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1. Johdanto 

 

”Tyttö oli ollut palweluksessa eräässä perheessä Kymintehtaalla. 

Wiime joulun aattoa wasten oli hän synnyttänyt lapsen 

palveluspaikkansa ulkohuoneessa, ja siellä hoippuessaan pitkälle 

menneen tunnottomuuden tilassa, oli kuristanut lapsensa…”1 

 

Lehtiuutisen aiheena oli Kymintehtaalla jouluna 1910 syntynyt avioton lapsi, 

jonka äitiä syytettiin lapsensa surmaamisesta. Tapausta käsiteltiin Valkealan 

pitäjän käräjillä alkuvuodesta 1911. Uutisen mukaan myös äiti itse ihmetteli 

tekoaan myöhemmin. Hän oli suunnitellut muuttavansa lapsen kanssa kotiinsa 

Jaalaan ja jatkavansa töitä myöhemmin lapsen kasvettua. Työväenlehti Eteenpäin 

uutisoi asiasta puolueellisen värikkäällä kielellä, mutta samasta tapauksesta 

kertoo jo tuoreeltaan hieman neutraalimpaan sävyyn alueen toinen lehti, 

puolueettomaksi julistautunut Kouvolan Sanomat.2 Katkelma kertoo tarinan, 

joka hyvin usein edelleen liitetään aviottomiin lapsiin ja heidän äiteihinsä. Oliko 

totuus kuitenkaan näin yksiselitteinen vai saattoivatko aviottomat lapset ja heidän 

äitinsä jatkaa elämää häpeästä huolimatta?  

Aviottomien lasten syntymä ei ollut poikkeuksellinen tapaus, mutta 1800-luvulta 

alkaen aviottomasta syntyvyydestä tehtiin myös yhteiskunnallinen kysymys. 

Teollistumisen ja tehtaiden työväestön lisääntymisen sekä kaupungistumisen 

myötä alempien sosiaaliryhmien kunnolliset elämäntavat kyseenalaistettiin ja 

avioliiton ulkopuoliset suhteet sekä niistä syntyneet lapset liitettiin osaksi 

siveellisyyskysymystä. Tutkijat ovat kuitenkin torjuneet aiemman käsityksen 

moraalin rappiosta ja siveellisyysongelmien yhteydestä teollistumisen mukanaan 

tuomiin muutoksiin.3  

Aviottomat lapset eivät olleet myöskään uusi ilmiö ja heidän osuutensa kaikista 

elävänä syntyneistä pysyi suhteellisen samalla tasolla 1900-luvun vaihteen 

                                                 
1 Eteenpäin no 9, 24.1.1911. 
2 Eteenpäin no 9, 24.1.1911; Kouvolan Sanomat no 52A, 28.12.1910. 
3 Haapala 1986, 163–176. 
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molemmin puolin.4 Pikemminkin ilmiön nousemista yhteiskunnallisen 

keskustelun teemaksi voitaisiin kuvailla ajan hengellä, jonka perustana oli 

yhteiskunnan rakenteellinen muutos sekä sen myötä herännyt huoli monista 

ongelmiksi oletetuista tekijöistä. Teollistumisen pelättiin rappeuttavan moraalia 

ja uhkaavan etenkin viattomien ja kokemattomien naisten asemaa heidän 

siirtyessään uusiin ja vieraisiin ympäristöihin. Toisaalta myös eri osapuolten 

näkemykset olivat varsin kaukana toisistaan. 

Kaksinaismoraali vallitsi käytännön ja siveellisyysvaatimusten välillä. 

Seksuaalielämä ja sen myötä lasten synnyttäminen liitettiin avioliittoon, ja 

etenkin kirkon kanta avioliiton ulkopuoliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen oli 

ehdottoman kielteinen. Kirkon asema alkoi kuitenkin vähitellen murentua 

teollistuvan yhteiskunnan siirtyessä uusiin rakenteisiin ja ihmisten 

järjestäytyessä yhä aktiivisemmin järjestötoimintaan mukaan.5 

Myös käytäntö poikkesi arkielämässä usein ylevistä seksuaalimoraalia 

koskevista asenteista. Monissa paikallisyhteisöissä toisilleen lupautuneiden 

parien seksuaalielämän aloittaminen hyväksyttiin hiljaisesti ennen avioliittoa, 

mikäli parin avioitumisaikeet olivat tiedossa.6 Näin ollen monet lapsetkin saivat 

alkunsa ennen vihkimistä, eivätkä kaikki parit aina päätyneet avioon. Teko tuli 

ilmi usein vasta lapsen syntymän kautta, vaikka yhteisön7 valvonta oli usein 

hyvinkin tiukkaa. Isien oli helpompi välttää halutessaan vastuunsa, mikäli äidit 

eivät heiltä oikeusteitse elatusta vaatineet.8 Toisinaan osapuolet pääsivät 

elatuksesta sovintoon ilman käräjöintiä, jolloin isän henkilöllisyys on saattanut 

pysyä pienen piirin salaisuutena ja muun paikallisyhteisön arvuuttelujen 

kohteena.  

                                                 
4 Jousimaa 1983, 160. 
5 Esim. Saarimäki 2012, 161–162; Jallinoja 1984, 40–41. 
6 Saarimäki 2012, 160–161. 
7 Yhteisö -käsitteellä tarkoitan tässä tutkimuksessa sitä ympäristöä sekä niitä ihmisiä, joiden 

keskinäinen vuorovaikutus ja suhtautuminen vaikuttivat aviottoman äidin tai hänen lapsensa 

elämään joko välittömästi tai välillisesti. Ks. yhteisö-käsitteen määritelmästä laajemmassa 

kontekstissa esim. Moilanen – Eilola 2013. 
8 Jousimaa 1983, 11. 
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Kymintehtaan ympäristöön muodostui tärkeä metsäteollisuudesta elinkeinonsa 

saanut tehdasyhdyskunta, joka osaltaan edusti yhteiskunnan rakenteellista 

muutosta. Kymintehtaan tehdasyhdyskunnan avioton syntyvyys ei ole suoraan 

rinnastettavissa muiden paperitehdasyhdyskuntien vastaavaan, mutta katsaus 

yhden tehdasyhdyskunnan aviottoman syntyvyyden piirteisiin tarjoaa kuitenkin 

tilaisuuden tarkastella yhteisön merkitystä aviottomien äitien tukiverkostossa. 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on verrata Kymintehtaan 

aviottomien lasten ja heidän äitiensä oloja aiempaan keskusteluun ja 

tutkimukseen. Tarkoitukseni ei ole kuvata niinkään paikallishistoriaa, vaan 

lähestymiskohteenani ovat ihmiset tehdasyhdyskunnassa ja inhimilliset tarinat 

teollistumiskehityksen takana. Näiden naisten ja heidän aviottomien lastensa 

biologisten isien suhteen taustalla on monia tarinoita, joita kirkonkirjat eivät 

kerro. Pyrin kuitenkin piirtämään raamit näille tarinoille seurakuntien 

asiakirjojen esittämien merkintöjen pohjalta. Täydellinen tuo kuva ei ole, mutta 

paloista koostuu monen ihmisen elämän hahmotelma. 

 

1.1. Tutkimuksen lähtökohta 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen aviottomana syntyneitä lapsia ja heidän 

äitejään Kymintehtaan tehdasyhdyskunnassa vuosien 1904–1915 välisenä 

aikana. Vuonna 1874 perustettu Kymintehdas sulautui vuonna 1904 yhdessä 

Kuusankosken ja Voikkaan paperitehtaiden kanssa suureksi Kymin 

Osakeyhtiöksi, mikä vaikutti paitsi yksittäisten tehtaiden toimintaan niin myös 

laajemmalti koko Pohjois-Kymenlaakson metsäteollisuuteen ja sen 

kehittymiseen. Kolmen lähekkäin sijainneen tehtaan kilpailukyky 

paperimarkkinoiden kovassa kilpailussa parani fuusioitumisen myötä 

esimerkiksi raaka-ainehankintojen tehostuessa ja keskinäisen kilpailun 

väistyessä.9 Vähitellen tehtaiden välittömään läheisyyteen kasvoi 

                                                 
9 Kuisma 2006, 319, 401; Talvi 1979, 56, 112. 



 

4 

 

tehdasyhdyskuntia, jotka muuttivat alueen väestörakennetta sekä elinoloja 

voimakkaasti verrattuna aiempaan maataloudesta eläneeseen yhteisöön. 

