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Seksityötä 1800-luvun alun Turussa

Kirsi Vainio-Korhonen: Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa: 
Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2018. 283 s.
ISBN 978-952-222-967-0

Vuoden työväentutkimus 2019 -palkinnon 
saa nut Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa. Seksi-
työ  läiset 1800-luvun alun Suomessa vie luki-
jansa suoraan keskelle 1800-luvun Turun elä - 
mänmenoa. Turun yliopiston Suomen his to - 
rian professori Kirsi Vainio-Korhonen syven-
tyy tutkimuksessaan 1800-luvun  alkupuolen 
seksityöläisiin ja käsittelee heidän elämän- 
vaiheitaan monipuolisesti ja  vivahteikkaasti. 
Teoksen kiintopisteenä on Turun poliisikama-
rin veneeristen tautien tarkastuskirja  vuo sil ta 
1838–1848. Siihen kirjattiin tie toja 164 nai ses- 
ta, jotka alistettiin  säännölli siin sukupuoli tau - 
titarkastuksiin. Näitä ns. tar kas tus naisia epäil-
tiin  ”kevytmielisestä ja  irs taas ta elämästä”, 
joka altisti heidät suku puolitaudeille. Seksi-
työläisten säännöllisten tarkastusten taus-
talla oli nimenomaan huoli kuppatartuntojen 
leviämisestä. Seksin myyminen itsessään ei 
saattanut naisia poliisin käsiin, sillä maksun 
pyytäminen seksistä ei ollut rikos. Seksin 
maksullisuudesta ei olekaan tietoja asiakirjois-
sa, mutta seksityö on luonteva selitys naisten 
toistuville kuppatar tunnoille.

Vainio-Korhonen tutkii näiden turkulais nais - 
ten elämänvaiheita monelta kantilta:  missä 
he asuivat, mitä töitä he tekivät,  sai vatko he 
lapsia ja menivätkö naimisiin, paljonko he sai - 
rastivat ja miten he kuolivat. Näin piirtyy mo-
nisyinen kuva naisista,  joiden elämä piti sisäl-
lään paljon muutakin kuin seksityötä. Samal-
la lukijalle näyttäytyy laajemminkin, millaista 
köyhän turkulaisnaisen elämä 1800-luvun al-
kupuolella oli. Monilta osin tarkastusnaisilla 
oli samanlaisia elämänvaiheita kuin kanssa - 
si sarillaan: he asuivat samoilla alueilla ja 
tekivät seksityön ohella monia muitakin 
töitä. Kirjoittaja osoittaa, kuinka seksityö 
ei 1800-luvun alkupuolella ollut vielä yhtä 
leimaavaa kuin vuosisadan lopulla. Suku-
puolitautitarkastukset eivät välttämättä hai-
tanneet työnantajia, ja noin kolmannes tar-

kastusnaisista päätyi avioliittoon taustastaan 
huolimatta. Toisaalta osa  tarkastusnaisis ta 
kärsi monenlaisista ongelmista ja joutui pi-
dätetyksi esimerkiksi juopumuksesta ja irto - 
laisuudesta. Vajaa viidennes heistä kärsi yhden 
tai useamman kehruuhuonetuomion irtolai - 
suudesta. Puolet naisista oli potilaina Turun 
veneerisellä kuurihuoneella, jossa kuppatar-
tuntoja hoidettiin elohopealla.

Jo työn alussa Vainio-Korhonen pohtii ai  - 
neistoaan koskevia eettisiä haasteita ja  to teaa 
haluavansa tehdä tutkimuksellaan  oikeutta 
tarkastusnaisille. Rankoista  olosuhteistaan 
huolimatta he ovat yhtä arvokkaita kuin muut- 
kin aikalaiset ja ansaitsevat esimerkiksi tul - 
la käsitellyiksi omilla nimillään. Tämä lähes tymis- 
tapa näkyy läpi kirjan.  Teki jä ha luaa antaa tut - 
kimuskohteilleen äänen ja esi tellä monipuo-
lisesti heidän elämänvaiheitaan, joissa seksi - 
työ oli vain yksi osa. Vainio- Korhonen  nostaa 
esille muun muassa sen, että kohdatessaan 
ongelmia esivallan kanssa monet tarkastus - 
naiset pitivät vahvasti puoliaan. Irtolaisuustuo- 
mion saaneet valittivat senaatin oikeusosas-
toon saakka ja jättivät vielä armonanomuksia 
keisarille.

Vainio-Korhosen jouhevaa kirjoitustyyliä 
täydentää erinomainen kuvitus. Lähes joka 
au keamalta löytyy kuvia, jotka herättävät hen - 
kiin tarkastusnaisten moninaiset elämänvai-
heet. Seksityöläisiä ei voi typistää yhteen muot- 
tiin: aikana, jolloin seksin myymiseen ei liitty - 
nyt vielä samanlaista stigmaa kuin myöhem-
min, eivät sen harjoittajatkaan aina poiken-
neet niin paljoa muista köyhistä turkulaisnai-
sista. Kuten Vainio-Korhonen lopuksi  tii vis tää: 

”Seksityö oli näissä perheissä yksi monista 
arjen toimeentulokeinoista, ei ensisijaisesti 
kauhistelun, moralisoinnin tai häpeilyn kohde.”
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