yksityiselle 
hyväntekeväisyydelle kuuluneita tehtäviä (kuten vanhusten hoi-
van), ihmisten motivaatio tarjota epävirallista apua perheenjäsenil-
leen on vähentynyt.9 Tämä hypoteesi on kuitenkin kyseenalaistettu 
tutkimuksissa.10 Crowding out -hypoteesin vastaoletus on crow-
ding in -hypoteesi, joka olettaa, että huolimatta laajoista julkisista 
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eduista ja palveluista ihmiset silti auttavat toisiaan – ja erityisesti su-
kulaisiaan.11 Euroopan laajuisen tutkimusprojektin tulokset tukevat 
vahvasti jälkimmäistä hypoteesia. Yli 50-vuotiaita eurooppalaisia ja 
heidän läheissuhteitaan tarkastelevassa tutkimushankkeessa on ha-
vaittu, että vahva hyvinvointivaltio (eli laajat julkiset palvelut) vähen-
tää läheisavun intensiivisyyttä, mutta lisää auttajien määrää. Tämä 
näkyy esimerkiksi niin, että Etelä-Euroopan maissa sukulaisia aute-
taan tiheämmin (päivittäin ja useita kertoja viikossa) kuin Pohjois-
maissa, mutta samalla Etelä-Euroopan maissa on useita sellaisia hen-
kilöitä, jotka eivät auta sukulaisiaan ollenkaan. Pohjoismaissa vain 
hyvin harvat eivät tarjoa minkäänlaista apua sukulaisilleen. Pohjois-
maissa apua kuitenkin annetaan harvemmin (muutamia kertoja kuu-
kaudessa) kuin Etelä-Euroopan maissa, koska pakottavaa päivittäisen 
sukulaisavun tarvetta ei laajojen julkisten palveluiden maissa ole. 12

Nykyiset hyvinvointivaltiot saattavat olla oivallinen ympäristö 
erilaisten perhesuhteiden tutkimiselle, sillä niissä ympäristö ohjaa 
ja rajoittaa yhä vähemmän yksilöiden valintoja. Ihmisten käyttäyty-
minen ei ole enää yhtä sidottua vahvoihin kulttuurisiin normeihin 
kuten oli laita vielä 1900-luvun puolivälin paikkeille saakka.13

Tässä luvussa tarkastelemme ylisukupolvisia suhteita erityisesti 
suomalaisten suurten ikäluokkien näkökulmasta. Tarkastelemme mil-
laisia isovanhempien ja lastenlasten suhteet ovat 2000-luvulla. Millä 
tavoin isovanhemmat eroavat toisistaan sukupuolen (isoäiti vai isoisä) 
ja sukulinjan (isovanhempi äidin vai isän puolelta) mukaan? Mitkä te-
kijät ovat yhteydessä siihen, että isovanhemmat tukevat lapsiaan ja lap-
senlapsiaan? Tulokset perustuvat pääasiassa Sukupolvien ketju -tutki-
mushankkeessa kerättyihin, suuria ikäluokkia ja heidän aikuisia lap-
siaan koskeviin kyselylomake- ja haastatteluaineistoihin vuosilta 2007 
ja 2012.14 Osa tuloksista on esitetty aiemmin julkaistuissa artikkeleissa, 
osa perustuu juuri tätä artikkelia varten tehtyihin analyyseihin.15

Suuret ikäluokat isovanhempina
Sukupolvien ketju -tutkimuksessa suuret ikäluokat määriteltiin 
vuosien 1945–1950 välillä syntyneiksi.16 Hankkeen kahden kyselyke-
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ruun, vuosien 2007 ja 2012, välillä suurten ikäluokkien elämässä on 
tapahtunut kaksi huomattavaa perhesuhteisiin vaikuttavaa muutosta: 
heistä valtaosa jäi eläkkeelle, ja monista tuli isovanhempia tai heille 
syntyi lisää lapsenlapsia. Toisen kierroksen kyselyiden keräämisen 
aikaan vanhimmat suurten ikäluokkien edustajat olivat 68-vuotiaina 
vielä suhteellisen nuoria isovanhempia. Heidän lapsenlapsensa oli-
vat yleensä kouluikäisiä. Sekä isovanhempien että lastenlasten iällä 
on vaikutusta siihen, minkälaisiksi sukupolvien väliset suhteet muo-
toutuvat ja mitä yhdessä puuhataan. Pienten lasten kanssa leikitään 
aktiivisesti, mutta etenkin teini-ikä saattaa erottaa isovanhemmat ja 
lapsenlapset toisistaan. Kysymykseen siitä, mitä eri-ikäisten lasten-
lasten kanssa tehdään, isovanhemmat vastasivat näin:

Siis tämmöstä mitä nyt yleensä kolmevuotiaan kanssa tehdään. Eli 
leikimme, käymme uimassa, käymme baletissa. Tosin vain Fanny 
[tyttärentytär] tanssii. Kyllä se on, se on leikki ja ny on entistä enem-
män tullu kun on tää prinsessavaihe menossa niin sitten pitää Muu-
meja ja prinsessavideoita katsoa ja se on se, mitä hänen kanssaan 
tehdään yhdessä. (isoisä) 

Joo, kyllä me ollaan melkein viikoittain [yhteydessä] että jo nyt jo 
näitten isompien [9 ja 11 v] kans sit vähintäänki soitellaan mutta… 
Tietysti nyt heilläkin rupee olemaan omia kavereita (hymähdys) nii 
eihän se mummi ehkä ookaan enää se kaikkein maailman tärkein 
asia, se on tietty hyvin harmillista (nauraen) mutta… (isoäiti)

Meillä oli aikasemmin hyvin läheiset välit ja me puuhasteltiin kaik-
kea yhdessä, mut nyt sit ku hän [tyttärenpoika] on murrosiässä, niin 
ei paljo vois vähempää kiinnostaa isoisän puuhat. Niin häneen mä 
pidän oikeastaan vaan facebookin kautta yhteyttä. (isoisä) 

Suuria ikäluokkia (englanniksi baby boomers) syntyi Suomen lisäksi 
myös muissa länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen, mutta suo-
malaiset suuret ikäluokat ovat poikkeuksellinen syntymäkohortti 
monella tapaa. Suomessa sodan jälkeinen nousu syntyvyydessä oli 
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voimakkaampi, mutta aikaperiodi lyhempi kuin suurimmassa osassa 
muita länsimaita. Suurten ikäluokkien syntyminen alkoi heti (eli yh-
deksän kuukauden kuluttua) sodan päättymisen ja sotilaiden paluun 
jälkeen vuonna 1944 ja se jatkui 1950-luvun alkuun saakka. Vuosina 
1945–1950 syntyi vuosittain noin 100 000 lasta. Syntyvyyden lasku 
heti huippuvuosien jälkeen ei ollut kovin jyrkkä, mutta yleisimmin 
suomalaisten suurten ikäluokkien sukupolveen lasketaan kuuluviksi 
juuri vuosien 1945–1950 välillä syntyneet. Suomalaiset suuret ikäluo-
kat ovat erityislaatuisia, ei ainoastaan ajoituksensa, vaan myös ko-
konsa puolesta. Missään muualla suurten ikäluokkien suhteellinen 
osuus ei poikennut niin paljon edeltävistä ja seuraavista kohorteista 
kuin Suomessa.17 Vuonna 2012 noin 460 000 suuriin ikäluokkiin kuu-
luvaa henkilöä oli vielä elossa ja asui Suomessa.

Koska suomalaiset suuret ikäluokat syntyivät niin lyhyen 
ajan sisällä, he ovat kokeneet samat historialliset tapahtumat suu-
rin piirtein samanikäisinä. Suuria ikäluokkia voikin kutsua myös 
niin sanotuksi sosiologiseksi sukupolveksi yhteisten avainkoke-
musten vuoksi.18 Näihin yhteisiin kokemuksiin kuuluu erittäin 
nopea ja dramaattinen yhteiskunnan muutos. Suurten ikäluokkien 
elinaikana suomalainen yhteiskunta muuttui maatalousvaltaisesta, 
köyhästä maasta teknologisesti kehittyneeksi hyvinvointivaltioksi 
1950–1980-lukujen aikana.19 Suuria ikäluokkia on kutsuttu muun 
muassa murrossukupolveksi, tungossukupolveksi ja sosiaalisen nou-
sun sukupolveksi. Luonnehdinnoista jokainen kuvaa tavallaan tätä 
syntymäkohorttia. He ovat myös muuttaneet kutakin ikävaihetta sen 
läpi kulkiessaan samoin kuin esimerkiksi naisten ja miesten rooleja. 
Suuret ikäluokat ovat koko elämänsä kulkeneet elämäntavan muu-
toksen eturintamassa.20 Jatkossa suuret ikäluokat saattavat muuttaa 
myös isovanhemmuutta.

Suuret ikäluokat ovat myös suuren muuton sukupolvi. He muut-
tivat maalta kaupunkeihin ja kouluttautuivat, kun heidän vanhem-
pansa jäivät maalle. Suurten ikäluokkien vanhempien ja heidän 
lastensa välille ei välttämättä päässyt syntymään läheistä suhdetta. 
Yhteinen elämänpiiri ja yhteiset elämänkokemukset yhdistävät to-
dennäköisemmin suuria ikäluokkia enemmän heidän omien lastensa 
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kuin heidän vanhempiensa kanssa. Suurten ikäluokkien lapset ni-
mittäin kasvoivat kaupungeissa minne heidän vanhempansa olivat 
muuttaneet eikä koulutustasossa enää ollut niin suurta eroa. Lisäksi 
suurten ikäluokkien lapsenlapset asuvat usein lähellä.

En tiiä johtuuko olosuhteista, mut musta tuntuu, että mä oon ollu 
enemmän läsnä lasteni elämässä ja pidempään. Mut ehkä se johtuu 
tästä sukupolvierosta, maailman muuttumisesta, mut voi se myös 
pelkästään siitä, että mun vanhemmat asui maaseudulla ja mä asuin 
lapsuuden maaseudulla, muutin sieltä opiskelemaan kaupunkiin ja 
menin naimisiin saman tien, kakskymppisenä. Niin meillä oli eri 
maailmat heti sillon. Ja sitte vielä mun vanhemmat eivät olleet kou-
luja käyneet niin se opiskeluaika niin se oli heille esimerkiks tunte-
maton käsite. Kun sen sijaan minä kuvittelin, että kun Tiinakin [ty-
tär] aloitti ensin samassa yliopistossa, missä minäkin oon aikoinaan 
opiskellut, niin jos ei muuta, niin ainakin rakennus oli tuttu. Ja meil 
oli jopa yhteinen proffa. Meillä oli tämmönen, siis tämmösiä kuiten-
kin, yhteistä kokemusta. (isoisä)

[O]llaan varmaan sellasen, kuitenkin vielä sellasen ajan lapsia että, 
ollaan niin ku omillamme eletty jo ihan nuoresta että ei olla totuttu 
siihen että, vanhemmat pystyy auttamaan tai eihän se oikeestaan sil-
lon kuulunu kuvioihin ollenkaan. (…) [S]ekin voi olla siinä taus-
talla [omien lasten auttamisessa] että sitä haluaa sitten, antaa sitä tu-
kee missä voi koska itte on joutunu kaikki, järkkäämään itte niin sit-
ten, ajattelee että helpottaa, toisten elämää jos voi. Tai omien lasten 
elämää jos voi. (isoäiti) 

Suomalaiset suuret ikäluokat saavuttivat aikuisuuden 1960-luvun 
lopulla ja 1970-luvun alussa. Heidän lapsensa syntyivät pääosin 
1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Keskimääräinen lapsiluku suurilla 
ikäluokilla on 2,2 eli paljon pienempi kuin heidän vanhemmillaan. 
Vuoteen 2012 mennessä suurista ikäluokista noin 63 prosentilla oli 
lapsenlapsia. Useat tutkijat ovat pohdiskelleet, mahtavatko suuret 
ikäluokat omistaa aktiivisen kolmannen ikänsä mieluummin omiin 
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henkilökohtaisiin intresseihinsä ja omaan hyvinvointiinsa kuin per-
heelle ja lapsenlapsille. Kolmannella iällä viitataan vielä suhteellisen 
terveeseen ikävaiheeseen, joka monilla sijoittuu keski-iän ja raihnai-
sen vanhuuden väliin ja joka useimmilla alkaa eläkkeelle jäämisestä.21 
Eräs suuriin ikäluokkiin kuuluva isoäiti kertoi haastattelussa halutto-
muudestaan uhrata aikaansa jälkikasvunsa hoivaamiseen:

Mä oo aina tyttärelle sanonukin kun rupesivat lisääntymään tai 
Laura sillon ensimmäisenä et must ei kyl tuu sit sellast hoivaavaa 
mummia sen takii et mä oon hoivannu teidät, mä oon kasvattanu 
teidät yksin ja se on ollu sen verran rankka kokemus, et kyl mä nyt 
haluun elää omaa elämääni lähinnä (isoäiti)

Valtaosin eläköityneet ja hyväkuntoiset suurten ikäluokkien edusta-
jat kuitenkin tarjoavat aikaansa ja resurssejaan lapsilleen ja lapsen-
lapsilleen runsaasti siitäkin huolimatta, että he eivät pidä lastenlasten 
hoitamista isovanhempien velvollisuutena, mikä ilmenee Sukupol-
vien ketju -kyselyistä. Vuonna 2012 lähes 80 prosenttia suurten ikä-
luokkien isovanhemmista hoiti lapsenlapsiaan, mutta vain noin 40 
prosenttia heistä oli sitä mieltä, että lastenlasten hoitaminen on iso-
vanhempien velvollisuus. Asennoituminen isovanhempien velvolli-
suuteen hoitaa lastenlapsiaan on kuitenkin yksi harvoista perheen-
jäsenten väliseen apuun liittyvistä mielipiteistä, jossa oli tapahtunut 
muutoksia vuosien 2007 ja 2012 välillä. Vuonna 2007 suurista ikäluo-
kista 25 prosenttia koki, että isovanhemman velvollisuus on hoitaa 
pieniä lapsenlapsia, kun vastaava osuus oli siis noussut vuoteen 2012 
mennessä lähes 40 prosenttiin.22 Isovanhempien haastattelut kui-
tenkin paljastavat, että velvollisuusväittämään vastaaminen ei ollut 
yksinkertaista. Kysyttäessä onko isovanhempien velvollisuus hoitaa 
pieniä lapsenlapsia, eräs isoäiti esimerkiksi kuvasi tuntojaan näin: 