Vuosien 1870 ja 1900 välisenä aikana maaseutuvaltaisen Ruotsulan kylän ja 

Kymintehtaan alueiden väkiluku kahdeksankertaistui ja vuonna 1900 Ruotsulan 

alueella asui 2043 asukasta. Näistä 1229 oli syntynyt Valkealassa, 194 Iitissä ja 

620 muualla. Vuonna 1902 tehdasyhdyskunnassa tehtiin tarkka väestönlaskenta, 

minkä mukaan Kymintehtaan alueella asui 1001 tehtaalaista. Lisäksi 1048 

työntekijää asui tehtaan ulkopuolella vuokramaalle rakennetuissa asunnoissa ja 

168 tehtaalaista tai heidän perheenjäsentään asui Iitin puolella sijainneen 

Kuusankosken alueella.10 Mikäli Kymijoen toisella puolella asuneiden 

Kymintehtaan työntekijöiden keskuudessa syntyi aviottomia lapsia, ovat he 

jääneet tämän tarkastelun ulkopuolelle. Syynä tähän on eri seurakuntaan 

kuuluminen. 

Vuoteen 1912 mennessä väestömäärä oli kasvanut Kymiyhtiön teettämän 

laskennan mukaan kolmen tehdaskylän alueella noin 9700 asukkaaseen ja alueen 

maatalouskylät mukaan lukien yli 10 000 asukkaaseen. Sukupuolijakauma 

samana vuonna oli suhteellisen tasainen tarkasteltaessa sekä hedelmällisessä 

iässä olevaa väestöä että alueen asukkaita ylipäätään.11 

Elävänä syntyneitä lapsia syntyi vuonna 1910 Ruotsulassa 84 ja Kymintehtaalla 

40. Tämä oli yhteensä 37,5 % koko Kuusankosken alueella12 elävänä syntyneistä. 

Vuonna 1890 aviottomien lasten osuus kaikissa Kuusankosken kylissä oli 3,4 % 

ja vuonna 1910 3,9 %.13 Tämä oli huomattavasti vähemmän kuin maan yleinen 

keskitaso, jonka mukaan 1900–1910 aviottomien lasten osuus oli 6,8 % kaikista 

elävänä syntyneistä.14  

                                                 
10 Talvi 1979, 176, 186; Annala 1997, 123–124, 141. 
11 Annala 1997, 123–124, 148–149. 
12 Kuusankosken alue kattaa tässä yhteydessä myös muutaman Iitin puolella sijainneen kylän, 

Kuusankosken tehtaan alueen sekä Valkealan puolelta Ruotsulan, Mattilan, Hirvelän ja 

Kymintehtaan alueet. Näistä muodostettiin Kuusankosken kunta ja seurakunta sisällissodan 

jälkeen.  Ks. esim. Annala 1997, 132, 150. 
13 Annala 1997, 130–132. 
14 Jousimaa 1983, 160. 
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Vertailukohtana voidaan todeta, että 1800-luvun lopun Tampereella noin joka 

viides tehtaalaisnainen synnytti aviottoman lapsen. Pertti Haapala on todennut, 

että sukupuolimoraali höltyi jossain määrin nuorten tavatessa toisiaan 

tehdasympäristössä, mutta mistään moraalin rappiotilasta ei kuitenkaan ollut 

kysymys. Aviottomia lapsia syntyi ja siihen sopeuduttiin. 1900-luvulle tultaessa 

työväestön aviottomien äitien osuus väheni entisestään myös Tampereella.15 

Kymiyhtiön tehdaskylien keskivertoa pienemmät luvut aviottomassa 

syntyvyydessä viittaavat niin ikään vahvasti siihen, että yleinen pelko siveyden 

rapistumisesta teollistumisen ja naisten palkkatyön myötä eivät pidä paikkaansa 

myöskään Kymiyhtiön tehdasyhdyskunnissa.16  

Naistyöntekijöiden määrä vaihteli Kymintehtaalla vuosien 1905–1915 aikana 

278:n ja 393:n välillä. Pääosa heistä oli yli 18-vuotiaita, mutta joukossa oli myös 

jonkin verran 15–17 -vuotiaita. Erityisen paljon nuoria oli vuonna 1915, jolloin 

15–17 -vuotiaita naistyöntekijöitä tilastoitiin 42.17 Lasten työntekoa oli rajoitettu 

jo 1880-luvulta alkaen, jolloin huomiota kiinnitettiin työsuojelulainsäädäntöön. 

Myös kansakoulujen perustaminen ja tekniikan kehittyminen rajoittivat 

lapsityövoiman käyttöä.18  

Tekniikan kehittymisen on esitetty johtaneen toimialalla ajan kuluessa naisia 

sortaviin käytäntöihin. Syynä tähän on pidetty metsäteollisuuteen liittyvää 

voiman ja tekniikan ihannointia. Tutkimuksissa on todettu 

puunjalostusteollisuuden nais- ja miestyötekijämääriä vertailtaessa 

miesvaltaisuuden osoittautuneen harhaksi ja naisten osuuden alkaneen vähentyä 

vasta 1930-luvulta alkaen. Sen sijaan työnkuvat olivat voimakkaasti 

sukupuolittuneita, mikä heijastui sekä työn arvostukseen että palkkaukseen.19 

Etenkin paperiteollisuudessa naisilla oli kuitenkin keskeinen rooli ja heidän 

työnimikkeitään olivat mm. lajittelija, viikkaaja, laskija ja riisinkäärijä. 

Pääsääntöisesti naiset työskentelivät paperinvalmistuksessa jälkikäsittelyssä, 

                                                 
15 Haapala 1986, 48, 169–172; Markkola 1994, 60–61. 
16 Annala 1997, 132. 
17 Talvi 1979, 319–321. 
18 Jaakkola 1994, 79. 
19 Leminen 1999, 18; Ahvenisto 2008, 194, 197. 
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mutta naisten tehtävänä oli myös siirtää paperinvalmistuksessa käytetty 

selluloosa talikoilla massakuopasta kuljettimelle. Varsinaiseen 

paperinvalmistusprosessiin naistyöntekijät eivät osallistuneet.20 

Vuosina 1904–1915 Kymintehtaan ympäristössä syntyneet aviottomat lapset ja 

heidän äitinsä elivät arkeaan yhteisön normien ja kontrollin puitteissa ilman 

aviottoman lapsen oloja säätelevää lainsäädäntöä, vaikka keskustelua lain 

aikaansaamiseksi kyseisenä aikana käytiin koskien esimerkiksi isän suurempaa 

elatusvastuuta sekä lapsen oikeutta isän sukunimeen ja osuuteen perinnöstä.21 

Perhe22 ja suku, kirkko sekä tehdasyhdyskunnan muu väestö määrittelivät ne olot, 

joihin lapset syntyivät ja missä he elivät. 

Viime kädessä naisten oli käännyttävä köyhäinhoidon puoleen, mikäli 

toimeentulo ei muuten ollut mahdollista. Köyhäinhoidon aviottomille lapsille 

tarjoama apu vaihteli kuitenkin suuresti paikkakunnittain. Vaikka aviottomia 

lapsia syntyi paljon kaupunkioloissa, toisissa kaupungeissa ei tilastoitu yhtään 

heistä köyhäinhoidon piiriin. Toisinaan taas aviottomien avunsaajien osuus 

saattoi lähestyä jopa puolta köyhäinhoidon piirissä olleista. Maaseudulla 

aviottomien lapsien osuus köyhäinhoidossa tilastoitiin aika ajoin jopa 

kaupungeissa autettavia suuremmaksi. Esimerkiksi vuonna 1910 maaseudulla 

aviottomien avunsaajien suhteellinen osuus oli 36 %, mikä oli kaksi 

prosenttiyksikköä kaupunkien lukuja korkeampi. Kuitenkin valtaosa 

aviottomista lapsista jäi köyhäinhoidon ulkopuolelle. Maaseudulle ei useinkaan 

ulottunut myöskään yksityinen hyväntekeväisyys, mikä monissa kaupungeissa 

saattoi auttaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elämää.23 

Aikojen kuluessa naistutkimuksessa ja sittemmin sukupuolentutkimuksessa 

tulkinta naisen suhteesta äitiyteen on muuttunut sekä lähestymistavasta että 

                                                 
20 Talvi 1979, 319–321. 
21 Jousimaa 1983, 25. 
22 1800-luvulta alkaen juurrutetun perheideologian mukaan perhe oli lähtökohtaisesti avioliiton 

kautta syntynyt biologinen yksikkö, mutta perheen rakenne ei ole koskaan ollut stabiili tai 

yksiselitteinen. Perhe-käsite on tärkeä ymmärtää ajan ja paikan kontekstissa, ja perhemuotojen 

moninaisuudesta on käyty tutkijoiden kesken suurta keskustelua. Myös perheen ja talouden 

käsitteet tulee erottaa toisistaan. Ks. esim. Häggman 1994, 40–42. 
23 Pulma 1987, 81. 
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vallitsevista aatesuuntauksista riippuen. Äidit on sovitettu toisinaan miesten 

kontrollin ja holhouksen alaisuuteen, toisinaan heidät on nostettu esiin 

aktiivisena, omaa tahtoaan osoittavana ja vahvana osapuolena.24  

Aiempi naishistorian tutkimus Suomessa on kohdistanut kiinnostuksensa 

esimerkiksi naisiin poliittisina toimijoina, mutta naishistoria on nykypäivänä 

laajentunut tarkastelemaan sosiaalisen sukupuolen välisiä eroja ja suhteita. 

Toisaalta työväestön historiassa kiinnostus keskittyy usein ainoastaan 

työväenliikkeen toimintaan, mikä niin ikään sivuuttaa naiset osana työväestöä.25 

Tutkimuksessani naisen asema on kiistatta keskeinen, mutta miellän aviottomat 

lapset yhtä lailla kuin heidän äitinsäkin ennemmin perhehistorian kuin 

sukupuolihistorian kategoriaan kuuluviksi. Kokonaiskuva olisi täydellinen, 

mikäli voisin tuoda mukaan vielä lasten tuntemattomiksi jäävät isätkin, mutta 

palapeliin tulee jäämään puuttuvia paloja.  

Sosiaalihistoria puolestaan vaatisi laajemmin yhteiskunnan ilmiöiden 

tarkastelua, mutta tässä työssä lasten ja äitien asemaa kuvataan Kymintehtaan 

alueen väestön näkökulmasta, ei laajempana yhteiskunnallisten tasojen 

vuorovaikutuksena.26 Köyhäinhoitoa käsittelevä luku sivuaa laajempaa 

yhteiskunnallista näkökulmaa, mutta paikallisyhteisön kontekstissa. 

Mikrohistoriallista näkemystä tutkimuksessa edustaa lähinnä kiinnostus 

tavallisten ihmisten elämään, mikä kuvaa yhden paikallisyhteisön piirteiden 

kautta mahdollisesti laajempiakin ilmiöitä. Kuitenkaan tutkimuskohteeni tai 

käyttämäni lähdeaineisto ei ole mikrohistorian ymmärryksen mukaan 

tavallisuudesta poikkeavaa eikä aikakäsitteen monimuotoisuus tässä yhteydessä 

täytä mikrohistorian vaatimuksia.27  

Vielä 1900-luvun alkupuolta tarkasteltaessa miesten kontrolli suhteessa naisiin 

tulee vääjäämättä ensimmäisenä mieleen, mutta lähtökohtaisesti lähden tässä 

tutkimuksessa olettamuksesta, jonka mukaan naiset tekivät usein itsekin tietoisia 

                                                 
24 Nätkin 1997, 16–17. 
25 Laine – Markkola 1989, 7–9. 
26 Sosiaalihistorian määritelmästä: ks. esim. Haapala 1986, 14. 
27 Mikrohistorian käsitteestä: ks. esim. Heikkinen, 1993; Peltonen 1996; Peltonen 1999.  
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valintoja ja päätöksiä raskauteen johtaneissa tilanteissa. Siksi on mielestäni 

perusteetonta lähteä tarkastelemaan äitejä rakenteiden osina tai jopa uhreina, 

vaan perhehistoriallinen lähestymistapa rakentaa paljon laajemman ja lapset 

huomioonottavan kuvan. Sivuan kuitenkin mahdollista vallan aspektia 

aikaisempaan tutkimukseen pohjautuen. 

Käytännössä naisten elämänvaiheet ja lähtökohdat olivat moninaisia. 

Oikeusasiakirjalähteistä saattaisi paljastua monia eri tapahtumia ja seikkoja, 

jotka johtivat aviottoman lapsen syntymään tai jatkoivat heidän elämäntarinaansa 

syntymän jälkeen.  Tämän tutkimuksen puitteissa näin laajaa tarkastelua ei 

kuitenkaan ole mahdollista tehdä. Asiakirjat kertovat tapahtumista, mutta on 

tärkeää muistaa, että tapahtumien taustalla on aina ihminen. Ajatuksia tai tunteita 

emme voi jälkikäteen lukea, mutta ympäröivän yhteisön puitteita tarkastelemalla 

voimme hahmotella niitä elinoloja, joissa aviottomat äidit lapsineen elivät.  

Seksuaalikäyttäytyminen kertoo paljon myös yhteisöllisistä rakenteista. 

Hierarkia on usein määritellyt myös seksuaalisen kanssakäymisen rajat, mutta 

inhimillistä toimintaa tarkasteltaessa rakenteiden merkitys hämärtyy ja 

tarkastelun kohteeksi nousevat ihmissuhteet ja niiden muodostamat verkostot.28  

Ehkä hieman yleistäen on toisinaan esitetty, että varattomamman väestön 

keskuudessa rakkaus tai kiintymys olisi ollut useammin perusteena avioliittoon 

päätyneissä suhteissa, kun taas ylempien sosiaaliluokkien suhteet olisivat 

perustuneet useammin järkisyille. Omistus ja perintö pakottivat varakkaammat 

usein naimisiin taloudellisin perustein, kun taas omistamattomilla oli 

mahdollisesti suurempi vapaus valita kumppaninsa tunteiden pohjalta.29 

Aviottomaan syntyvyyteen liittyi paljon häpeää. Erityisen voimakkaana häpeän 

tunteen kokivat naimattomat naiset, jotka tulivat raskaaksi ja hylätyksi 

avioliittolupauksista huolimatta. Häpeän tunnetta voidaan kuvata 

alemmuudentunteeksi ja syyllisyydeksi jostain luvattomasta teosta. Häpeään 

liittyy myös pelko. Sosiaalinen kontrolli aviotonta syntyvyyttä kohtaan oli 

                                                 
28 Pohjola-Vilkuna 1995, 36. 
29 Pohjola-Vilkuna 1995, 95; Haapala 1986, 170. 



 

9 

 

voimakas ja pelko yhteisön reaktiosta lisäsi normeja rikkoneen naisen häpeän 

tunnetta ja epävarmuutta tulevasta.30 Normin käsitteellä tarkoitetaan yleisesti 

yhteisön joko virallisia tai sanattomasti hyväksyttyjä sääntöjä, mutta tässä 

yhteydessä normit tarkoittavat rajanvetoa sosiaalisesti hyväksytyn ja paheksutun 

seksuaalikäyttäytymisen ja sen seurauksien välille.31 

Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ovat monelle edelleen arka aihe. Olen 

joutunut useita kertoja vastaamaan kysymykseen, miksi lähden tutkimaan tätä 

aihetta. Tällä hetkellä vellovassa yhteiskunnallisessa keskustelussa perheen 

roolia ja vanhemmuutta pyritään jälleen määrittelemään uudelleen. Tilanne ei ole 

uusi. 1900-luvun alun aviottomat äidit Kymintehtaalla olivat niin ikään keskellä 

uskontoon, äitiyteen, moraaliin, siveellisyyteen ja perheen asemaan liittyvää 

yhteiskunnallista keskustelua. He eivät ehkä tiedostaneet sitä arkielämässään, 

vaan etsivät omia väyliään ja selviytymiskeinojaan tukeutuen mahdollisesti 

omaan turvaverkostoonsa ja toisinaan hakien paikkaa uudesta elinympäristöstä.  