[ J]oo, toi kysymys oli kerran aikasemmin ja mä vastasin siihe et ei 
ole. Mutta pistin myöskin sinne että aina hoidetaan ku tarvitaan ja 
mielellään. Mut mun mielestä se ei ole se velvollisuus. Aina muistan 
kun tuttavan tuttava kerran itki sitä, kun hänen piti jättää työnsä kun 
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hänen lapset vaati, et hän rupee hoitaa niiden lapsia. Että hän ei ois 
millää halunnu, mut lasten mielestä se oli hänen velvollisuutensa. 
Sitä mä en pidä sellasena velvollisuutena et ihmisen pitää muuttaa 
elämäänsä sen tähden. Vaan mielellään hoidetaan ja tietyst mun mie-
lest… no just tästä kysymyksestä puhuin mun miehen kans. Mä sa-
noin ”viimeks kysyttii näin, ja sen jälkee iltalehdis olikin juttu siit et 
tän ja tän ikäset eivät pidä velvollisuutenaan hoitaa lastenlapsiaan” 
niin mun mies sanoi: ”kai se riippuu siitä mistä on kysymys. Jos sun 
lapses sairastuis eikä vois itse pitää huolta sun lapsenlapsesta ni eikö 
sulla ole silloin velvollisuus hoitaa sitä.” No kyllä mä silloin katsoisin 
että se on mun velvollisuus. Mutta mä en ajattele sitä velvollisuutena 
vaan se on ilman muuta selvä. (isoäiti)

Suuret ikäluokat ovat isovanhempina vielä kohtalaisen nuoria. Val-
taosalla heistä kuitenkin on jo lapsenlapsia. Yhteisiä vuosia näiden 
kanssa tulee olemaan vielä useita. Suuret ikäluokat asuvat keskimää-
rin lähempänä lapsiaan ja lapsenlapsiaan kuin heidän omat vanhem-
pansa asuivat, ja suurin osa suuriin ikäluokkiin kuuluvista isovan-
hemmista myös osallistuu lastenlasten hoitoon. Kaikille ”hoiva-
mummin” tai ”-vaarin” rooli ei kuitenkaan ole mieluisa. 

Äidinäidin tärkeys
Äidin tärkeyttä lapsen hengissä selviytymiselle ja hyvinvoinnille 
ei käy kiistäminen. 28 aiempaan tutkimukseen perustuva meta-
katsaus, jossa tarkasteltiin sukulaisten läsnäolon yhteyttä lapsen 
selviytymiseen erilaisissa pienissä esiteollisissa populaatioissa (eli 
yhteisöissä, joissa on korkea imeväis- ja lapsikuolleisuus) osoitti, 
että jokaisessa yhteisössä äidin olemassaololla on selvä myönteinen 
yhteys lapsen eloonjäämiseen.23 Psykologi Anne Campbell on esittä-
nyt ”Mothers Matter Most” eli MMM-periaatteen, jonka perhetut-
kija Anna Rotkirch on suomentanut ”Mutsi Merkitsee Eniten” eli 
MME-periaatteeksi. MME korostaa, että koska äideillä on ollut rat-
kaiseva merkitys lapsen hengissä selviytymiselle, on naisiin ja äitei-
hin (ja heidän käyttäytymistaipumuksiinsa ja tunteisiinsa) kohdis-
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tunut vahva luonnonvalintapaine.24 Saman periaatteen voi laajentaa 
myös äidinäiteihin ja muotoilla ”Mother’s Mothers Matter Most” eli 
MMMM, mikä korostaa äidinäidin muita isovanhempia suurempaa 
merkitystä.

”Onko oikeen pitänyt tutkia päivänselvää asiaa?!?”25 Näin 
ihmeteltiin eräässä keskustelupalstakommentissa, jossa viitattiin 
Sukupolvien ketju -hankkeen tutkimustulokseen, jonka mukaan 
äidinäiti osallistuu isänäitiä enemmän lastenlasten hoitoon.26 Tulos 
ei sinällään ole yllätys, sillä äidinäiti tosiaan vaikuttaa useiden ny-
ky-yhteiskuntia käsittelevien tutkimusten mukaan olevan lapsenlap-
sille se läheisin isovanhempi sekä hoitavan ja tapaavan heitä eniten. 
Tulos on tämä riippumatta siitä kysytäänkö sitä isovanhemmilta 
itseltään, vanhemmilta vai lapsilta.27 Lisäksi isovanhempien järjes-
tys äidinäidin jälkeen on hämmästyttävän samankaltainen useissa 
maissa: äidinäitiä seuraa äidinisä, isänäiti ja viimeisenä isänisä. Äi-
dinisä ja isänäiti ovat yleensä suunnilleen tasoissa tai heidän kes-
kinäinen järjestyksensä vaihtelee hieman riippuen siitä millaisesta 
auttamisesta tai yhteydenpidosta on kysytty.28 Kuviosta 1 selviää 
isovanhempien ”järjestys” Suomessa, kun sitä kysytään välisuku-
polvelta eli pienten lasten vanhemmilta. Mukana ovat Sukupolvien 
ketju -kyselyyn osallistuneet suurten ikäluokkien täysi-ikäiset lapset, 
joilla on 12-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia. Äidinäideistä noin 30 
prosenttia hoitaa tyttärensä lapsia vähintään kerran kuussa, kun äi-
dinisillä ja isänäideillä vastaava luku on noin 25 prosenttia. Isänisistä 
vain noin 17 prosenttia osallistuu kuukausittain poikansa lasten hoi-
toon. Kuviossa esitetyssä analyysissa on vakioitu useita lastenhoitoa-
puun liittyviä tekijöitä, jotka ovat vastaajan ikä, siviilisääty, koulutus, 
työtilanne, lasten lukumäärä, nuorimman lapsen syntymävuosi, van-
hemman/appivanhemman ikä, terveys, emotionaalinen läheisyys 
vanhempaan/appivanhempaan sekä maantieteellinen etäisyys van-
hempaan/appivanhempaan. 

Äidinäidin keskeinen rooli nykyperheissä on ehkä monille itses-
täänselvyys, mutta syyt sen ja laajemmin koko ”isovanhempikaavan” 
(äidinäiti > äidinisä/isänäiti > isänisä) taustalla ovat moninaiset. En-
sinnäkin äidinäiti on usein isovanhemmista nuorin, sillä naiset pa-
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riutuvat yleensä itseään keskimäärin muutamaa vuotta vanhemman 
miehen kanssa ja vastaavasti saavat lapsia keskimäärin muutamaa 
vuotta nuorempina kuin miehet. Tämä aiheuttaa sen, että äidinäiti 
saattaa olla isovanhemmista myös hyväkuntoisin, kun taas isänisä 
on usein isovanhemmista vanhin ja mahdollisesti huonokuntoisin. 
Kun tähän yhtälöön lisätään naisten pidempi oletettavissa oleva eli-
nikä, on todennäköisempää, että lapsilla on elossa oleva äidinäiti 
kuin elossa oleva isänisä.29 Isovanhempien erot eivät kuitenkaan 
johdu pelkästään iästä, sillä tutkimuksissa (kuten edellä esitetyssä 
kuviossa) joissa isovanhemman ikä on vakioitu, äidinäiti on edel-
leen ykkönen.30 Silloin, kun kaikki neljä isovanhempaa ovat elossa, 
äidinäidin rooli voi korostua entisestään.31

Evoluutiobiologit ovat esittäneet, että hoivaava isoäitiys on evo-
lutiivinen sopeuma. Niin sanottu isoäitihypoteesi olettaa, että ihmi-

Kuvio 1. Isovanhemmilta vähintään kuukausittain saatu lastenhoitoapu 
(ennustettu todennäköisyys sille, että isovanhempi hoitaa lasta 
vähintään kerran kuukaudessa ja 95 % luottamusvälit) (n = 2 919)
Lähde: Suurten ikäluokkien aikuisten lasten kysely, Sukupolvien ketju, 2012. 
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sen evoluutiohistoriassa naiset, jotka lopettivat lisääntymisen aikai-
sin, hyötyivät tästä oman kokonaiskelpoisuutensa kannalta (omien 
geenien jatkuminen tulevissa sukupolvissa) mitattuna enemmän 
kuin ne naiset, jotka jatkoivat lisääntymistä kuolemaansa saakka. 
Naisten erittäin pitkä hedelmätön elinikä onkin eräs ihmislajin 
erityispiirteistä. On esitetty, että ehkä menopaussi kehittyi, koska 
ikääntyvien naisten ”kannatti” enemmin auttaa omia lapsia hankki-
maan lapsia ja pitämään lapsenlapset hengissä kuin jatkaa itse lisään-
tymistä loppuun saakka.32 Hoivaava isoäitiys voi tosin olla myös ih-
misten pitkän iän sivutuote. Tällöin naisten pitkä hedelmätön ajan-
jakso olisi kehittynyt ensin ja isoäitien hyödyllisyys tämän jälkeen.33 
Oli niin tai näin, isoäidit ovat usein olleet oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan. Mirkka Lahdenperän, Virpi Lummaan ja kumppaneiden laa-
jaan 1700- ja 1800-lukujen suomalaiseen kirkonkirja-aineistoon poh-
jaavassa tutkimuksessa selvisi, että jos isoäiti oli hengissä, hänen lap-
sellaan oli todennäköisemmin enemmän lapsia ja näillä oli suurempi 
mahdollisuus selvitä hengissä.34

Isoäitihypoteesi ei kuitenkaan suoraan ennusta kumpi isoäideistä 
hoivaa enemmän. Eräs selitys äidinäidin hallitsevaan asemaan saat-
taa löytyä edelleen biologiasta. Naiset nimittäin voivat olla aina 
varmoja, että heidän jälkeläisensä ovat todella heidän jälkeläisiään, 
mutta isyyteen liittyy epävarmuuden mahdollisuus. Mies voi siis 
päätyä investoimaan lapseen, joka ei ole hänen omansa. Yksilön ko-
konaiskelpoisuuden kannalta biologisten lasten hoivaaminen on ol-
lut luonnonvalinnan prosessissa “kannattavampaa” kuin ei-biologis-
ten, koska näin yksilön ominaisuudet ovat todennäköisemmin siir-
tyneet eteenpäin sukupolvien ketjuissa. Nykytutkimusten mukaan 
moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa oletetuista isistä noin 2–3 
prosenttia ei ole lapsensa biologisia isiä. Vieläkin alhaisempi luku 
on esitetty tuoreessa saksalaistutkimuksessa, jonka mukaan epävar-
muuteen on syytä ainoastaan prosentilla oletetuista isistä. Ihmisen 
evoluutiohistoriassa luku on saattanut olla suurempi kuin nykyisin, 
vaikkakin geenitutkimusta ja sukuhistoriallista aineistoa hyödyntä-
vän tutkimuksen perusteella näyttäisi, että jo viimeisen neljänsadan 
vuoden aikana isyyden varmuus on ollut Länsi-Euroopassa korkea: 
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vain noin 1–2 prosenttia isistä ei tutkimuksessa ollut lapsensa biolo-
gisia isiä.35 Todellisilla epävarmuusluvuilla ei välttämättä ole merki-
tystä tiedostamattomiin käyttäytymis- ja tunnetaipumuksiin, jotka 
ovat muotoutuneet pitkän evoluutiohistorian aikana. Tärkeämpää 
on epävarmuuden mahdollisuuden olemassaolo.

Isyyden epävarmuus tarkoittaa isovanhempien kohdalla sitä, 
että äidinäiti voi olla kaikkein ”varmin” siitä, että lapsenlapsi on hä-
nelle sukua, kun taas äidinisällä ja isänäidillä on yksi epävarma linkki 
lapsenlapseen: äidinisällä suhde omaan lapseen ja isänäidillä pojan 
suhde lapsenlapseen. Epävarmimmassa asemassa on isänisä, joka ei 
voi olla täysin varma omasta tai poikansa isyydestä. Näin ollen isyy-
den epävarmuus ennustaa isovanhempien investointien noudatta-
van edellä esitettyä isovanhempikaavaa. Isovanhempikaavan ei kui-
tenkaan oleteta muodostuvan isovanhempien tietoisen toiminnan 
perusteella. Isovanhemmat eivät siis isyyden epävarmuusoletuksen 
mukaan investoi lapsenlapsiinsa pohtien kuinka varmasti he ovat 
heille sukua, vaan ennemmin he tiedostamattaan suhteuttavat in-
vestointejaan lapsenlapsiin ikään kuin isyyden epävarmuuden mu-
kaisiin todennäköisyyksiin perustuen.36

Miesten ja naisten erilaiset sukupuolisidonnaiset lisääntymisstra-
tegiat saattavat myös olla osasyy äidin- ja isänpuoleisten isovanhem-
pien eroille. Naiselle lapsen hankkiminen on keskimäärin suurempi 
ja hitaampi investointi kuin miehelle, koska naiset ensin kantavat 
lasta yhdeksän kuukautta, synnyttävät lapsen ja usein imettävät sitä 
kuukausien ajan.37 Lisääntymisstrategioissa miesten ja naisten välillä 
on siis biologiaan pohjaavia eroja, joiden mukainen käyttäytyminen 
on tyypillisesti tiedostamatonta. Sukupuolisidonnaiset lisääntymi-
sintressit laajenevat miehen ja naisen kautta koskemaan myös mie-
hen- ja naisenpuoleisia sukulaisia – eli myös isovanhempia. 