Aviottomat äidit saivat langenneen naisen maineen, ja äpärän leima seurasi 

heidän lapsiaan merkintänä kirkonkirjoissa ja monissa muissa asiakirjoissa läpi 

elämän. Sitä käytettiin perusteena syrjinnälle, kiusaamiselle ja eriarvoiselle 

kohtelulle lapsen kasvaessa aikuiseksi. Toisinaan isättömänä kasvaneen 

ongelmat tai ongelmakäyttäytyminen tulkittiin aviottomasta syntyperästä 

johtuneiksi ellei suoraan kelvottoman äidin syyksi. Yhteiskunnallisen 

leimaamisen suurin taakka lienee kuitenkin ollut lapsen mielessä. Lapsen 

syntymä saattoi olla järkytys äidille tai lähipiirille, mutta toisinaan lapsi oli myös 

toivottu. Äidit saattoivat vielä lapsen syntyessä elättää toiveita avioitumisesta ja 

sitä kautta yhteisön hyväksynnästä. Paikallisyhteisö ei tutkimusten mukaan 

läheskään aina tuominnut äitiä suoraan, vaan odotti mahdollista avioitumista 

lapsen syntymän jälkeen.32  

                                                 
30 Saarimäki 2012, 162–163. 
31 Kotilainen – Saarimäki 2013, 114–115. 
32 Saarimäki 2012, 182–183. 
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Aihe on yhä ajankohtainen. Enää kirkko ei kirjaa avioliiton ulkopuolella 

syntyneitä lapsia äpäriksi tai ripitä heidän äitejään salavuoteudesta. Kuitenkin 

avioliiton asemasta ja lasten oikeuksista vanhempiinsa käydään jatkuvaa 

keskustelua. Siksi on perusteltua lähestyä yhden tehdasyhdyskunnan aviottomia 

lapsia ja heidän äitejään tämän pro gradu -tutkielman kautta. 

 

1.2. Tutkimuskysymys ja rajaus 

 

Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia 

ja heidän äitejään Kymintehtaan tehdasyhdyskunnassa 1904–1915. Tarkastelen 

sitä, kuinka paljon lapsia syntyi ja millaisia heidän äitiensä taustat olivat 

lähteiden perusteella? Millaisia nimiä lapsille annettiin ja kertoivatko nämä 

mahdollisesti äidin tai yhteisön suhtautumisesta lapseen?  Pohdin myös, millaisia 

tukiverkostoja kirkonkirja- ja henkikirjalähteisiin perustuen lapsille ja heidän 

äideilleen voidaan hahmotella?  

Henkikirjojen pohjalta tarkastelen äitien asumisjärjestelyjä ennen ja jälkeen 

lapsen syntymän. Nämä kertovat osaltaan mahdollisista tukiverkostoista. 

Jäivätkö äidit synnytyksen jälkeen Kymintehtaan yhdyskuntaan vai etsivätkö he 

kenties uutta alkua elämälleen jostain muualta? Mahdollisesta avioitumisesta 

lapsen syntymän jälkeen kertovien aviokuulutusmerkintöjen pohjalta kartoitan 

osittain myös sitä, oliko avioituminen mahdollista häpeästä huolimatta? Olen 

käynyt läpi myös köyhäinhoitotilastoja etsien viitteitä siitä, onko aviottomia 

lapsia tai heidän äitejään ollut köyhäinhoidon piirissä. Tämä kertoo heidän 

mahdollisista taloudellisista ongelmistaan tai lähipiirin turvaverkostojen 

puutteesta. 

Aikarajaukseni alkaa Kymin Osakeyhtiön perustamisvuodesta 1904 ja päättyy 

henkilösuojasyistä vuoteen 1915. Tällä ajanjaksolla Pohjois-Kymenlaakson 

teollistuminen oli kiivasta ja myös teollisuudessa työskennelleen väestön määrä 

kasvoi nopeasti. Teollistumisen alkuvaiheessa 1870-luvulla koko Valkealassa 
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asukkaita oli noin 7000 ja vuoteen 1910 tultaessa määrä oli lisääntynyt yli 18 000 

asukkaaseen. Tehdasyhdyskuntien väkimäärä kasvoi tänä ajanjaksona 

merkittävästi, mutta suuri osa väestönkasvusta kohdistui myös liikennöinnin 

kannalta tärkeään Kouvolan rautatieläisyhdyskuntaan. Vuoden 1910 jälkeen 

väestönkasvu alkoi hidastua, vaikka tehtaiden työntekijämäärä kasvoi. 

Syntyvyys alkoi hiipua ja uudet työntekijät palkattiin tehtaalla jo työskentelevien 

lapsista, mikä tarkoitti toisen polven työväestön syntyä.33  

Pertti Haapala kuvaa vuosien 1900–1915 välistä aikaa yleisesti käsitteellä 

vakiintuminen, vaikka yhteiskunnan tapahtumien perusteella tuona aikana monet 

yhteiskunnan rakenteet hakivat muotoaan välillä hyvinkin myrskyisästi. Aika 

merkitsi yleisesti tarkasteltuna syntyvyyden ja kuolleisuuden laskua sekä 

sosiaalisen liikkuvuuden ja muuttoliikkeen vähenemistä. Sosiaalisella 

liikkuvuudella tarkoitetaan ryhmästä toiseen siirtymistä ja yhtenä syynä ilmiön 

vähenemiseen oli toisen polven työväestön syntyminen. Vuoden 1879 

elinkeinovapauden säätämisen ja sitä seuranneiden laillisen suojelun, 

palvelupakon ja muuttorajoitusten poistamisen jälkeinen suuri muuttoliike 

väheni niin ikään tällä aikakaudella.34 Muutosten myötä työväestön asema 

vähitellen vakiintui.  