Äidin ja tyttären väliset kelpoisuusintressit ovat enemmän 
päällekkäisiä kuin anopin ja miniän, joista jälkimmäinen suhde 
on sidoksissa miniän ja pojan välisen liiton kestävyyteen. Miniä 
on tavallaan ”korvattavissa” (poika voi ainakin periaatteessa aina 
hankkia uuden puolison), kun taas tytär ei ole. Äidinpuoleisten 
isovanhempien intresseissä on tyttären äidillisten resurssien säily-
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minen, kun taas isän puoleiset isovanhemmat voivat kannustaa mi-
niäänsä synnyttämään mahdollisimman paljon lapsia lyhyellä aikavä-
lillä. Sekä esiteollisia että nyky-yhteiskuntia käsittelevissä tutkimuk-
sissa onkin havaittu, että äidinpuolen isovanhemmat usein lisäävät 
isänpuoleisia enemmän lapsenlapsen hyvinvointia, kun taas isänpuo-
len isovanhemmat voivat äidinpuoleisia isovanhempia useammin 
pyrkiä vaikuttamaan siihen, että nainen hankkii lapsia nuorempana 
ja lyhemmillä synnytysväleillä.38

Äidin ja tyttären läheinen suhde, joka saattaa lähentyä entisestään 
kun tyttärestä tulee äiti ja äidistä isoäiti, voi olla perua juuri 
lisääntymisintressien päällekkäisyydestä.39 Toisaalta on myös esitetty, 
että pääasiassa kulttuuriset ja normatiiviset säännöt kannustavat suku-
polvia ja sukupuolia käyttäytymään tietyllä tavoin. Tällöin oletetaan, 
että sosiaaliset normit aiheuttavat naisten miehiä suuremman osallis-
tumisen perheenjäsenten hoivaamiseen ja toiminnan suvun koossa-
pitäjinä (englanniksi kin-keepers) ja siis samalla sekä isoäitien että äi-
dinpuoleisten sukulaissuhteiden korostumisen.40 Tämä pitääkin usein 
paikkansa. Ympäristö ja kulttuuri nimittäin vaikuttavat siihen, kenellä 
isovanhemmista on mahdollisuus olla lähimpänä lapsenlapsia.

Äidinäidin tärkeys ei siis välttämättä ole universaali ja 
ympäristöstä riippumaton totuus. Patrilokaalisissa järjestelmissä (eli 
silloin, kun nainen naimisiin mentyään liittyy osaksi miehensä sukua 
ja muuttaa asumaan lähelle näitä) lastenlasten suhteet isänpuoleisiin 
isovanhempiin todennäköisesti kehittyvät läheisemmiksi kuin 
äidinpuoleisiin.41 Asuinetäisyys vaikuttaa myös nykyisissä länsimai-
sissa yhteiskunnissa, vaikkakin tutkimuksissa, joissa maantieteelli-
nen etäisyys isovanhempien ja lastenlasten väliltä on vakioitu (kuten 
kuviossa 1), isovanhempikaava säilyy ennallaan.42 Lisäksi nyky-yh-
teiskuntia käsittelevissä tutkimuksissa on selvinnyt, että äidinäidit 
ovat muita isovanhempia halukkaampia kulkemaan pidempiä mat-
koja tavatakseen lapsenlapsiaan.43 

Erilaisten perhekulttuurien näkökulmasta länsimaiset nyky-yh-
teiskunnat, etenkin Pohjoismaat, ovat hyviä isovanhemmuuden 
tutkimusalustoja. Täällä ei nimittäin enää ole vahvoja normatiivi-
sia perhemalleja, jotka ohjaisivat sitä, kumman suvun läheisyydessä 
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nuoripari aloittaa yhteisen perhe-elämänsä. Ihmiset ovat aiempaa 
vapaampia toimimaan itse haluamallaan tavalla.

Isoisien kasvava rooli
Isoäitien ja erityisesti äidinäitien hallitsevasta asemasta huolimatta 
nykyisin on tavallista, että myös isoisät ovat läsnä lastenlastensa elä-
mässä. Isovanhempien väliset suhteelliset erot eivät tarkoita sitä, että 
isovanhemmuus olisi merkityksetöntä isoisille tai isoisät merkityk-
settömiä lapsenlapsille. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat isoisät kuvasi-
vat isovanhemmuutta ja sen merkitystä muun muassa näin:

[K]yllä mä töissä sillon kun Kalle synty, niin näytin sen kuvan joka 
kolleegalle heti samana päivänä, kun se oli tapahtunu se syntyminen. 
Tää vävypoika oli heti ottanut kuvan vastasyntyneestä, kun se oli 
äidin sylissä, että tämmönen. (isoisä)

No, onhan se tommonen kun pieni ihminen hymyilee niin sehän, 
selvästikin.. on, asiat hyvin niin. Se [tyttärentytär] on hyvin semmo-
nen aktiivinen ja ulospäinsuuntautunu ja kiinnostunu kaikesta. Ihan 
kivaa seuraa. (isoisä)

[S]e on enempi, enempi mä sanosin näin, että se on niin kuin sem-
monen uudentyyppinen ulottuvuus [isovanhemmuus], jossa taval-
laan mä en välttämättä koe, että olisin antamassa vaan enempi mä 
koen että mä oon saamassa. (isoisä)

Eräs ihmislajin vanhemmuuteen ja isovanhemmuuteen liittyvä nisä-
käsmaailmassa erikoinen seikka on se, että isät ylipäätään investoi-
vat lapsenlapsiin. Nisäkkäistä noin 95 prosentilla urokset huolehtivat 
poikasistaan vain vähän tai eivät ollenkaan. Tämä johtuu pääasiassa 
siitä, että nisäkkäillä ei yleensä ole varmuutta isyydestä. Eri lajeja 
yhdistävänä seikkana on se, että mitä varmempia urokset omasta 
isyydestään ovat, sitä todennäköisempää on, että jälkeläisiin inves-
toidaan.44 Ihmisillä isät yleensä osallistuvat lasten hoitoon, ja näin on 
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todennäköisesti ollut jo ihmislajin esihistoriasta saakka.45 Hoivaavan 
isoisyyden esiintymisestä muilla eläinlajilla kuin ihmisellä on sitä 
vastoin hyvin vähän todisteita. Muihin lajeihin verrattuna erityisesti 
hoivaavat isänisät saattavat olla ihmislajilla ainutlaatuisia.46

Yhteiskunnan rakenteista (mieselättäjämalli) ja normatiivisista 
säännöistä sekä asenteista johtuen isien osallistuminen lastenhoi-
toon on aikaisemmissa yhteiskunnissa todennäköisesti ollut vähäi-
sempää kuin tänä päivänä, vaikka isien oikeus lastensa huoltajuu-
teen oli aikaisemmin äitien oikeutta vahvempi.47 Nykyisin etenkin 
Pohjoismaissa pyritään yhä enemmän kannustamaan työnantajia 
vanhemmuuden kustannusten jakamiseen ja samalla lisäämään isien 
osallistumista pienten lasten hoitamiseen. Isät ovatkin viimeisten pa-
rinkymmenen vuoden aikana ottaneet enemmän vastuuta pienten 
lastensa hoivaamisesta. Tästä huolimatta Suomessa äidit yleensä hyö-
dyntävät vanhempainvapaista ja hoitovapaista valtaosan ja käyttävät 
edelleen isiä enemmän aikaa lastenhoitoon.48 Hoivaava isyys on kui-
tenkin hyväksytympää ja toivotumpaa kuin ennen, ja sama kulttuu-
rinen murros näkyy myös isoisyyden kohdalla. Traditionaalisissa ja 
historiallisissa yhteisöissä isoisillä oli nykytietojen valossa vähän jos 
ollenkaan vaikutusta lastenlasten hyvinvointiin, mutta tutkimusten 
mukaan nyky-yhteiskunnissa isoisien merkitys näyttää muuttuneen. 
Joissain tilanteissa he voivat parantaa lastenlastensa hyvinvointia yhtä 
paljon tai jopa enemmän kuin isoäidit.49 Isoisien muuttunut asema 
johtuu osin myös eliniän kasvusta, joka saattaa vaikuttaa erityisesti 
isänisän ja lapsenlapsen väliseen suhteeseen. Kun 1800-luvulla isänisä 
ei välttämättä ehtinyt edes nähdä lapsenlapsensa syntyvän,50 on ny-
kyisin tavallista, että kouluikäisillä lapsilla isänisä on elossa.

Isoisät kuitenkin edelleen poikkeavat isoäideistä monin tavoin, ja 
erilaiset taustatekijät, kuten siviilisääty, vaikuttavat isoisien ja lasten-
lasten väliseen yhteydenpitoon eri tavoin kuin isoäitien ja lastenlas-
ten välillä.51 Esimerkiksi suomalaisilla suurten ikäluokkien edustajilla 
avioero vaikuttaa kielteisemmin isoisiin kuin isoäiteihin. Eronneet ja 
yksinasuvat tai uudelleen avioituneet isoisät pitävät vähemmän yh-
teyttä lapsenlapsiinsa ja hoitavat heitä epätodennäköisemmin kuin ne 
isoisät, jotka asuvat yhdessä lastenlasten isoäidin kanssa. Myös eron-
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neet isoäidit hoitavat vähemmän lastenlapsiaan kuin naimisissa ole-
vat, mutta avioeron vaikutus ei ole läheskään yhtä suuri kuin isoisien 
kohdalla.52 Syynä tähän voi olla se, että isoäidit vetävät isoisätkin mu-
kaan lastenlasten hoivaamiseen. Tämän vuoksi isoäidin poistuessa ku-
vioista vähenee myös isoisien osallistuminen lapsenlapsen elämään.53 
Toisinaan useat mummolat ja ukkilat voivat aiheuttaa aikapaineita 
lapsenlapsille ja heidän vanhemmilleen. Lapsenlapsella voi olla enim-
millään neljä isovanhempaa, joista jokainen asuu eri paikassa, jolloin 
kaikkia isovanhempia ei välttämättä ole mahdollista tavata, ainakaan 
yhtä usein. Kuten eräs suuriin ikäluokkiin kuuluva isoisä kuvaa: 

[K]un tää isovanhemmuus nyt jakaantuu kahtia, että mun entinen 
vaimoni kanssa haluu niitä lapsenlapsia paapoa niinku minäkin; mo-
lemmat ollaan hirveen innokkaita niitä paapoon. Sitten on tietysti 
vielä toiset isovanhemmat, et hekin on samassa kaupungissa molem-
mat ja hekin on eronneet. Meitä on nyt neljä isovanhempaa, jotka 
(naurua) ilmeisesti vähän kaikki olis kiinnostuneita tapaamaan näitä 
lapsenlapsia, niin siinä on sit tällä keskipolvella vähän dilemmaa, että 
kun on neljä isovanhempaa ja kullakin on oma huusholli, että ke-
nelle sitä lainais lapsiansa (naurua) (isoisä) 

Kun verrataan nyky-yhteiskuntia aikaisempiin, yksi suurimmista iso-
vanhemmuudessa tapahtuneista muutoksista ehkä on isoisien emo-
tionaalisen roolin ja merkityksen kasvu. Mahdollisessa kilpailutilan-
teessa (avioeron sattuessa) isoisät ovat kuitenkin vaarassa hävitä.

Anopit, apet, miniät ja vävyt
Perhesukupolvien suhteet eivät rakennu ainoastaan verisukulaisten 
kesken, vaan osallisina ovat usein myös sukuun naidut puolisot. Mi-
ten suhteet lapsen puolison ja isovanhemman välillä heijastuvat iso-
vanhemman ja lapsenlapsen suhteisiin? Entä miten näihin suhteisiin 
vaikuttaa se, kun perheeseen syntyy lapsi?

Äidinäitien tärkeyden yhteydessä pohdimme jo suhteita 
appivanhempien sekä miniöiden ja vävyjen kesken. Yleensä oma 
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lapsi tai vastaavasti vanhempi on läheisempi kuin tämän puoliso 
tai vastaavasti puolison vanhempi. Oman suvun läheisyys ilmenee 
myös suurten ikäluokkien ja heidän aikuisten lastensa välisiä 
suhteita tutkittaessa. Suurten ikäluokkien aikuiset lapset mieltävät 
omat vanhempansa (eli suurten ikäluokkien sukupolven edustajat) 
huomattavasti läheisemmiksi kuin appivanhempansa.54 Aikuisten 
lasten sukupolveen kuuluvat henkilöt myös pitävät enemmän yh-
teyttä omiin vanhempiinsa kuin puolisonsa vanhempiin.55 Suuriin 
ikäluokkiin kuuluva isoäiti puolestaan kuvaa yhteydenpitoa lapsiin 
ja heidän puolisoihinsa näin:

Ja sit yleensä se on niin, että enimmäkseen [yhteydenpitoa on] 
omien lasten kanssa. Että nimenomaan sitte puhelimessakin enem-
män poikieni kanssa juttelen. Et silloin tällöin soitan sitte miniöille, 
niinkun nyttekin soitin (isoäiti) 

Sukupolvien ketju -tutkimuksessa on ilmennyt, että vanhemmuus 
on yhteydessä suurten ikäluokkien aikuisten lasten omiin vanhem-
piinsa ja appivanhempiinsa kokemaan emotionaaliseen läheisyyteen 
sekä ristiriitoihin. Äidit ovat lapsettomia naisia läheisempiä oman 
äitinsä kanssa, kun taas isät ovat lapsettomia miehiä läheisempiä 
puolisonsa vanhempien kanssa. Tarkastelussa olivat mukana vain ne 
henkilöt, jotka elivät parisuhteessa. Sitä vastoin vanhemmuus ei lä-
hentänyt miehiä omiin vanhempiinsa eikä naisia appivanhempiinsa. 
Vanhemmuus näyttäisi siis voimistavan pariskunnan suhteita äidin 
sukuun. Samassa tutkimuksessa huomattiin, että isovanhempaa koh-
taan koettu läheisyys ei yksistään selitä sitä, kuka isovanhemmista 
hoitaa eniten lapsenlasta. Sukulinja (äidin- vai isänpuoleiset isovan-
hemmat) vaikutti läheisyyden vakioimisesta huolimatta.56

Mielenkiintoista kyllä, myös ristiriidat miniän ja appivanhem-
pien sekä vävyn ja appivanhempien välillä ovat todennäköisempiä 
silloin, kun pariskunnalla on lapsia. Ristiriitoja ylipäätään raportoi-
tiin enemmän omien vanhempien kuin appivanhempien kanssa, 
mutta lasten olemassaolo ei ollut yhteydessä ristiriitoihin omien 
vanhempien kanssa, vaan niitä lapsettomat ja vanhemmat ilmoitti-
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vat yhtä paljon. Todennäköistä on, että Sukupolvien ketju -kyselyssä 
esitetty kysymys ”Läheisten väliset erimielisyydet saattavat johtaa 
ristiriitoihin. Onko sinulla ollut ristiriitoja hänen kanssaan? Miten 
usein?” onkin tullut mitanneeksi suhteen vahvuutta pikemmin kuin 
sen heikkoutta. Läheisempien ihmisten kanssa uskalletaan myös rii-
dellä ilman pelkoa suhteen katkeamisesta.57

Avioliiton tai parisuhteen kautta samaan perheeseen kuuluvat 
perhesukupolvet ovat toisilleen sukua ikään kuin käänteisesti; ei-
vät yhteisten edeltävien sukupolvien vaan yhteisten tulevien su-
kupolvien välityksellä.58 Sen vuoksi on oletettavaa, että (lapsen)
lapsen syntymä vaikuttaa perhesukupolvien ja erityisesti appivan-
hempien, miniöiden ja vävyjen väliseen suhteeseen. Aihetta on tut-
kittu vain vähän. Edellä esitetyt tulokset perustuivat tarkasteluun 
poikkileikkausaineistolla, eikä niiden perusteella näin ollen voida 
sanoa mitään varmaan syy-seuraussuhteen suunnasta. Saksalaista 
pitkittäisaineistoa hyödyntävä tutkimus osoitti, että yhteydenpito 
tytärten ja äitien välillä lisääntyi, kun tyttäret saivat ensimmäisen 
lapsensa. Pojat puolestaan etääntyivät äideistään saatuaan lapsen. 
Nämä löydökset viittaavat siihen, että vanhemmuus voi tuoda pa-
riskuntia lähemmäs naisen sukua. Saksalaisessa aineistossa ei kui-
tenkaan tutkittu appivanhempia, joten varmaa vastausta kysymyk-
seen appivanhempisuhteen muutoksesta vanhemmuuden myötä ei  
saatu.59

Perheenjäsenten väliset suhteet ovat liitoksissa toisiinsa. Esimer-
kiksi tiedetään, että mikäli isovanhemman ja vanhemman välinen 
suhde on hyvä, se heijastuu positiivisesti myös isovanhemman ja 
lapsenlapsen väliseen suhteeseen.60 Lisäksi erään tutkimuksen pe-
rusteella vaikuttaisi siltä, että hyvä suhde appivanhempien, erityi-
sesti anopin ja miniän tai vävyn kesken, on olennaisempi hyvälle 
isovanhempi-lapsenlapsisuhteelle kuin hyvä suhde isovanhemman 
ja hänen oman lapsensa välillä.61

Avioerot niin isovanhempien kuin vanhempien sukupolvissa vai-
kuttavat isovanhemmuuteen. Edellä käsiteltiin isovanhempien avio-
eron vaikutusta etenkin isoisien perhesuhteisiin. Välisukupolven eli 
pienten lasten vanhempien eron vaikutuksia on tarkasteltu useissa 
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tutkimuksissa ja havaittu toistuvasti, että mikäli lapsen vanhemmat 
eroavat etenkin isän puolen isovanhemmilla on vaara jäädä lapsen-
lapselle etäisiksi.62 Syy tähän voi olla myös oman lapsen ja hänen en-
tisen puolisonsa huonoissa väleissä: 

[S]illoin ku miun poika oli naimissa, ni nää hänen lapset oli pieniä, 
ni sillon mie olin heitä paljon auttamas…miniä opiskeli ja… Mie-
hän kävin täällä ihan sillee, et mie olin joka toinen viikko, yli puol 
vuotta. Mutta nyt ku se avioero tuli, se sitten sotkeutu koko sys-
teemi. Nii siinä vaiheessa sitten näitten lasten, Saimin ja Timon [po-
jan lasten] kanssa mie oon ollu huomattavasti vähempi. Ja Mari [tyt-
tärentytär] sitten ku on vast 5 vuotta nyt tänä päivänä ni mie oon 
ollu täs niiku sen pari vuotta Marin kanssa huomattavasti enempi. 
Mikä on silleen hyvin sääli, koska mie olisin hirmu mielelläni niitten 
isompien lasten kanssa. Mutta se heidän perhesuhde tekee sen vähän 
vaikeeks. Et siel on vähän mustasukkasuutta. Et jos lapset on esimer-
kiksi äidillä eli tällä miun miniällä, kun he on nyt eronnu, ni miun 
poika tykkää huonoo, et “sie nyt hoidat niitä ku ne on siellä”. Siin on 
monet sellaset kuviot jotka on vähän hankalia. (isoäiti) 

Sukupolvien vuorovaikutus ei ole kadonnut

[M]inä nyt ajattelen, että se olis hyvin tärkeetä vaan just se, että tää 
sukupolvien ketju jatkuu. Näkeehän sen, että kuinka tärkee se meille 
ihmisille on, että on pieniä ja jälkeläisiä. (isoäiti)

Ylisukupolviset suhteet ovat tiiviit myös 2000-luvun Suomessa, poh-
joismaisessa hyvinvointivaltiossa, vaikka 1900-luvun lopun yksilöl-
listymisteoriat ennustivat perhesuhteiden kaventuvan ja heikenty-
vän. Perhesuhteissa on toki tapahtunut muutoksia, mutta niissä on 
myös runsaasti jatkuvuuksia. Yhteiskunnallisista muutoksista joh-
tuen niin sanotuissa vahvoissa hyvinvointivaltioissa (Pohjoismaat, 
Suomi mukaan lukien) laajennettua perhettä ei enää tarvita turvaa-
maan esimerkiksi pienten lasten hoivaa kahden työssäkäyvän van-



Mirkka Danielsbacka & Antti O. Tanskanen

310

hemman kotitalouksissa. Kolmen sukupolven yhdessä asuminen on 
Suomessakin muuttunut harvinaiseksi. Näistä seikoista huolimatta 
useampi ihminen Pohjoismaissa auttaa perheenjäseniään kuin esi-
merkiksi Etelä-Euroopan maissa, joissa perhettä on pakko auttaa jul-
kisten palveluiden riittämättömyyden vuoksi. Pohjoismaissa suuri 
joukko ihmisiä auttaa sukulaisiaan ainakin silloin tällöin, kun taas 
Etelä-Euroopan maissa on pienempi määrä auttajia, jotka auttavat 
usein. Tutkijat ovatkin huomanneet, että hyvinvointivaltio ei poista 
yksityistä auttamishalua vaan päinvastoin ”vapauttaa” useammat 
ihmiset auttamaan sen verran, mihin heillä on resursseja. Näin aut-
tamisesta ei muodostu taakkaa.63 Tunnesiteet perheeseen säilyvät 
vahvoina ja tärkeintä ehkä on tieto siitä, että sukulaisten luoma tur-
vaverkko on olemassa:

[N]o mä koen niin et se on sekä meiän lapsille että lapsenlapsille 
niikun tärkee että me olemme jossakin taustalla, tarvittaessa saata-
villa muttei koko ajan läsnä… (isoisä) 

Isovanhempien ja lastenlasten välinen suhde on konkreettisestikin 
muuttunut erityisesti ihmisten eliniän pidentymisen ja perheko-
kojen pienentymisen myötä. Molemmat seikat lisäävät ylisukupol-
visen vuorovaikutuksen mahdollisuutta. Aiemmin on epäilty, että 
suomalaiset suurten ikäluokkien edustajat eivät ehkä eivät halua 
aktiivista kolmatta ikää viettävinä eläkeläisinä omistaa aikaa lapsil-
leen ja lapsenlapsilleen. Sukupolvien ketju -tutkimuksen tulokset 
kuitenkin osoittavat toista. Esimerkiksi lähes neljä viidestä suuriin 
ikäluokkiin kuuluvasta isovanhemmasta osallistuu lastenlastensa 
hoitamiseen. Erilaiset taustatekijät kuitenkin vaikuttavat isoisien ja 
isoäitien isovanhemmuuteen eri tavoin. Esimerkiksi suomalaisten 
suurten ikäluokkien avioerot ovat kohtalokkaampia isoisien lapsen-
lapsisuhteelle kuin isoäitien. Tämä on tärkeä seikka, sillä nykyisin 
avioliitoista on tullut lyhytkestoisempia, ja avioero kohtaa myös yhä 
useammin vanhemman sukupolven pariskuntia.

Kun isovanhempia verrataan keskenään, äidinäiti on yleensä 
isovanhemmista se tärkein. Näin on Suomessakin. Syyt äidinäidin 
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tärkeyden taustalla saattavat kummuta kaukaa ihmisen evoluutiohis-
toriasta. Eräs keskeinen muutos verrattuna traditionaalisiin yhteisöi-
hin saattaa kuitenkin olla siinä, että isoisien rooli on nyt kasvamassa. 
Samalla kun isät ovat entistä enemmän alkaneet osallistua pienten 
lasten hoivaan, myös hoivaavasta isoisyydestä on tullut sallitumpaa. 
Isoisät eivät silti ole syrjäyttäneet isoäitejä.

Tässä artikkelissa on käsitelty nykypäivän ylisukupolvisia suh-
teita isovanhempien näkökulmasta. Etenkin hyväkuntoiset suoma-
laiset suuret ikäluokat ovat tässä suhteessa vielä enemmän antava 
kuin ottava osapuoli. Nykyisin keskustellaan paljon siitä, miten 
suurten ikäluokkien vanhetessaan aiheuttama hoivapommi pure-
taan. Pitäisikö perheen ottaa tästä enemmän vastuuta kuten oli en-
nen nykyisiä hyvinvointipalveluita? Miten omille vanhemmille, ap-
pivanhemmille ja isovanhemmille annettu hoiva jakautuu hoivaajien 
ja hoivattavien kesken? Ja miten käy niille, joilla ei ole perhettä?
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Kiireen tyrannisoimat perheet 
Historian käyttö 2010-luvun perhekeskusteluissa

c

Ilana Aalto

Väestöliiton tutkimuksen mukaan koululaisten vanhemmat ovat ak-
tiivisesti lapsilleen läsnä keskimäärin seitsemän minuuttia päivässä. 
Hidas vanhempi on lapselleen läsnä aidosti, ei vain fyysisesti. Hidas 
vanhempi arvostaa yhdessäolon määrää: sitä ei voi korvata ns. laatu-
ajalla. Hidasta vanhemmuutta voikin kutsua läsnäolevaksi vanhem-
muudeksi.1 

Vanhempia syyllistetään jatkuvasti siitä, että emme ole ”tarpeeksi 
läsnä” lastemme elämässä. Tosiasiassa vanhemmat eivät ole milloin-
kaan viettäneet aikaa lastensa kanssa niin paljon kuin tänä päivänä. 
Vai kuinka usein sinun isäsi oli kanssasi letityskurssilla?2 

P erheiden ajankäyttö on 2010-luvun perhekeskusteluissa monen-
laisten väitteiden kohde. Yllä esitetyissä lainauksissa, jotka ovat 

Kaksplus-lehden nettisivuilla julkaistuista artikkeleista, vanhempien 
kiire ja heidän läsnäolonsa laatu näyttäytyy ristiriitaisena ilmiönä. 
Toisaalta vedotaan tilastoihin, joiden mukaan vanhemmat antavat 
lapsilleen aikaa riittämättömästi ja ”väärin”. Toisaalta tällaiset syy-
tökset kiistetään ottamalla esimerkki vanhemmuuskulttuurin mar-
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ginaalista, jossa tavanomaisista askareista tehdään erityisiä tapahtu-
mia, ”laatuaikaa”. Isien ja lasten letityskurssit saavat kyllä medianäky-
vyyttä, mutta kovin tavallisena ilmiönä niitä ei voi pitää.

Puhe ajankäytöstä koskee sitä, mikä perhe-elämässä on toivot-
tavaa, hyväksyttävää tai tärkeää. Samalla ilmaistaan näihin toiveisiin 
liittyviä ristiriitoja ja määrittelypyrkimyksiä. Ajankäyttökeskustelua 
tutkineiden mukaan yleinen näkemys on, että ajankäyttö heijastaa 
ihmisten arvoja. Ajankäyttö vaikuttaa myös objektiiviselta oikeuden-
mukaisuuden mittarilta, kun tutkimuksissa tai julkisessa keskustelussa 
tarkastellaan esimerkiksi puolisoiden välistä työnjakoa.3 Keskustelu 
perheiden ajankäytöstä on siis lähtökohtaisesti moraalikeskustelua, 
jossa ruoditaan hyvää vanhemmuutta. Ajankäyttökeskustelu käsittelee 
korostetusti myös aikojen muuttumista ja tarkastelee näin nykyisyy-
den ominaispiirteitä. Keskusteltaessa perheiden ajankäytöstä haetaan 
historiasta käyttövoimaa nykyisyyttä koskeville tavoitteille. 

Tässä artikkelissa tarkastelen historian käyttöä 2010-luvun perhe-
keskusteluissa. Perhekeskusteluilla tarkoitan julkisia puheenvuoroja, 
jotka koskevat perhe-elämää, vanhemmuutta, kasvatusta tai lapsia. 
Niitä esitetään monilla eri foorumeilla tietokirjoista televisio-ohjel-
miin ja nettipalstoilta perhelehtiin. Keskusteluun osallistuvat niin 
perheasiantuntijat järjestöissä ja tutkimuslaitoksissa kuin vanhem-
mat itse ja muut maallikot. Keskustelu voi olla mediavälitteistä, ku-
ten asiantuntijan tai äidin haastattelu päivälehdessä, tai suoraa, kuten 
blogikirjoituksissa tai anonyymeillä nettifoorumeilla. 