Jussi Koivuniemi on kuvannut toisen polven työväestön syntyä myös 

paternalistisen palkkauspolitiikan joustavuudeksi, jolloin esimerkiksi lesket ja 

heidän lapsensa saivat työtä usein pitkäaikaisestikin tehtaalta. Paternalismilla 

tarkoitetaan sosiaalis-hierarkista järjestystä ja vastavuoroisuussuhdetta, joka 

tämän tutkimuksen yhteydessä käsitetään erityisesti tehdaspaternalismina. On 

huomioitava, että paternalismin käsite on aikaan ja paikkaan sidottu ja 

agraariyhteisön paternalismilla on täysin eri sävy kuin tehdaspaternalismilla.35 

Myös yhdyskuntakohtaiset erot olivat kiistämättömät, mikä voidaan havaita 

esimerkiksi tarkastelemalla Kymin Osakeyhtiön kolmen tehtaan elinoloja sekä 

patruunoiden jälkeensä jättämää sosiaalista perintöä. Tehtaan patruunoihin 

                                                 
33 Talvi 1979, 173–174, 179. 
34 Haapala 1986, 15, 209–211, 282; Pulma 1987, 64. 
35 Koivuniemi 2000, 10–11, 30–31, 72. 
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kulminoituva kuva tehdasyhdyskunnistaan ja työväestöstään huolehtivina 

isähahmoina palveli myös teollisuuden kilpailukykyä ja jatkuvuutta. Vähitellen 

1900-luvulle tultaessa paternalismin rooli alkoi murentua.36 Kuitenkin 

paternalismin piirteitä on ollut selvästi havaittavissa toiseen maailmansotaan 

saakka ja osin vielä sen jälkeisessäkin teollisuudessa.37  

Tehdasyhdyskunnan ja tarkasteltavien aviottomien äitien rajaaminen on ollut 

haastavaa. Tehdasyhdyskunta on laajempi käsite kuin pelkkä tehdasta ympäröivä 

maantieteellinen alue tai tehdaskylä. Jussi Koivuniemeä mukaillen 

tehdasyhdyskunta ja sen sosiaalinen järjestys perustuu kokonaisvaltaiseen 

vuorovaikutukseen, jonka osina ovat tehtaiden ja sen väestön lisäksi myös 

tehdasjärjestys, sosiaaliset suhteet, työolot ja -ehdot, elinolosuhteet sekä aatteet 

ja poliittinen toiminta.38 Kolmen eri tehdasyhdyskunnan rajaamista 

maantieteellisesti Kymintehtaan aviottomaan syntyvyyteen puoltaa myös 

seurakuntaolot. Kymintehdas ja Voikkaa kuuluivat tarkasteluajankohtana 

Valkealan seurakuntaan, mutta Kymijoen toisella puolella sijainneen 

Kuusankosken tehtaan työväestö puolestaan Iitin seurakuntaan.39 

Avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia ja etenkin heidän äitejään 

tarkasteltaessa tästä kokonaisuudesta nousevat esiin ennen kaikkea sosiaaliset 

suhteet ja yhteisöllisyys sekä elinolosuhteet. Aineistoista ei voida lukea yhteisön 

aviottomaan syntyvyyteen liittyvistä asenteista tai normeista, mutta arkipäivän 

suhtautumisesta voidaan saada vihjeitä tarkastelemalla kummien lisäksi myös 

henki- ja muuttokirjoista ilmeneviä asumisjärjestelyjä tai poismuuttoa. Poliittisen 

toiminnan aktivoituminen osaltaan vaikutti työläisten ja naisten asemaan 

tehdasyhdyskunnassa, mutta yksittäisten aviottomien äitien osalta sillä tuskin on 

ollut suurta vaikutusta heidän arkeensa. 

Tutkimuksen kohderyhmän rajaamisen lisähaasteeksi muodostui kolmen eri 

tehdasyhdyskunnan maantieteellinen läheisyys ja työntekijöiden liikkuvuus sekä 

                                                 
36 Leminen 1999, 17; Koivuniemi 2000, 10–11, 229–231. 
37 Esim. Raiskio 2012. 
38 Koivuniemi 2000, 20. 
39 Talvi 1979, 174. 
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kauemmas suuntautunut muuttoliike. Noudatan rajauksessani Veikko Talven 

esittämää mallia, jonka mukaan Kymintehtaan tehdasyhdyskunta laajeni 

Ruotsulan kylän alueelle. Kymiyhtiö lisäksi lunasti tarkasteluajanjakson 

kuluessa maa-alueita ja tiloja kyseisellä alueella.40 Rajatapauksissa olen päätynyt 

ratkaisuun, että mukaan on otettu Kymintehtaan asukkaiden lisäksi Kymin 

Osakeyhtiön lunastamilla tiloilla asuvat aviottomat äidit, joiden side 

tehdasyhdyskuntaan käy ilmi esimerkiksi henkikirjoista pääteltävien 

asumisjärjestelyjen mukaan. Lapset ovat saattaneet syntyä joko ennen tai jälkeen 

tilojen omistussuhteiden muutoksen. Näin ollen noudattamani rajanveto ei ole 

täysin aukoton ja se sulkee pois muutamia rajatapauksia, mutta lukumääräisesti 

tapaukset riittävät muodostamaan kuvan Kymintehtaan aviottomista lapsista ja 

heidän äideistään. Selvyyden vuoksi puhun jatkossa Kymintehtaasta tarkoittaen 

myös rajaukseen mukaani ottamia Ruotsulan kylän puolella asuneita aviottomia 

äitejä. 

Arkistolähteistä olen etsinyt alueella aviottomia lapsia synnyttäneitä äitejä, 

joiden ammatiksi mainitaan työntekijä tai tehtaan työntekijä. Työntekijä tai 

työläinen ei tarkoita suoraan tehtaassa työskentelevää, mutta olen ottanut heidät 

mukaan tutkimukseen osana tehdasyhdyskunnan väestöä. Toisaalta 

yhdyskuntaan muutti myös perheitä, joiden tyttäret synnyttivät aviottomia lapsia. 

Näin ollen olen ottanut mukaan tutkimukseeni myös tehtaan työntekijöiden 

tyttäret sekä työmiesten lesket ja vaimot. Vuosien 1905–1915 henkikirjoja 

tarkasteltuani olen hyväksynyt tutkimukseen myös Kymintehtaan omistamilla 

tiloilla asuvat itselliset, joista osa on mainittu ajoittain tehtaan työntekijöinä sekä 

yhden sepän tyttären.41 

Mikäli en ole löytänyt äidin omakohtaista tai perhetaustaan pohjautuvaa sidettä 

tehdasyhteisöön, olen pudottanut hänet pois tarkasteltavien joukosta huolimatta 

siitä, että hän on asunut tarkasteltavalla alueella. Olen jättänyt tarkastelun 

ulkopuolelle kolme aviotonta äitiä ja heidän neljä lastaan, joiden suhteesta 

                                                 
40 Talvi 1979, 147–157, 186. 
41 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1904–

1915. 
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tehdasyhteisöön en saanut muodostettua riittävän selkeää kuvaa. 

Tutkimuksessani tarkasteltavilla äideillä on sen sijaan vahva side Kymintehtaan 

tehdasyhdyskuntaan, vaikka kaikki heistä eivät itse suoranaisesti tehtaassa olisi 

työskennelleetkään.  

Lähdeaineiston puitteissa en pysty ottamaan mukaan tutkimukseen lasten isiä 

kuin siltä osin, mikäli heidän nimensä tulevat esiin syntyneiden ja kastettujen 

luetteloissa. En liioin lähde etsimään elatustapauksia käräjäpöytäkirjoista, koska 

se laajentaisi tutkimusalueen liian laajaksi ja muuttaisi koko tutkimusasetelmaa. 

Äitien mahdollisesta synnytyksen jälkeisestä avioitumisesta saan viitteitä 

rippikirjojen aviokuulutusmerkinnöistä, mutta tätä johdonmukaisemmin en ole 

heidän tulevia vaiheitaan seurannut.  

Äitien tunteista lasta kohtaan saan pieniä vihjeitä tarkastelemalla lapsille 

annettuja nimiä ja pohtimalla, mihin nimenanto mahdollisesti perustui. Osittain 

tämä on tietenkin tutkijan omaa tulkintaa, mutta nimikäytänteistä kertovaan 

tutkimuskirjallisuuteen vertailtaessa aiheesta voi mahdollisesti vetää 

jonkinasteisia johtopäätöksiä. Lasten elämän seuraaminen ei sen sijaan ole 

mahdollista, koska tällöin tultaisiin liian lähelle nykyaikaa ja se asettaisi 

tietosuojan kannalta ongelmia aran aiheen käsittelyssä. 