Vaikka perhe on viimeistään 1800-luvun jälkipuolelta lähtien 
ollut yhteiskunnallinen kysymys Suomessa,4 perhekeskustelun on 
katsottu (uudelleen) kärjistyneen 2000-luvun vaihteessa. Sosiologi 
Riitta Jallinoja on esittänyt, että 1990-luvun viimeiset vuodet olivat 
Suomessa taitekohta, jonka myötä perhekeskeinen ajattelutapa yleis-
tyi ja perheasia, ”familismi” tuli ”muotiin”.5 Sosiologi Ella Sihvonen 
on osoittanut, että erityisesti vanhemmuudesta alkoi samaan aikaan 
entistä selkeämmin tulla oma käsitteensä ja siitä muodostui uuden-
laisen poliittisen ja yhteiskunnallisen määrittelyn ja tuen kohde sen 
sijaan tai rinnalle, että keskusteltiin äitiydestä, isyydestä, lapsuudesta 
tai perheestä.6
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Ajankäyttökeskustelun jäljille olen päässyt lukemalla perheitä ja 
kasvatusta koskevia populaareja keskustelukirjoja sekä selaamalla 
perhe- ja vauvalehtien ja perhejärjestöjen internet-sivuille linkitet-
tyjä juttuja perheiden ajankäytöstä. Analyysissani käytän erityisesti 
Kaksplus-lehden, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Kiintymysvan-
hemmuus ry:n ja Väestöliiton sivuilla julkaistuja kirjoituksia sekä 
uutisjuttuja ja kolumneja Ylen ja Helsingin Sanomien sivuilta. Lisäksi 
olen lukenut useita 2000- ja 2010-luvuilla julkaistuja vanhemmuutta 
käsitteleviä kotimaisia tietokirjoja ja käännösteoksia, kuten Jukka 
Laajarinteen Leikkiminen kielletty (2011), Juha T. Hakalan Onnellinen 
lapsi (2012), Tom Hodgkinsonin Joutilaat vanhemmat (2009) ja Carl 
Honorén Perhe paineessa (2010). Tällaista mittavaa ja monissa yh-
teyksissä käytävää nopeatempoista keskustelua ei voi kokonaisuu-
dessaan jäljittää. Aineistoni ei siis ole kattava eikä edustava, mutta 
yksikin kirjoitus kantaa mukanaan niitä kulttuurisia keinoja, joilla 
aihetta voi tässä ajassa merkityksellistää.7 Lisäksi keskustelua kan-
nattavat tietyt toistuvat puheenaiheet ja niissä esiintyvät kiteytyneet 
käsitystavat, diskurssit. Olen lukenut näistä teksteistä erityisesti, 
miten niissä viitataan menneisyyteen, muutokseen ja nykyhetkeen. 
Tutkin viime vuosien keskustelua perheiden ajankäytöstä siten kuin 
keskustelu ilmenee populaareissa kasvatusta käsittelevissä keskuste-
lukirjoissa sekä lehti- ja nettijutuissa. Nostan esimerkiksi kolme tee-
maa: kiireistymisen historialliset kuvaukset, hitaan vanhemmuuden 
kasvatusideologiat ja keskustelun äidin ”omasta ajasta”. Millä tavalla 
muutos jäsennetään näissä keskusteluissa ja millaisen roolin men-
neisyys saa? Miten ja mitä tarkoitusperiä varten historiaa käytetään? 
Millaisia nykyperheisiin liitettyjä tavoitteita historiakuvilla pyritään 
tukemaan? Mitä annettavaa historiantutkimuksella on perheeseen 
liittyvissä ajankohtaisissa kiistakysymyksiä, joihin ajankäyttökin 
kuuluu?

Historiaan viittaavien argumenttien käyttäminen perhettä kos-
kevissa keskusteluissa on usein pyrkimystä vallankäyttöön tai pyr-
kimystä määritellä keskustelun lähtökohdat.8 Luonteeltaan tällaiset 
argumentit ovat historiakuvia, menneisyyttä koskevia esityksiä. His-
toriakuvia luodaan ilmiöistä, joita pidetään muistamisen arvoisina ja 
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historiallista selitystä kaipaavina. Niitä esitetään mitä erilaisimmilla 
elämänalueilla: televisio-ohjelmissa, kaunokirjallisuudessa, muse-
oissa, sukumuistelmissa, poliittisissa ohjelmissa – ja perheiden ajan-
käyttöä koskevissa puheenvuoroissa.9 Historiakuvat ovat jälkikätei-
siä tulkintoja siitä, millaista oli ennen ja mikä on menneen suhde 
nykyiseen.

Historian esitykset ovat myös historiallisia, kuten historioitsijat 
Pertti Grönholm ja Anna Sivula huomauttavat.10 Tulkitsen tämän 
niin, että historiakuvien avulla voidaan ymmärtää nykyhetken kä-
sityksiä paitsi historiasta ja muutoksesta myös nykyhetkestä itses-
tään. Sosiologit Timo Anttila, Jouko Nätti ja Mia Väisänen toteavat, 
että ajasta ja ajan hallinnasta on myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
tullut kriittinen tekijä sekä yksilöiden että perheiden hyvinvoinnille. 
Elämää määrittää lisääntynyt kiire, aikapula ja tunne elämän kiihty-
misestä. He tuovat tästä osoituksena esille, että tehokasta ajankäyt-
töä ja ajan hallintaa käsittelevien kirjojen määrä on nopeasti nous-
sut.11 

Oletan, että ajallemme ominainen kokemus aikapulasta on taus-
tatekijänä perheiden ajankäytöstä käytävässä keskustelussa. Mitä 
ilmeisimmin aikapulan kokemus myös vaatii historiallista selitystä. 
Pohtimalla ajankäytön ja ajan kokemisen muutosta selitetään nyky-
hetkeä ja käsitellään tulevaisuuteen kohdistuvia toiveita ja pelkoja. 
Historiakuvien tuottamisen voikin ymmärtää diskursiivisena toi-
mintana, joka muotoutuu sosiaalisissa käytännöissä ja rakentaa to-
dellisuutta. Historiakuviin liittyy performatiivinen elementti: men-
neisyyteen liitetyillä käsityksillä tuotetaan hyvää ja haluttavaa per-
he-elämää tässä hetkessä. Samalla mahdollistetaan ja rajataan hyvän 
ja haluttavan perhe-elämän muotoja.12

Kiire osana ”vanhemmuuden kriisiä”
Perhekeskustelujen tyypillinen piirre on niiden huolestunut ja 
usein moralisoivakin sävy. Jallinojan jäljittämän tarinan kaaren mu-
kaan viime vuosikymmenten keskustelussa toistuvat puheet lasten 
ja nuorten alati lisääntyvästä pahoinvoinnista, vanhempien työn-
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arkomaniasta sekä siitä, että ”vanhemmuus on hukassa”.13 Tässä 
artikkelissa lähtökohtani on, että hyvin monet perhekeskusteluissa esi-
tetyt kiistakysymykset palautuvat sukupuolittuneen työnjaon pur-
kautumisen ja uudelleen määrittelyn teemoihin sekä tähän läheisesti 
liittyen kysymykseksi ajankäytöstä: esimerkiksi sellaiset aiheet kuin 
työn ja perheen yhteensovittaminen, ruuhkavuodet, vanhempien 
läsnäolo tai sen puute, äidin oma aika, lasten harrastusten ja vapaan 
leikin suhde, ”ruutuaika” eli lasten mediankäyttö, hidas vanhem-
muus tai lapsentahtisuus ovat kaikki nähtävissä keskusteluna per-
heiden, vanhempien, äitien tai isien ja lasten ajankäytöstä.

Ajankäytön ongelma esitetään tarkastelemissani keskusteluissa 
varsin yhdenmukaisella tavalla: vanhemmilla ja sitä myötä koko per-
heellä on kiire. Esimerkiksi tietokirjailija Jukka Laajarinteen teok-
sessa Leikkiminen kielletty mainitaan aikuisten kiire keskeisenä teki-
jänä siinä, että lasten leikki on korvautunut suorittamisella. Laaja-
rinne tuo esille, että yleinen puhe heikkenevästä vanhemmuudesta ei 
tutkimusten valossa pidä paikkaansa. Silti vanhemmuuden kriisi on 
hänestä todellinen ja sen ytimessä on aikuisten läsnäolon vähenemi-
nen. Muutos on hänen mukaansa yhteydessä yleisen koulutustasoon 
nousuun. Esimerkkinä tästä on hajamielinen professori; hahmo, joka 
Laajarinteen mukaan jo kauan sitten on osoittanut poissaolevuuden 
ja korkean koulutuksen välisen yhteyden. Todisteet vanhempien 
poissaololle löytyvät Laajarinteen kirjassa tilastoista: lapset soit-
tavat arkiset kuulumisensa Mannerheimin lastensuojeluliiton päi-
vystyspuhelimeen, ja kyselytutkimuksessa 70 prosenttia seitsemäs-
luokkalaisista raportoi, ettei saanut viettää riittävästi aikaa aikuisten 
kanssa.14

Laajarinne ei ole näkemyksessään yksin, vaan aihe toistuu usein 
uutisissa. Helsingin Sanomat kertoo, että Vantaalla ”musiikkiluokka-
laiset tekivät musikaalin lasten arkea koskettavasta aiheesta – aikuis-
ten kiireestä”. Tarkoituksena on herätellä kiireisiä vanhempia.15 Ylen 
haastatteleman psykologin mukaan ”[l]asten oireet kielivät usein kii-
reisistä vanhemmista ja kasvatuksen ulkoistamisesta”.16 Väestöliiton 
koordinoima perheystävällisten työpaikkojen puolesta kampanjoiva 
Maailman paras syy -hanke puolestaan muistuttaa vanhempia: 
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Tutkimukset osoittavat, että lapset toivovat lisää perheen yhteistä 
aikaa. Perhe-elämän ja työn sujuva rytmitys ja joustavat perheystä-
välliset käytännöt työpaikoilla ehkäisevät ongelmia. Hyvä elämä ja 
tasapaino tuovat onnea. Lapset ovat pieniä vain kerran. Työt eivät 
tekemällä lopu.17 

Kasvatustieteilijä Juha T. Hakala sanoo keskustelukirjassaan Onnelli-
nen lapsi, että syy nuorten ja lasten ”yhä vain aikaisemmin” alkavalle 
oirehtimiselle on ”kiireen kulttuuri”.18 Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto osallistuu keskusteluun jakamalla perheille ajanhallintavinkkejä 
ja mahdollisuuden tulostaa perhekalenteri ajanhallinnan avuksi.19 

Keskustelu perheiden ajankäytöstä on kirjavaa, mutta siinä on 
toistuvia piirteitä: kerta toisensa jälkeen ydinongelmaksi määrittyy 
kiire ja aikuisten poissaolo. Kiire on keskustelijoiden mukaan pesiy-
tynyt kaikkialle: koululaiset kärsivät vanhempiensa kiireisyydestä, 
lapset kommentoivat sitä koulutöissään, psykologit näkevät lasten 
oireilevan, vanhempia muistutellaan laittamaan lapset työn edelle, 
ajanhallintavinkkejä jaellaan. Mutta mistä tällainen kiire syntyi? Sii-
hen vastataan historiallisella selityksellä.

Kiireistymisen historiakertomus
Puhe perheiden kiireestä pohjaa ajatukselle, että perheiden elämä 
on muuttunut. Kiire on nykyajan vitsaus. Muutoksen selittämi-
seksi ajankäyttökeskustelun osallistujat kääntyvät menneisyyden 
puoleen ja hakevat sieltä vastauksia kysymykselle ”miten tähän on 
tultu?” Juha T. Hakala esittää kirjassaan tulkinnan nykyisen ”kiireen 
kulttuurin” synnylle. Hänen mukaansa sen juuret ovat 1990-luvun 
lamassa ja sen jälkeisessä ajassa, ”jolloin työelämästä kitkettiin lo-
putkin löysät pois”. Tuolloin kiireen kulttuuri syveni ja jäljelle jää-
neet ”saivat tehdäkseen niidenkin työt, jotka oli saneerattu tai jotka 
olivat häpeällisesti luhistuneet”. Nousukauden työelämän muotiter-
miksi tuli työntekijöiden ”sitoutuminen”. Näin työn ja vapaa-ajan 
”ennen pyhänä pidetty raja” alkoi hapertua. Talouden ohjaama työ-
elämän muutos oli pahaksi ihmissuhteille ja lasten kasvattamiselle. 
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Se on Hakalan mukaan syy siihen, että nuoret ja lapset alkavat ny-
kyään entistä aikaisemmin oirehtia.20 Hakalan katsantokannassa 
vanhemmat ovat työelämän muutoksen uhreja, joiden ahdinko 
heijastuu lapsiin.

Toiseksi kiireen synnyttäjäksi Hakala mainitsee ”sähköisen me-
dian riemuloikan”. Hän ei ajoita tapahtumakulkua, mutta voidaan 
olettaa muutoksen tapahtuneen 1990-luvun lamaa myöhemmin 
2000-luvun puolella erilaisten peli- ja älylaitteiden yleistyttyä ko-
deissa. Pelien ja sosiaalisen median myötä lasten ja aikuisten va-
paa-ajan tottumukset alkoivat muuttua huolestuttavalla tavalla: 
”Verkko houkutti ja koukutti.” Hakalan mukaan lasten vapaa-ajan 
vieton muutos johtui myös aikuisten kiireestä. Kun vanhemmilla ei 
ollut aikaa olla lasten kanssa, vanhemmat alkoivat järjestää lapsille 
oheistoimintaa. Seurauksena lapsilla on samanlainen kiire kuin ai-
kuisillakin. Hakalan mukaan yhä nuoremmat lakkaavat leikkimästä, 
koska pitää ponnistella ja harrastaa. ”Heistä on tullut isojen ihmis-
ten kuvajaisia, jotka ovat vastoin luonnollista kehitysrytmiään altis-
tuneet asioille, joista heidän ei vielä pitäisi tietää yhtikäs mitään.” 
Lapset eivät enää ole huolettomia ja viattomia. Vanhemmat ovat 
päästäneet tämän tapahtumaan ymmärtämättömyyttään ja ahneut-
taan. Hakalan tulkinnassa modernista lapsuudesta on tullut ”kiireen 
tyrannisoimaa”, pakattua lapsuutta.21 Aikuiset ovat siis reagoineet 
omaan, työelämän muutosten ja vapaa-ajan digitalisoitumisen ai-
heuttamaan kiireeseensä siirtämällä sen lapsiin. 