Kymiyhtiön muodostamien kolmen tehtaan maantieteellisestä läheisyydestä 

huolimatta olot näissä teollisuusyhdyskunnissa poikkesivat paljon toisistaan 

esimerkiksi asuin- ja työsuojeluoloja vertailtaessa.42 Myös Kymijoki oli erottava 

tekijä, joka eristi Kuusankosken tehtaan ja itärannalla sijaitsevan Kymintehtaan 

omiksi yhdyskunnikseen. Kuntahallinnollinen hajanaisuus sai Kymiyhtiön 

ajamaan oman kunnan perustamista fuusioitumisen jälkeen vuonna 1904. Närää 

kuntien välillä aiheutti muun muassa verotulojen epätasainen jakautuminen, 

koska tehtaat kuuluivat Valkealaan ja toisaalta Kuusankosken tehtaan 

Kuusaanniemessä asuneet tehtaalaiset olivat iittiläisiä. Tavoite yhtenäisestä 

kunnasta toteutui kuitenkin vasta Kuusankosken perustamisen myötä 1921.43 

                                                 
42 Esim. Talvi 1979, 195–197, 334. 
43 Ahvenisto 2008, 93–94; Leino-Kaukiainen 2012, 93; Talvi 1979, 394. 
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1.3. Aiempi tutkimus ja lähteet  

 

Aviotonta syntyvyyttä on tutkittu ilmiönä sekä maaseutu- että kaupunkioloissa. 

Varhaisempi tutkimus on antanut varsin epätoivoisen kuvan äidin ja avioliiton 

ulkopuolella syntyneen lapsen tulevaisuudesta, mitä myös kaunokirjallisuus ja 

elokuvat ovat johdonmukaisesti vahvistaneet. Kuitenkin viime vuosien kuluessa 

tämä näkökulma on osittain myös murentunut, ja etenkin yhteisöllisyyttä 

tarkastelleet tutkijat ovat tuoneet uutta tietoa paikallisyhteisöjen tuesta äideille ja 

heidän lapsilleen.44  

Aviottomia lapsia syntyi 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 

keskimäärin 6,8 % ja vuosien 1911–1920 välisenä aikana 7,9 % elävänä 

syntyneistä.  Tämä tarkoitti noin 6100–6500 lasta vuotta kohden.45 Myös 

työväenliike aktivoitui toimimaan turvattomien äitien ja lasten olojen 

parantamiseksi. Laissa naimattomien sukupuolisuhteet oli kriminalisoitu vuoteen 

1926 asti, ja avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia koskeva au-lapsilaki saatiin 

voimaan vasta vuonna 1922 ja sitä täydennettiin 1927.46 

Kaarina Jousimaa on käsitellyt aviotonta syntyvyyttä ja sen yhteiskunnallista 

kehityskaarta teoksessaan Jokainen lapsi on pelastettava elämälle. Avioton äiti 

ja lapsi suomalaisessa yhteiskunnassa. Aviottomien äitien ja lasten asemaa ovat 

käsitelleet lastensuojelun kehittymisen myötä myös Panu Pulma ja Oiva 

Turpeinen teoksessaan Suomen lastensuojelun historia.47  

Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosien 1890–1910 välisenä aikana sekä sen 

myötä syntyneet aviottomat lapset ovat olleet Kirsi Pohjola-Vilkunan 

oikeuslähteisiin pohjautuvan tutkimuksen kohteena. Pasi Saarimäki sekä Sofia 

Kotilainen ovat puolestaan tutkineet aviotonta syntyvyyttä yhteisöllisyyden 

näkökulmasta oikeuspöytäkirjoihin pohjautuen 1800-luvun lopun 

                                                 
44 Kotilainen – Saarimäki 2013, 114. 
45 Jousimaa 1983, 160. 
46 Olsson 2007, 223; Pulma 1987, 165–168. 
47 Jousimaa 1983; Pulma 1987. 
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sisäsuomalaisella maaseudulla, ja Pirjo Markkola on keskittänyt tutkimuksensa 

Tampereen tekstiiliteollisuuden oloihin.48 Oma tutkimukseni sijoittuu ajallisesti 

samaan kontekstiin, mutta muotoutuva tehdasyhdyskunta heijastelee sekä 

maaseudun että teollistumisen mukanaan tuomia piirteitä. Näin ollen voin 

suhteuttaa havaintoni aiempaan tutkimukseen. 

Metsäteollisuutta puolestaan on tutkittu paljon etenkin taloushistoriallisista 

lähtökohdista, ja olen luonut kuvaa Kymintehtaan tehdasyhdyskunnan 

ominaispiirteistä Veikko Talven Kymin Osakeyhtiön historiaa kuvaavan teoksen 

Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen pohjalta.  Toisaalta kaupungin 

tehdasmiljööseen sijoittuu jo klassikkoteokseksi muodostunut Pentti Haapalan 

Tehtaan valossa, missä sivutaan myös aviottomia lapsia. Tehdasyhdyskuntia 

ovat viime vuosina tarkastelleet esimerkiksi Inkeri Ahvenisto Verlan 

pahvitehdasyhdyskuntaan sekä Jussi Koivuniemi Nokian tehdasyhdyskuntaan 

sijoittuvissa tutkimuksissaan.49 Edellä mainitut nousevat teokset ovat keskeisiä 

tämän pro gradu -tutkielmani kontekstin hahmottamisessa ja käsitteiden 

määrittelemisessä. 

Tutkimukseni perustuu Valkealan seurakunnan (VsrkA) arkistolähteisiin vuosien 

1904–1915 välisenä aikana, joita nykyisin säilytetään Kouvolan 

seurakuntayhtymän keskusrekisterissä. Lähtökohtana olen käyttänyt syntyneiden 

ja kastettujen luetteloita ja niistä keräämääni aineistoa laajentaakseni olen 

hyödyntänyt myös rippikirjoja, muuttokirjoja sekä kirkkokurinalaisten luetteloita 

kyseiseltä ajalta. Löysin muutamia viittauksia lastenkirjoihin, mutta tarkasteluni 

perusteella ne eivät osoittautuneet hyödyllisiksi tutkimukseni kannalta. 

Kansallisarkiston (KA) digitoituja Viipurin läänin henkikirjoja olen käyttänyt 

yhdistääkseni äidit tehdasyhdyskuntaan ja hahmottaakseni heidän 

asumisjärjestelyitään. Lisäksi olen hyödyntänyt Kansallisarkistosta löytyvää 

Valkealaan liittyvää vaivaishoidon tarkastajan kirjeenvaihtoa sekä 

                                                 
48 Pohjola-Vilkuna 1995; Saarimäki 2012; Kotilainen–Saarimäki 2013; Markkola 1994. 
49 Talvi 1979; Haapala 1986; Ahvenisto 2008; Koivuniemi 2000. 
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köyhäinhoitotilastoja, mitkä eivät tosin sisällä tietoa jokaiselta 

tarkasteluajanjakson vuodelta.  

Syntyneiden ja kastettujen luettelot luetaan kuuluviksi seurakuntien 

historiakirjoihin ja ne sisältävät usein puutteita johtuen esimerkiksi toisella 

paikkakunnalla kirjatuista tapahtumista.50 Omassa tutkimuksessani historiakirjat 

ovat kuitenkin tärkeä lähtökohta, jonka pohjalta olen täydentänyt tietoja rippi- eli 

pääkirjojen sekä väestöluetteloon kuuluvien muuttokirjojen avulla. 

Pääsääntöisesti mikrofilmatut lähteet ovat olleet selkeästi luettavia ja 

merkinnöiltään varsin monipuolisia. Ainoastaan muutamia epäselvyyksiä 

tulkintoihin jäi käsialasta tai mahdollisista epäselvistä korjauksista johtuen, 

mutta ne eivät muodostu ongelmallisiksi tutkimuksen johtopäätösten kannalta. 