Jukka Laajarinne avaa kirjassaan perheiden kiireytymisen histo-
riaan toisen näkökulman. Vaikka vanhempien läsnäolon puute on 
hänestä osa vanhemmuuden kriisiä, hän samalla kyseenalaistaa aja-
tuksen:

Suurimmaksi osaksi vanhemmuuden puute on kuitenkin vain sitä, 
että vanhemmuudessa sen paremmin kuin muuallakaan ei riitä enää 
mikään. Se mikä oli kelpo vanhemmuutta vielä 70-luvulla, on nykys-
tandardeilla mitattuna rikollisuutta ja heitteillejättöä. Lapsen on ol-
tava vanhempiensa tai näiden palkkaamien tahojen lähes katkeamat-
tomassa kontrollissa.22 
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Kyse ei siis olekaan siitä, että aikuisilta puuttuisi esimerkiksi van-
hempana olemisen taitoja tai kiinnostusta – sitä ymmärrystä, jonka 
puutetta Hakala syyttää – vaan siitä, että vanhemmuuden odotukset 
ja standardit ovat koventuneet. Esimerkkeinä Laajarinne mainitsee 
vaatimukset siitä, että vanhemmat osallistuvat lapsen koulunkäyntiin 
ja kuljettavat iltaisin lapsiaan ohjattuihin harrastuksiin, mikä ”tekee-
kin monen perheen elämästä hellittämättömän kiireistä”.23 Laajarin-
teen teos liittää vanhemmuuden muutoksen suoritusyhteiskunnan 
nousuun. Muina syinä sille, että vanhemmuus on ”aikanamme vaike-
ampi ja laaja-alaisempi tehtävä kuin ennen” hän mainitsee modernin, 
kaupungistuneen elämäntavan. Kun suku- ja naapuriyhteisöt ovat 
hajonneet, eivät isovanhemmat hänen mukaansa enää voi huolehtia 
siitä isosta osasta kasvatusta, jonka he aiemmin hoitivat.24 Kiireen 
syy on tässä kertomuksessa elämäntavan ja vanhemmuuden odotus-
ten muutoksessa.

Kolmannen näkökulman kiireistymisen historiaan avaa psykote-
rapeutti Maaret Kallio, joka Helsingin Sanomien kolumnipalstallaan 
kirjoittaa, että vanhempien poissaolon historia on pitkä. Tässä ajassa 
se ilmenee siten, että vanhemmat katoavat tietokoneisiinsa ja älypu-
helimiinsa. Ilmiö sinänsä ei hänen mukaansa kuitenkaan ole uusi. 
Kallio viittaa erään lastenpsykiatrin näkemykseen, jonka mukaan 
”poissaoleva vanhemmuus on pitkää suomalaista perintöä, jota eivät 
digiajan vanhemmat ole luoneet”. Vanhempien emotionaalinen tavoit-
tamattomuus oli tuttua jo ennen internet-aikaa. ”Vanhemmuutta on 
leimannut ennemmin turvallisuuden varmistaminen kuin suhteeseen 
syventyminen.” Lapsi jää vaille suhdetta ”jossa saisi opetella yhdessä-
oloa, palautteen saamista, lämpöä ja vaivannäköä hyvän ihmissuhteen 
aikaansaamiseksi”. Vanhemmille osoitettujen vaatimusten joukosta 
tärkein olisi saatavilla oleva vanhempi, joka reagoi lapsen tunteisiin. 
Kallio vetoaa lukijoihin, jotta ”poissaolevan vanhemmuuden perinne” 
katkaistaisiin.25 Siinä, missä Hakala ja Laajarinne tarkastelevat kiirettä 
yhteiskunnallisena ilmiönä, näkee Kallio sen pikemminkin liittyvän 
sukupolvelta toiselle siirtyneeseen psykologiseen malliin. Hän kan-
nustaa nykyvanhempia antamaan lapsilleen sellaista läsnäoloa, jota he 
itse eivät hänen mukaansa ole omilta vanhemmiltaan saaneet.
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Yhteenvetona voi todeta, että edellä käsitellyt kiireistymisen his-
toriakertomukset ovat yhtä mieltä siitä, että nykyaikaa leimaa van-
hempien poissaolevuus. Kuva menneisyydestä ei kuitenkaan ole ker-
tomuksissa yhdenmukainen. Elämäntapojen ja yhteiskunnan muu-
toksia painottavissa kertomuksissa oletetaan menneisyys, jossa van-
hemmat olivat paikalla ja kiirettä oli vähemmän. Poissaolon pitkää 
psykohistoriaa kuvaavassa tarinassa muutos on vasta edessä ja se on 
toivottu, toisin kuin kahdessa muussa kertomuksessa. Vaikka edellä 
käsitellyissä teksteissä ja ajankäyttökeskustelussa ylipäätään puhu-
taan kiireestä, sen määritteleminen yleensä ohitetaan. Kirjoittajat ei-
vät juurikaan ota kantaa siihen, mitä kiire on. Onko kyse tekemisen 
tahdista vai sen määrästä; siitä, että tehtäviä on liikaa suhteessa käy-
tössä olevaan aikaan vai tunteesta, että ei ehdi tehdä kaikkea halua-
maansa? Onko kyse touhuamisesta siksi, että vaikuttaisi tehokkaalta 
ja siten tärkeältä, vai kenties positiivisesta tekemisen meiningistä? 
Yhdistävää on kuitenkin kielteinen suhtautuminen kiireeseen ja va-
paa-ajan kiireen tulkitseminen itse aiheutetuksi ongelmaksi.

Kiireen historiaa kuvaavia puheenvuoroja yhdistää myös histo-
riakuvien ylimalkaisuus ja sumeus. Tarkoitus ei ole puhua mennei-
syydestä vaan tämän hetken ongelmista. Sama sumeus näkyy esimer-
kiksi isyyttä koskevassa keskustelussa, jossa historiaa jäsennetään 
usein jaolla yhdenmukaiseen perinteiseen isyyteen ja sen vastakoh-
taan, moninaiseen nykyhetken isyyteen.26 Perheiden ajankäyttökes-
kusteluun osallistuvat eivät juurikaan tuo väitteidensä tueksi pidem-
män aikavälin tilastoja tai perhehistorian tutkimusta, joka osoittaisi 
muutoksia perheiden ajankäytössä. Keskustelua seuraavalle ei tarjota 
faktoja sen arvioimiseksi, onko kiireestä tullut entistä tavallisempaa, 
onko se osa pitkää perinnettä vai onko kyse – kuten Laajarinne tun-
tuu uumoilevan – enemmänkin siitä, että koko perhe-elämän kon-
septi on muuttunut. On mielenkiintoista, että historiaa käytetään, 
mutta historiantutkimus ohitetaan.

Ajankäytön ongelmien syinä nähdään ympäröivän yhteiskun-
nan ja elämäntapojen muutokset, mutta samalla kyse näyttää olevan 
myös vanhempien valinnoista (ymmärtämättömyys, ahneus, pyrki-
mys vastata (vääriin) ideaaleihin, uppoutuminen ruutuihin). Ajan-
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käytön valintojen ajatellaan ilmentävän vanhempien arvoja, mutta 
keskustelijoilta unohtuu, etteivät perheet suinkaan päätä ajankäy-
töstään tyhjiössä. Ajankäyttöön vaikuttavat monet yhteiskunnan ja 
elämäntavan antamat kehykset: työaikojen epäsäännöllistyminen, 
päiväkodin ja koulun aikataulut, palveluiden alati pitenevät auki-
oloajat, yleinen elämänrytmin myöhentyminen sekä esimerkiksi 
tietoliikenteen ja teknologian kehittyminen, jotka hämärtävät työn 
ja vapaa-ajan rajaa ja muuttavat myös lasten vapaa-ajan viettoa27. Li-
säksi lapsen tai lasten rytmit ja tarpeet tahdistavat vanhempien ajan-
käyttöä.28 Kiireen tuntu syntyy erilaisten päällekkäisten rytmien ja 
aikataulujen yhteensovittamisesta.29 Tarkastelemani puheenvuorot 
ohittavat näistä reunaehdoista valtaosan. Ne odottavat vanhempien 
valinnoilta laajempaa autonomiaa kuin mitä erilaisten aikapaineiden 
ympäröimänä on mahdollista toteuttaa.

Vastaisku kiireelle: hidas vanhemmuus
Ekonomisti ja sosiologi Thorstein Veblen kuvasi 1900-luvun vaih-
teessa New Yorkin joutilasta luokkaa, jonka elämäntapaa leimasi 
kerskakulutus ja vapaa-ajan suuri määrä. Joutilaisuus oli yläluokan 
keino erottautua työtä tekevistä alemmista luokista. Odotusarvo oli, 
että talouden kasvu johtaisi joutilaan elämäntyylin yleistymiseen 
länsimaissa. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä vapaa-ajan määrä on 
menettänyt merkityksensä statuksen osoittajana. Nykyään etuoikeu-
tetussa asemassa olevat tekevät enemmän ansiotöitä kuin muut. He 
myös kokevat muita suurempaa aikapulaa, sillä heidän vapaa-ajan-
viettonsakin on intensiivisempää.30

Jos siis hyväksytään ajatus, että kiire (ja tehokkuus, johon kiire 
näyttää viittaavan) tuo statusta, tämä käsitys risteää jännittävästi 
lapsiperheiden ajankäyttöä koskevan puheenparren kanssa. Ajan-
käyttökeskustelussahan kiire on kielteinen ilmiö ja keskustelussa 
korostetaan – usein perheasiantuntijoiden suulla – kiireettömyy-
den ja ”tavallisen arjen” merkitystä. Kiire ei siis tuokaan statusta, jos 
kiireinen henkilö on lapsiperheen vanhempi ja keskustelu käydään 
vanhemmuuden kontekstissa. Vastaavasti kiireettömyys kuvataan 
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perhekeskusteluissa ihanteena. Vanhempainliiton lehdessä julkais-
tussa haastattelussa teatteriperheen kiireettömät arkiaamut nimetään 
”luksukseksi”: ”Heräillään hitaasti ja halaillaan lasten kanssa kaikessa 
rauhassa sohvalla.”31 

Kiireettömyyden ihanne näkyy erityisen vahvana erilaisissa hi-
taan vanhemmuuden ideologiaa markkinoivissa kirjoituksissa. Brit-
titoimittaja Tom Hodgkinson esittää kirjassaan Joutilaat vanhemmat 
kokonaisen manifestin aiheesta. Sen ytimessä on työnteon vähen-
täminen ja vapautuvan ajan suuntaaminen rentoon, omaehtoiseen 
yhdessä puuhailemiseen (ei siis maksettuja harrastuksia) perheen 
kanssa.32 Esimerkiksi joutilas äiti ei valitse töihin paluun ja kotiäi-
tiyden väliltä, vaan ”perehtyy näiden kahden ääripään välissä oleviin 
runsaisiin ja rikkaisiin vaihtoehtoihin”, minkä jälkeen hän voi nauttia 
sekä työnteosta että lastenhoidosta.33 Rivien välistä voi lukea, että 
hidas vanhemmuus on vaihtoehto, joka tarjoutuu erityisesti vapaata, 
yrittäjämäistä työtä tekevälle keskiluokalle. Käsitystä voi pitää elitis-
tisenä, koska useimmiten työssäkäynti – ja siitä seuraava kiire – on 
välttämätöntä pelkästään toimentulon vuoksi.

Myös toinen käännöskirja, kanadalaistaustaisen, Britanniassa 
asuvan toimittaja Carl Honorén teos Perhe paineessa? puhuu hidas-
tamisen puolesta. Kirjan perusajatus on, että varsinkin keskiluokan 
vanhemmat puuttuvat lastensa elämään aivan liian paljon ja vetävät 
trimmaamisen nimissä lasten aikataulut niin tiukoiksi, että ne saisi-
vat ”toimitusjohtajatkin haukkomaan henkeään”.34 Toisaalta vanhem-
mat tasoittelevat lastensa tietä ja hemmottelevat heitä, toisaalta pai-
nostavat menestymään ja kontrolloivat joka hetkeä. Lapset vastaavat 
voimalla huonosti: lihavuus, masennus, itsetuhoinen käytös, syömis-
häiriöt ja stressi vaivaavat lapsia Honorén mukaan laajemmassa mit-
takaavassa kuin koskaan ennen.35 Sekä Hodgkinsonin että Honorén 
kirja on kirjoitettu britannialaisessa kontekstissa, jossa keskiluokan 
paineet lasten menestymisestä lienevät Suomea kovemmat. Kään-
nöskirjat luetaan kuitenkin suomalaisen keskustelun kontekstissa 
ja käännettyinä niistä tulee kotimaisen keskustelun puheenvuoroja.

Historian käytön näkökulmasta Honorén kirja on mielenkiintoi-
nen, sillä hän rakentaa lähes kaikki argumenttinsa historiakertomus-
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ten muotoon. Usein hän ensin nimeää jonkin nykyajan ongelman, 
esimerkiksi ”lapsia paapotaan, painostetaan ja ylisuojellaan lähes tu-
kehtumispisteeseen saakka”, sitten toteaa, että nykyvanhemmat eivät 
suinkaan ole ensimmäinen sukupolvi, jota tämä asia vaivaa. Seuraa-
vaksi hän kuvailee, miten tähän on tultu kertomalla esimerkiksi jo 
Platonin todenneen, että yhteiskunnan tulee valvoa mitä lapset nä-
kevät ja kuulevat. Tästä jatketaan lapsikuolleisuuden merkitykseen 
vanhempien rakkaudelle uuden ajan alussa. Historiaan vertaamisesta 
huolimatta Honoré kuitenkin melkein aina on sitä mieltä, että ny-
kyään ilmiö on viety aivan äärimmilleen: ”Kaiken tämän lopputulos 
on se, että perhe pyörii lapsen ympärillä enemmän kuin koskaan en-
nen.36 Honoré ei käytä historiaa silottaakseen nykypäivän ja men-
neisyyden eroja tai suhteuttaakseen tämän päivän huolia. Sen sijaan 
hän rakentaa menneisyyden kehityskuluista selityksiä tämän päivän 
äärimmäisyydelle, joka hänelle ilmenee ongelmana.

Hodgkinsonin lähestymistapa kytkeytyy ennen kaikkea kulutus-
kriittisiin, downshiftaamista ja ansiotyön vähentämistä tavoitteleviin 
2000-luvun hyvinvointivirtauksiin. Honorén teos taas painottaa 
enemmän keskiluokkaa vaivaavan suorituskeskeisyyden purkamista 
ja liittyy näin samaan keskustelujuonteeseen suomalaisten Laajarin-
teen ja Hakalan teosten kanssa. Kaikkia neljää kirjaa yhdistää, että 
ne kommentoivat ennen kaikkea yhteiskuntaa eivätkä juuri puutu 
vanhemmuuden tai lapsuuden psykologiaan.

Yhteiskuntakritiikin ohella hitaalle vanhemmuudelle löytyy 
kuitenkin myös toinen keskusteluyhteys, joka painottaa vahvasti 
kasvatuksen ja hoivan psykologisia ja jopa biologisia ulottuvuuk-
sia. Tämä yhteys on kiintymysvanhemmuudeksi kutsuttu kasvatus-
oppi. Sen taustalla on 1900-luvulla muotoutuneita teorioita lapsen 
kiintymyksen kehittymisestä, eritoten brittiläisen psykiatrin John 
Bowlbyn 1940–1950-luvuilla kehittelemä kiintymyssuhdeteoria. 
Teoria pohjautuu psykoanalyyttiseen ajatteluperinteeseen, evoluu-
tioteoriaan sekä eläinmaailmassa tehtyihin havaintoihin. Sen mu-
kaan lapsen kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana äidin ei tulisi 
jättää lasta muiden hoitoon kuin hyvin painavista syistä, sillä äidin 
ja lapsen suhde muodostaa lapsen psyykkisen terveyden ja hyvän 
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kehityksen perustan. Äitiys ja äidin antama varhaishoiva olivat  
Bowlbyn mielestä lajityypillisiä, biologisia ominaisuuksia samaan 
tapaan kuin synnytys tai imetys.37 Käytännön lastenkasvatusopiksi 
teorian popularisoi 1980-luvulta eteenpäin yhdysvaltalainen lääkäri–
hoitaja-pari William ja Martha Sears kirjoissaan, kursseillaan ja 
verkkosivuillaan.38

Vaikka perheiden ajankäyttökeskustelun keskiössä ovat kou-
luikäisten lasten perheet, kysymys ajankäytöstä yhdistää eri aihe-
piireistä käytäviä perhekeskusteluja. Ajankäyttö tulee esille myös 
vauvojen ja pikkulasten hoidosta puhuttaessa, eritoten silloin kun 
keskustellaan kiintymysvanhemmuudesta, vaikka tämän keskustelu-
juonteen painotukset muutoin ovat varsin toisenlaisia kuin isompien 
lasten perheitä koskevassa keskustelussa. Useat kiintymysvanhem-
muuden käytännöt, kuten lapsentahtisuus, pitkä imetys tai lasten ja 
vanhempien nukkuminen samassa sängyssä, liittyvät perheen, var-
sinkin äitien ajankäyttöön.

Kiintymysvanhemmuusperheet-yhdistyksen nettisivuilla julkais-
tun, Katri Pääkkö-Matilaisen kirjoittaman oppaan (2011) mukaan 
perheiden ajankäytön ytimen muodostaa lapsen tahdin seuraaminen. 

Lapsentahtisuus on vastakohta ’aikuistahtisuudelle’ tai kellontahti-
suudelle. Lapsentahtisesti etenevässä arjessa ytimessä on viestintä 
vauvan ja aikuisen välillä. Vauva kertoo tarpeistaan (nälkä, kosketus, 
väsymys, vessahätä, myöhemmin seurankipeys tai tekemisen puute) 
ja aikuinen vastaa niihin. Ihan sama mitä kello on, kauanko edelli-
sestä vastaavan tarpeen tyydyttämisestä on tai mikä Tärkeä Aikuis-
ten Projekti on kesken. […] Pienen vauvan kanssa aikuisen tarpeet 
ovat ne, jotka voivat odottaa hetken.39 

Kiintymysvanhemmuusoppaassa aikuisten (äitien) ajankäyttö jous-
taa ja lapsen tahti määrittelee sitä. Tämä ei useinkaan ole aikuiselle 
(äidille) helppoa; ”lapsen tahdin kunnioittaminen on kerta kaik-
kiaan raivostuttavaa aikuisten maailmaan tottuneelle”.40 Kiintymys-
vanhemmuusopin mukaan se on kuitenkin lapsen kannalta välttä-
mätöntä.
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Oppaassa kiintymysvanhemmuuden käytännöt kytketään ihmi-
sen kehityshistoriaan: ”Attachment parenting tai lyhyemmin AP-teo-
ria palauttaa kunniaan vuosituhantiset ihmislajin vauvanhoitotavat, 
jotka ovat syrjäytyneet ulkoisen käyttäytymisen ohjaamiseen kes-
kittyneen behavioristisen koulukunnan psykologiassa ja 1900-lu-
vun teollisuusyhteiskunnan materiahurmiossa.”41 Oppaan mukaan 
käytännöt ovat ”nykysuomalaisessa kulttuurissa vaihtoehtoisia ja 
uusiakin”, mutta yleisiä käytäntöjä ei-teollistuneissa maissa ja niitä 
”isomummommekin muistavat Suomessa laajalti käytetyn vielä 
1920–1930-luvuilla”.42 Ei-teollistunut ja isomummojenaikainen vau-
vanhoito edustaa tässä katsannossa luonnollista ja alkuperäistä. 

Miten nykyiseen tilanteeseen sitten on tultu? Kiintymysvan-
hemmuusopas kiinnittää huomion teollistumiseen ja ”moderniin 
tiedeuskoon”. ”Miesten johtama tiede” mullisti käsityksen siitä, 
mitä vauvan perustarpeet ovat ja miten niihin vastataan. Ihmiselle 
lajityypilliset käytänteet kuten vauvan kantaminen, ihokontakti, 
imettäminen ja vauvan vessahädän havainnoiminen jäivät syrjään. 
Niiden sijalle tuli lapsen opettaminen mahdollisimman varhain ole-
maan ”yksin tavarapaljouden keskellä”. Alettiin uskoa, että teollinen 
ruoka, vaipat, lastenvaunut ja pinnasängyt ovat välttämättömiä ja 
että ”äitien liiallinen hoiva ja kosketus on haitallista lapselle”.43 Kiin-
tymysvanhemmuusoppaan historiakuva muodostuu vieraantumis-
kertomukseksi, jossa luonnoton elämäntapa syrjäyttää lajityypilli-
set, ikiaikaiset käytänteet. Opas ei huomioi sellaista näkökulmaa, 
että hoitokäytännöt olisivat luonnollisuuden sijaan esimerkiksi 
menneiden olosuhteiden sanelemia; yhteisössä, joka ei tuntenut 
päivähoitojärjestelmää, äideillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin 
kantaa lapsi mukana ja imettää sitä. Oppaassa ei myöskään oteta 
esille sitä, että erilaisten äidinmaidonkorvikkeiden käytöllä on Suo-
messa pitkä perinne.44

Kiintymysvanhemmuusoppaassa erityisen ongelman muodos-
taa myös nykyajan ydinperhe, joka eristää äidin ja lapsen keskenään 
kotiin lähimmän tuen muodostuessa puolisosta. Lapsentahtiset hoi-
tokäytännöt tulevat mahdollisiksi palauttamalla menetetty yhteisöl-
lisyys:
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Suurimman osan ihmiskunnan historiasta lajimme on tyypillisesti 
liikkunut noin 15–30 hengen ryhmissä. [… ]Lapset viettävät ai-
kaansa moni-ikäisten lasten ryhmissä, jossa pienemmät oppivat 
isommiltaan ja isommat huolehtivat pienemmistään. Tytöt oppivat 
kuin itsestään vauvan- ja lastenhoidon. Kun he kasvavat aikuisiksi ja 
tulevat äideiksi, ympärillä on oman äidin, siskojen, tätien ja ystävien 
naisverkosto, joka auttaa kaikessa.45 

Konkreettisesti naisverkostojen palauttaminen tapahtuu esimerkiksi 
muuttamalla yhteisöön tai siskon kanssa samaan taloon tai etsimällä 
uuden naisverkoston, jonka kanssa voi jakaa apua ja tukea.46

Kiintymysvanhemmuusopas suosittaa vauvanhoitokäytäntöjä, 
joita se perustelee ihmisen pitkällä lajihistorialla. Samalla se luo 
ajankäyttömalleja, jotka riitelevät nykypäivän aikataulutetun ja yk-
silöllistä itsensä toteuttamista korostavan elämänmenon kanssa. 
Vanhemmuuden ongelmia se ratkoo ehdottamalla paluuta mennei-
syyteen, jossa naisverkostot keskittyvät lastenhoitoon ja toistensa 
tukemiseen. Kiintymysvanhemmuudesta on ulkoistettu yhteiskun-
nan rytmit, perheen ulkoa tulevat aikapaineet sekä työn ja tienaa-
misen kysymykset. Useimmat näistä kysymyksistä kääntyvät kysy-
myksiksi ”naisen” sisäisistä suorituspyrkimyksistä, jotka suositellaan 
laittamaan syrjään ainakin pikkulapsivaiheen ajaksi. Vaikka kiinty-
mysvanhemmuusopas ajaa uutta yhteisöllisyyttä, sen puhuttelema 
perhe elää omassa pikku perhekuplassaan irrallaan yhteiskunnan 
reunaehdoista. 

Kaikki hidasta vanhemmuutta ajavat suuntaukset hakevat argu-
mentoinnilleen tukea lapsen edusta ja lapsuuden suojelemisesta, 
mikä antaa niille moraalisen etulyöntiaseman perheiden ajankäyt-
töä koskevissa debateissa. Käsitykset siitä, millainen lapsen ja van-
hemman välinen suhde tulisi olla, kuitenkin vaihtelevat. Esimerkiksi 
Joutilas vanhemmuus -kirjassa painotetaan aikuisen auktoriteettia 
eikä lasten ja vanhempien välistä suhdetta mielletä neuvottelusuh-
teena.47 Kiintymysvanhemmuusopas taas korostaa vauvan kohdalla 
lapsentahtisuutta ja isomman lapsen kohdalla lapsen näkökulman 
tasaveroisesti huomioivaa kommunikaatiotyyliä.48 Kiintymysvan-
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hemmuusopas myös vie historian käytön sen äärirajoille; opas ei 
vetoa vain menneisyyteen hoitokäytäntöjen perusteluissaan vaan 
ihmislajin kehityshistoriaan. Biologia saa keskusteluissa historiaa ja 
yhteiskuntaa painavamman totuusarvon.

Äidin oma aika
Äitiyden kulttuurisia odotuksia tutkineen Kristiina Bergin mukaan 
äitiyttä koskevat odotukset voidaan jakaa lapsen ja äidin tarpeita 
painottaviin.49 Tämä jako näkyy myös ajankäyttökeskusteluissa. 
Keskustelun toisella laidalla ovat (usein ammattilaisten suulla lausu-
tut) puheenvuorot lapsen tarpeisiin vastaamisesta. Näihin lukeutuu 
esimerkiksi ajatus lapsentahtisesta vauvanhoidosta. Toisella laidalla 
taas tulevat esille odotukset siitä, että äidit huomioisivat omia tar-
peitaan. Jo pitkään käydyssä keskustelussa äidin tarpeesta ”omaan 
aikaan” nämä keskustelujuonteet asettuvat kiistelemään keskenään. 
Keskustelua äitien ajankäytöstä on käyty viimeistään 1990-luvulta 
lähtien, kuten Eeva Jokinen osoittaa.50

Kiinnostavan tapauksen äidin omasta ajasta tarjoaa kiintymys-
vanhemmuusoppaan esille ottama kysymys vauvan imettämisestä 
yöllä. Kiintymysvanhemmuuden näkökulmasta yöimetys on luon-
nollista lapsentahtisuutta. Äidin väsymisen takia se kuitenkin muo-
dostuu usein käytännön ongelmaksi. Kiintymysvanhemmuusop-
paassa tämä ratkaistaan neuvomalla äitejä keskittymään lapseen ja 
nukkumiseen entistä tomerammin: ”Useimmille vauvojen äideille 
saakin painottaa: lepää äiti! Lapsenhoito on tärkeintä, kodinhoito 
ja muut projektit toisarvoisia.”51 Äitien tarve omaan, vauvasta vapaa-
seen aikaan asetetaan kyseenalaiseksi: 

Monet äidit kokevat kuitenkin tämän [vauvan kanssa samaan aikaan 
nukkumaan menemisen] ahdistavaksi, koska ovat oppineet nautti-
maan iltavalvomisesta ja omasta ajasta hiljaisessa talossa. Kannattaa 
kuitenkin kyseenalaistaa liialliset iltavalvomisensa: kummasta on 
enemmän hyötyä, nukkumisesta vai siitä, mitä ikinä iltaisin lasten 
nukkumaanmenon jälkeen tekeekään?52
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Opas neuvoo äideille, miten väsymys taltutetaan yöimetyksistä 
tinkimättä. Äidin tulee hoitaa väsymystään laskemalla rimaa oman 
ulkonäkönsä hoidon, käsitöiden tekemisen, ostoksien hoitamisen, 
vieraiden kestitsemisen ja ”itsenäisenä naisena alati suorittamisen 
ja aikaan saamisen osalta”.53 Lisäksi isiä kehotetaan kannustamaan 
äiti ajoissa nukkumaan. Muilta äideiltä taas voi pyytää isompien si-
sarusten hoitoapua äidin ja vauvan päiväunien ajaksi.54 Suorituskriit-
tisyydessään kiintymysvanhemmuus liittyy muihin hitaan vanhem-
muuden suuntauksiin. Samalla se kuitenkin vaatii äitejä lapsen edun 
nimissä luopumaan myös omasta itsenäisestä yksilöydestään. Ohje 
on mielenkiintoisesti vastavirtainen sille viimeistään 1960-luvun 
roolidebatin myötä käynnistyneelle tasa-arvokeskustelulle, jossa 
naisille on nimenomaan vaadittu oikeutta palkkatyöhön ja omaan 
elämään myös äiteinä. Esimerkiksi suomalaisen päivähoitojärjestel-
män yhtenä tehtävänä on ollut mahdollistaa naisille perheen ja työn 
yhdistäminen.

Kiintymysvanhemmuusopas hakee ratkaisua äidin väsymykseen 
myös paluusta menneisyyteen. Oppaan mukaan monissa alkuperäis-
kulttuureissa äiti on lapsivuodeaikana ollut vapautettu muista vel-
vollisuuksista kuin vauvan hoitamisesta. Tämä tapa on kuitenkin ka-
donnut maatalouskulttuurin myötä, kun ihmiset ovat alkaneet elää 
yhä pienemmissä yhteisöissä ja lopulta ydinperheessä. Maataloissa 
vastasynnyttäneen äidin piti palata töihinsä heti kun oli jaloillaan. 
Tämä on ollut oppaan mukaan vääränlaista kehitystä. Parempi olisi, 
jos ”resurssien keskittäminen imetykseen, vauvaan tutustumiseen ja 
hänen hoivaamiseensa” palaisi myös nykykulttuuriin.55 Nykyäidillä-
kin on oikeus viettää päivänsä ”pesien” sängyssä tai sohvassa vasta-
syntyneen kanssa.56 Lapsen tahtia vaaliakseen äidin on irrottaudut-
tava omista ja yhteiskunnan tahdeista.