Lähdekriittisesti tarkasteltuna on tietenkin syytä mainita myös alkuperäisenä 

kirjaamisajankohtana mahdollisesti tapahtuneet inhimilliset virheet, jotka 

saattavat johtaa vääriin tulkintoihin. Olen pyrkinyt varmistamaan etenkin 

ristiriitaiset tiedot useammasta eri lähteestä, mikä vähentää virhetulkintojen 

mahdollisuutta. 

Henkikirjat olivat verotuksen perusteena aina vuoden 1924 

lainsäädäntömuutokseen asti. Henkirahaa maksoivat 16–63 -vuotiaat, joten 

henkikirjojen merkinnöistä ei saa täyttä varmuutta talouden rakenteesta.51  Omien 

havaintojeni pohjalta Valkealaa koskeviin henkikirjoihin on kuitenkin varsin 

hyvin kirjattu myös vanhukset sekä alle 16-vuotiaiden lasten lukumäärä, minkä 

pohjalta asuinjärjestelyt voidaan kohtalaisella varmuudella hahmottaa. 

 

  

                                                 
50 Roiko-Jokela 1996, 34–35. 
51 Happonen 2009, 29, 38. 



 

18 

 

2. Aviottomana syntyneet Kymintehtaalla 1904–1915 

 

Vuosien 1904–1915 välisenä aikana Kymintehtaan ja Ruotsulan alueilla syntyi 

65 aviotonta lasta 52 äidille.52 Syntyneiden lasten määrä vaihteli vuosittain viiden 

ja yhdeksän välillä. Poikkeuksen tekivät vuosi 1905, jolloin syntyi ainoastaan 

yksi avioton lapsi sekä vuosi 1913, jolloin avioliiton ulkopuolella syntyi kolme 

lasta. Syntyneiden joukossa olivat kolmet kaksoset, jotka syntyivät vuosina 1904, 

1907 ja 1915.53 

Tarkasteltaessa aviottomien lasten lukumäärää äitiä kohden voidaan todeta, että 

viisi äitiä synnytti kaksi avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta ja kaksi äitiä 

peräti kolme. Yksi kaksosten äideistä synnytti lisäksi vielä yhden aviottoman 

lapsen. 42 äitiä tuli ainoastaan kertaalleen avioliiton ulkopuolella syntyneiden 

lasten äideiksi vuosien 1904–1915 välisenä aikana, minkä lisäksi kaksi äitiä 

synnytti kaksoset.54 Tämän perusteella ei ollut siis kovinkaan yleistä, että sama 

nainen olisi toistuvasti synnyttänyt lapsia avioliiton ulkopuolella ainakaan 

Kymintehtaalla tarkasteluvuosien kuluessa. 

 

 Taulukko 1. Vuosina 1904–1915 Kymintehtaalla syntyneiden avioliiton  

 ulkopuolella (au) syntyneiden lasten lukumäärä äitiä kohden. 

1 au-

lapsi 

2 au-

lasta 

3 au-

lasta 

Au-

kaksoset 

Au-

kaksoset 

+1 au-

lapsi 

Äitejä 

yhteensä 

42 5 2 2 1 52  

Lähde: VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 

 

                                                 
52 Ks. Taulukko 1.  
53 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
54 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
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Kirkkokurinalaisten luettelon perusteella voidaan lisäksi todeta, että yksi kolmen 

lapsen äideistä oli tullut Kymintehtaalle vuonna 1900 ja hän oli synnyttänyt 

ensimmäisen aviottoman lapsen jo vuonna 1901. Toinen kaksi aviotonta lasta 

Kymintehtaalla synnyttänyt äiti oli saanut ensimmäisen aviottoman lapsen jo 

1900. Oletettavaa on, että useita aviottomia lapsia synnyttäneen äidin maine 

lienee ollut kyseenalainen tehdasyhdyskunnassa etenkin, jos jo entuudestaan 

avioton äiti muutti uuteen asuinpaikkaansa ja synnytti siellä jälleen lapsen 

avioliiton ulkopuolella. Edellä mainittujen äitien lisäksi aineistosta löytyy 

viitteitä siitä, että Kymintehtaalle muuttaneiden joukossa oli myös muita jo 

aiemmin aviottoman lapsen synnyttäneitä sekä salavuoteudesta synninpäästön 

saaneita. Nämä jäävät kuitenkin tutkimusrajaukseni ulkopuolelle, enkä ole 

lähtenyt niitä tarkemmin jäljittämään.55 

 

2.1. Äitien taustaa 

 

Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen työllisti alkuvaiheessa pääsääntöisesti 

lähiseudun asukkaita. Iitin ja Valkealan alueella sijainneiden tehdasyhdyskuntien 

väestön määrä kasvoi vuoden 1870 noin 700 asukkaasta noin 10 000 asukkaaseen 

vuoteen 1912 mennessä. Ennen tehtaiden yhdistymistä vuonna 1900 

tehdaskylien asukkaista 42 prosenttia oli syntynyt Valkealassa ja 30 prosenttia 

Iitissä. Lähialueiden työntekijöiden lukumäärää lisäsivät vielä välittömistä 

lähikunnista työvoimaksi saapuneet. 1900-luvun alussa muuttoliikkeen myötä 

tehdastyövoimaa saapui Itä-Uudeltamaalta ja Etelä-Savosta, jolloin savolaisten 

osuus tehdaskylien väestöstä oli noin 14 prosenttia.56  

Kymiyhtiön järjestämän laskennan mukaan vuonna 1912 Kymintehtaan 

tehdasyhdyskunnassa asui 3334 asukasta. Näistä yli 2000 oli edelleen syntyjään 

Valkealasta tai Iitistä. Seuraavaksi eniten muuttoliikettä oli Uudenmaan ja 

                                                 
55 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915; Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–

1915; Rippikirjat 1904–1915; Kirkkokurinalaisten luettelot 1904–1915. 
56 Leino-Kaukiainen 2012, 109. 
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Mikkelin lääneistä. Myös muualta Viipurin läänin alueelta muutettiin 

Kymintehtaalle 233 asukkaan voimin, mutta muissa lääneissä tai ulkomailla 

syntyneiden osuus oli melko vähäinen.57 

Myös aviottomien äitien syntymäpaikkaa tarkasteltaessa muodostuu 

samankaltainen kuva, jonka mukaan monet olivat kotoisin lähiseudulta.58 

Tarkasteluuni kuuluvista 52 äidistä 13 syntymäpaikaksi on merkitty Iitti ja 

kahden Valkeala.  Jaalasta, Heinolasta, Sysmästä ja Hartolasta tulijoita oli 

yhteensä viisi ja Nastolasta sekä Hollolasta kummastakin yksi äiti. Savon 

seudulta oli syntyjään seitsemän äitiä. Kymenlaakson Elimäeltä oli yksi äiti ja 

Etelä-Karjalan Luumäeltä sekä Lemiltä niin ikään molemmilta yksi. 

Kaukaisimmat tulijat olivat Kokemäeltä ja Rääkkylästä. 18 äidin syntymäpaikka 

ei ole tiedossa.59  

 

Taulukko 2. Äitien syntymäpaikka 

Äidin syntymäpaikka Tulijoiden lukumäärä 

Iitti 13 

Valkeala 2 

Jaala, Heinola, Sysmä, Hartola 5 

Nastola, Hollola 2 

Savo 7 

Muu Kymenlaakso, Etelä-Karjala 3 

Kokemäki, Rääkkylä 2 

Syntymäpaikka ei tiedossa 18 

Yhteensä 52 

 Lähde: VsrkA, Rippikirjat 1904–1915. 

 

                                                 
57 Talvi 1979, 178. 
58 Ks. Taulukko 2. 
59 VsrkA, Rippikirjat 1904–1915; Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–1915. 
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Tutkimukseni kannalta kiinnostava ikäryhmä on 15–49 -vuotiaat, joita vuonna 

1912 kolmen tehdasyhdyskunnan väestöstä oli 50,3 %. Muuttoliikkeen myötä 

Kymintehtaalle naisia muutti miehiä enemmän, ja sukupuolirakennetta 

tarkasteltaessa 100 miestä kohden oli 110 naista. Epäsuhta ei ollut kuitenkaan 

niin merkittävä kuin esimerkiksi Tampereella, missä naimattomien naisten osuus 

oli huomattavan suuri suhteessa miehiin.60 

Kymintehtaan aviottomien äitien keski-ikä heidän synnyttäessään oli 28,5 vuotta. 