Vaikka lajityypillisyyteen ja pitkään historiaan vetoava lap-
sentahtisuus saa keskusteluissa moraalisen etulyöntiaseman, se 
ei suinkaan ole ainoa tapa jäsentää äidin ”omaa aikaa”. Helsingin 
Sanomissa julkaistu kirjailija Pauliina Vanhatalon henkilöhaas-
tattelu muodostaa mielenkiintoisen vastaesimerkin lapsentahti- 
suudelle.
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Yksi syy [Pauliina Vanhatalon masennukseen] oli selvästi se, että hän 
oli vuosikausia yrittänyt äitinä esittää jotain muuta ihmistä. Kun se 
ei onnistunut, olo oli syyllinen. Hän myös kärsi siitä, että joutui tu-
kahduttamaan niin paljon omasta persoonastaan. […] Vanhatalo ei 
ollut saanut äitiyteen sellaista mallia, että äitikin voi uppoutua töihin 
tai matkustella itsekseen. Myöskään tarkkailevia, syrjään vetäytyviä 
äitiyden malleja hän ei ollut nähnyt.

”Äitimyytin mukaan äiti on käytännöllinen, sosiaalinen ja koko ajan 
lapsistaan kiinnostunut.”57 

Haastattelun jännitteen muodostaa Vanhatalon kyvyttömyys to-
teuttaa ”äitimyyttiä”. Vapaa-aika perheen kanssa hermostutti Vanha-
taloa, ”koska silloin hänen lapsensa olivat koko ajan kotona”. Vanha-
talo halusi lukea kirjaa, mutta lasten tarpeet ja pyynnöt keskeyttivät 
jatkuvasti. Hän tiuski lapsille ja koki syyllisyyttä. Hän ei myöskään 
nauttinut lastensa kanssa leikkimisestä tai puuhailusta, mikä aiheutti 
lisää syyllisyydentuntoja. ”Hyvä äitihän haluaa aina olla lastensa seu-
rassa – eikä haaveile siitä, että saisipa olla yksin ja lukea rauhassa.” 
Jutun mukaan Vanhatalo unelmoi lepolomasta ilman perhettä. Van-
hatalo sairastui masennukseen. Käänne muodostui, kun Vanhatalo 
oivalsi olevansa introvertti luonne, joka tarvitsee paljon yksityistä  
rauhaa.58 

Äitimyytti – hyvää äitiyttä koskevat uskomukset – määritellään 
Vanhatalon haastattelussa tavalla, joka muistuttaa kiintymysvanhem-
muusoppaan tarjoamaa äitikuvaa, jossa korostuu äidin jatkuva läsnä-
olo ja omistautuminen. 1990-luvun jälkipuoliskolla tehdyssä haas-
tattelututkimuksessa suomalaiset pitivät hyvän äidin tärkeimpänä 
piirteenä rakkautta lapsiin. Ajan antaminen oli vasta kuudenneksi 
yleisimmin mainittu hyvän äidin määre.59 2010-luvun äitien omissa 
puheissa läsnäolo kuitenkin tuli esille hyvän äidin tärkeimpänä omi-
naisuutena. Eikä mikä tahansa läsnäolo vaan läsnäolon tuli olla laa-
dukasta: yhdessä leikkimistä, ”aitoa” läsnäoloa.60 2000-luvun familis-
tisen käänteen voi tulkita kiristäneen perheiden ja äitien ajankäytölle 
asetettuja normeja.
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Vanhatalon tarinassa omistautuvan äidin ideaalista otetaan etäi-
syyttä. Perhe ja hän itse oppivat hyväksymään Vanhatalon erityis-
piirteet. Puoliso pyrki järjestämään Vanhatalolle riittävästi omaa 
aikaa. Erityinen äiti-ihanne löytyi menneisyydestä: ”Mad Men -sar-
jassa 1960-luvun äidit joivat viiniä keittiössä ja lapset leikkivät kes-
kenään ulkona. Vanhatalo katsoi sitä ihaillen, koska nuo äidit olivat 
niin huolettomia, vailla syyllisyyttä.”61 Nyt historia tarjoaakin tukea 
äidille, joka tekee irtioton lapsista ja ottaa vapauksia. Tämä on tie-
tysti eri historia kuin se, josta kiintymysvanhemmuusopas ammen-
taa. 

Vanhatalon haastattelun sanoma on ”erilaisen” äitiyden suvait-
seminen, mutta äidin ”oman ajan” ottaminen voi tulla, ja usein tu-
leekin, esiin myös normatiivisena vaatimuksena. Sellaiset otsikot 
kuin ”Äiti tarvitsee omaa aikaa” kertautuvat mediassa, äitiblogeissa 
ja perhelehtien keskustelupalstoilla tiuhaan.62 Perhekeskustelussa äi-
din tarve omaan aikaan näyttäytyy lähes samanveroisena normina 
kuin sen toistaminen, että äidinmaito on lapsen parasta ravintoa. Esi-
merkiksi toimittaja Anu Silfverberg muistuttaa kirjassaan Äitikortti 
– joka on pitkälti luettavissa kiintymysvanhemmuuden kriittisenä 
kommentaarina – naisia ottamaan aikaa. Hän opastaa naisia neuvot-
telemaan omasta ajasta kumppanin kanssa ja suunnittelemaan omaa 
aikaa. Oma aika on mitoitettava sekunnin tarkkuudella neuvotteluja 
varten.63 Tämä on tärkeää äidin hyvinvoinnin kannalta:

Omat asiat eivät ole mikään klisee, eivätkä ne ole itsekkäiden ura-
naisten haikailuja. Aikuinen ihminen tarvitsee kaikesta muusta ero-
tettua aikaa, ja hän tarvitsee irrallisuutta. Tällaisiin väitteisiin tapaa 
joku aina lohkaista, että eivätpä isoäidit nuoruudessaan mitään omaa 
aikaa vatvoneet, mutta sanotaanpa siihen, että niin, ja he puhuvatkin 
siitä uhrauksestaan hautaan saakka, jos ette vielä ole huomanneet.64

Silfverbergin tekstissä oman ajan tarpeesta tulee samalla tavalla 
välttämättömyys kuin vauvan tarpeesta jatkuvasti läsnä olevaan äi-
tiin kiintymysvanhemmuusoppaassa. Menneisyydestä ei nyt kel-
paa ammentaa, koska aiemmat naispolvet olivat väärässä uhrau-
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tuessaan. Tarpeille rakennettu argumentaatio rakentaa normeja 
samaan tapaan kuin lajityypillisyyteen vetoaminen.65 Kun puhe 
on äitien ajankäytöstä, ongelmaksi määrittyy samanaikaisesti sekä 
äiti, jolla ei ole tarvetta omalle ajalle tai joka ei ota omaa aikaa, että 
äiti, joka ei tahdo omistautua vain lapselleen. Äitien ajankäyttö on 
2010-luvun perheiden ajankäyttökeskustelun juonteista kuumin: 
siinä argumentit ovat kaikkein eniten ristiriidassa toistensa kanssa ja 
näyttävät kumpuavat täysin yhteensovittamattomista näkökulmista. 
Äiti, joka sekä vastaa lastensa tarpeisiin että samanaikaisesti 
toteuttaa omia yksilöllisiä tarpeitaan, on tässä keskustelussa sula 
mahdottomuus. 

Haaste historiantutkimukselle
Kysymykset perheiden ajankäytöstä sytyttävät debatin helposti. 
Sytykkeenä toimii yhtäältä perheitä koskeva huolipuhe ja toisaalta 
käsitys, jonka mukaan ajankäyttö kuvaa niitä valintoja, joita yksilö 
pitää tärkeänä. Perheiden ajankäyttöä tutkineet Anneli Miettunen 
ja Anna Rotkirch huomauttavat, että ”[y]leinen keskustelu perhei-
den arjen rytmistä on kuitenkin usein jopa hämmästyttävän kau-
kana siitä, miltä arki tutkimustulosten valossa näyttää”. Vaikka van-
hempien työ ja kiire heijastuvat perheeseen, työ antaa myös voimaa 
vanhemmuuteen. Lisäksi perheiden vapaa-aika on viimeisten vuo-
sikymmenten aikana lisääntynyt ja isät alkaneet entistä enemmän 
käyttää aikaa lastenhoitoon. Tutkimuksissa on arveltu, että vanhem-
milla on enemmän aikaa perheelleen kuin ehkä milloinkaan aiem-
min. Kiireen kokemus on vähentynyt vuosituhannen vaihteesta, 
vaikka kiirekokemukset sinänsä eivät ole perheille vieraita. Kiireen-
kään keskellä vanhemmat eivät silti tingi kotitöihin tai lastenhoi-
toon kuluvasta ajasta vaan omasta vapaa-ajastaan.66 Kun perheiden 
ajankäytöstä käytävää debattia tarkastelee sen valossa, että kiire tai 
aikapula eivät olekaan perheissä laajasti jaettuja kokemuksia, tulee 
entistä tärkeämmäksi kysyä, miksi ajankäytöstä keskustellaan niin 
polttavana ongelmana ja mikä on historiakuvien tehtävä tässä huoli- 
puheessa.
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2010-luvun perhekeskusteluissa historiaa käytetään valikoivasti, 
painottaen aina sitä tulkintaa tai näkökulmaa, joka tukee omaa todis-
telua. Historiakuvia on siis useita, mutta ne jäävät ympäripyöreiksi. 
Usein menneisyys tulee esille vain implisiittisesti, ikään kuin tämän 
päivän vastakohtana, kun viitataan ”nykyaikaan” ja ”nykyperhee-
seen”. Tällainen historian käyttö johtuu siitä, että tarkastelemieni 
puheenvuorojen päähuomio on nykyhetkessä. Historian roolina on 
jäädä taustaksi nykyisyydelle ja muutokselle.67 Samalla koko keskus-
telu kuitenkin pohjaa vahvasti ajatukselle historiallisesta muutok-
sesta, ja tähän myös argumentaatio pohjaa: se mikä on muuttunut, 
on huomionarvoista. Vain harvoin kiireisyydellä nähdään pidempi 
historia tai se esitetään osana jatkumoa.

2010-luvulla käydyn ajankäyttökeskustelun historiakuvia yhdis-
tää se, että erilaiset modernisaatiokehitykseen liittyvät ilmiöt näh-
dään kielteisinä. Vieraantuminen lajityypillisestä elämäntavasta 
teollistumisen myötä tai viimeaikaisemmat ilmiöt – kuten arjen 
digitalisoituminen tai työelämän muutokset – esitetään perheen 
ja lasten hyvinvointia heikentävinä kehityskulkuina. Historian-
tutkimuksen näkökulmasta ajankäyttökeskustelun aikojen huo-
nontumista painottavat historiakuvat lankeavat niin kutsuttuun 
nostalgia-ansaan. Amerikkalainen historioitsija Stephanie Coontz 
nimittää nostalgia-ansaksi pyrkimyksiä esittää menneisyyden per-
he-elämä esimerkiksi turvallisempana tai seesteisempänä kuin oma 
aika.68

Idealisoinnin ohella monessa ajankäyttöön liittyvässä keskuste-
lujuonteessa myös haikaillaan osittaista tai täydellistä paluuta kuvi-
teltuun menneisyyteen. Tällainen valikoivuus historian esittämisessä 
on ymmärrettävissä vallankäyttönä.69 Se on valinta, jolla pohjuste-
taan omaa käsitystä perheiden aikapulasta ja vanhempien läsnäolon 
puutteesta aikamme vanhemmuuden kriisinä. Samalla tätä kriisiä ja 
sitä koskevaa huolta ”tehdään todeksi” siitä puhumalla ja vetoamalla 
siihen, että ennen oli paremmin. Huolen kautta hallinnoidaan per-
heitä, joiden odotetaan muuttavan toimintatapojaan ajankäytön suh-
teen. Monessa kohtaa paine kohdistuu nimenomaan pienten lasten 
äiteihin, joiden kotiin jääminen tuntuisi ratkaisevan useimmat kes-
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kustelussa esitetyt kiireeseen liittyvät ongelmat. Historian käytöllä 
on tässä siis myös poliittisia tavoitteita. Voidaan kenties puhua jopa 
historiapolitiikasta eli menneisyyden tarkoituksellisesta käytöstä 
apuvälineenä tiettyjen yhteiskunnallisten päämäärien tavoittelussa.70

Kun tulkinta perheiden kiirekriisistä muodostuu populaarissa 
keskustelussa vallitsevaksi, jopa ajankäyttötilastoihin perustuvat 
tutkijapuheenvuorot, joissa vakuutetaan päinvastaista, vaikuttavat 
epäuskottavilta. Yhtä uskomattomilta vaikuttaisivat kilpailevat histo-
riatulkinnat. Silti perhehistorian tutkimuksen tehtävänä on historia-
kuviin vetoavissa debateissa nimenomaan muistuttaa menneisyyden 
moninaisuudesta ja suhteellistaa nykyajan huolia.71 Historialla on ni-
mittäin kykyä avata mennyttä niin, että syntyy tilaisuuksia kuvitella 
myös erilaisia tulevaisuuksia.72 

Historiakuvien korjaaminen ei siltikään poista kysymystä siitä, 
miksi tietyt historiat kerrotaan jollakin tavalla tai miksi niihin sisälly-
tetään tiettyjä ilmiöitä ja jätetään toisia pois.73 Siksi perhehistorioit-
sijoiden tulisi murtaa myytit samassa populaarijulkisuudessa, jossa 
nostalgisoivat puheenvuorot esitetään ja haastaa nimenomaan ne 
historiakuvat ja niiden implikoimat tulevaisuudet, joita näissä kes-
kusteluissa esitetään. On tärkeää, että perhehistorian tutkimuksessa 
on perehdytty ja jatketaan perehtymistä kysymyksiin, joiden kautta 
voidaan monipuolistaa nykyhetken perhekeskusteluja.
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