Keski-ikää nostaa se, että kahdeksan äideistä synnytti kahteen tai kolmeen 

kertaan aviottoman lapsen. Nuorin äideistä oli lapsen syntyessä 18-vuotias ja 

vanhin 41-vuotias.61 

En ole luottanut ainoastaan syntyneiden ja kastettujen luetteloon merkittyyn 

ikään, vaan olen varmistanut iän synnytyshetkellä lapsen syntymäajan ja äidin 

syntymäajan perusteella. Pääsääntöisesti iät täsmäävät hyvin, mutta neljän äidin 

kohdalla on virheellinen ikä. Yhden äidin iäksi oli syntyneiden ja kastettujen 

luettelossa merkitty 19, vaikka todellinen ikä kahdesta muusta lähteestä 

tarkastettuna oli 40.62 Äitien keski-ikä synnytyshetkellä oli melko korkea, mikä 

osaltaan puoltaa sitä tosiasiaa, että useimmat äidit olisivat olleet tietoisia 

raskaaksi tulon mahdollisuudesta. Omasta harkinnasta tai mahdollisesta 

painostuksesta ei voi vetää varmoja johtopäätöksiä. 

 

  

                                                 
60 Talvi 1979, 178–179; Haapala 1986, 127. 
61 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Rippikirjat 1904–1915; Syntyneiden ja 

kastettujen luettelot 1904–1915. Ks. Taulukko 3. 
62 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915; Rippikirjat 1904–1915.  
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Taulukko 3. Äitien ikä lasten syntymähetkellä. 

Ikä Äitien lukumäärä 

18–20 11 

21–25 17 

26–30 7 

31–35 18 

36–40 11 

41 1 

Lasten lukumäärä yhteensä 65 

Lähde: KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915; Rippikirjat 1904–1915. 

 

Äidin nimen tytär-päätteisen matronyymin perusteella voidaan päätellä, että viisi 

Kymintehtaan aviottoman lapsen synnyttäneistä naisista olisivat olleet itsekin 

aviotonta syntyperää. Yhden äidin tiedot ovat ristiriitaisia, koska hänet on 

merkitty työläiseksi ja vuonna 1910 aviottoman pojan synnyttäneeksi äidiksi, 

joka on vuonna 1911 tullut Viipurista. Mahdollista kuitenkin on, että tämä Iitistä 

kotoisin ollut nainen on synnyttänyt Viipurissa, missä myös hänen lapsensa on 

kastettu. Yhdellä itsekin aviotonta syntyperää olleista äideistä on ollut tiettävästi 

Kymintehtaalle tullessaan jo yksi avioton lapsi. Yksi äideistä puolestaan synnytti 

peräti kolme aviotonta lasta. Mukana on lisäksi äiti, joka on henkikirjojen 

perusteella kirjattu tehtaan työntekijän lapsipuoleksi. Hänen poikalapsensa kuoli 

hätäkasteen jälkeen ennen kasteen vahvistamista.63 Tuntematta tarkasti naisten 

oloja oletettavaa kuitenkin on, että yhteisön paine on ollut suurta useamman 

avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen äitejä kohtaan. Naisten omaa syntyperää 

on saatettu pitää selittävänä tekijänä äidin käyttäytymiseen ja elämän 

muotoutumiseen.  

                                                 
63 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
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Aiemman tutkimuksen mukaan nykyisen Kuusankosken kylien alueella 

aviottomien lasten äidit olivat pääsääntöisesti taustoiltaan tehtaalaisia tai piikoja. 

Aineistoa tarkasteltaessa tämä pätee hyvin myös Kymintehtaan oloihin, kun 

lisäksi nimike tehtaan työntekijän tai työläisen tytär liitetään joukkoon.64 Tehtaan 

työntekijöiden tyttäriä on kymmenen, joista ainakin neljä on myöhemmissä 

henkikirjoissa ilmoitettu työläisiksi tai tehtaan työntekijöiksi. Tässä on 

havaittavissa alkujaan vuonna 187465 perustetun Kymintehtaan toisen polven 

tehtaalaisuuden piirteitä. Koneenhoitajan tytär synnytti syntyneiden ja 

kastettujen luettelon mukaan vuonna 1911, mutta muiden lähteiden mukaan 1910 

kuolleena syntyneen tyttären. Sepän tytär sai vuonna 1911 niin ikään aviottoman 

tyttären.66  

Rajauksessani on mukana yksi talollisen tytär, joka asui Kymi Oy:n omistamalla 

tilalla. Hän synnytti aviottoman pojan vuonna 1910 ollessaan 32-vuotias.67  

Suuri osa aviottomista äideistä on henkikirjojen perusteella ainakin jossain 

vaiheessa työskennellyt tehtaalla, mutta vielä lapsen syntyessä heidät on merkitty 

syntyneiden ja kastettujen luetteloon joko työntekijöiden tai itsellisten tyttärinä. 

Yksi aviottomista äideistä on itsellisen tytärpuoli. Itsellinen muodostuu 

ongelmalliseksi ryhmäksi, koska nimike ei kerro heidän elinkeinoaan eikä työn 

vakinaisuudesta ole tässä yhteydessä tietoa. Useamman lapsen synnyttäneiden 

joukossa oli myös naisia, jotka ovat mitä ilmeisimmin jääneet pois töistä lasten 

synnyttyä, koska nimeke on saattanut muuttua myös työläisestä takaisin 

työmiehen tyttäreksi. Tyttärellä viitattiin pääsääntöisesti nuoriin naisiin 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, koska henkikirjoissa naisen nimeke 

määräytyi miehen tai isän ammatin mukaan.68  

                                                 
64 Annala 1997, 132; Ks. Taulukko 4. 
65 Talvi 1979, 56. 
66 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915. 
67 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1904–

1915. 
68 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–

1915; itsellisen määritelmästä esim. Haapala 1986, 107. 



 

24 

 

Palvelijattaria kymintehtaalaisista aviottomista äideistä on kolme, ja lisäksi yksi 

vuonna 1914 palvelijattarena aviottoman tyttölapsen synnyttänyt nainen oli 

saanut jo yhden aviottoman pojan työläis-nimekkeellä 1911. Kolmannen 

aviottoman lapsen syntyessä 1915 nainen oli henkikirjamerkintöjen perusteella 

jälleen työläinen. Aikaisemman tutkimuksen pohjalta tehtaaseen pestautuminen 

saattoi johtua mahdollisesti siitä, että naiset eivät enää saaneet pitää palvelijan 

paikkaa aviottoman lapsen synnytettyään. Ajan siveellisyyskäsityksen mukaan 

emännät eivät voineet pitää langenneita naisia taloudessaan, minkä vuoksi monet 

äidit luopuivat lapsestaan tai joutuivat hankkimaan elantonsa muualta. 

Käytännön näkökulmasta palvelijattaren monesti ympärivuorokautista työtä oli 

myös mahdotonta yhdistää lapsenhoitoon.69 Tilanne vaikeutui entisestään, jos 

äidin perhe tai suku asui kaukana eikä heistä ollut apua lapsenhoidossa.  

Aineistoni perusteella Kymintehtaalla äidin ammattinimeke saattoi siis vaihdella 

paitsi palvelijattaresta työläiseksi, niin myös päinvastoin huolimatta avioliiton 

ulkopuolella syntyneestä lapsesta.70 Mikäli haluaa varmistua siitä, ketkä 

työskentelivät vuosien kuluessa Kymintehtaalla, tietoa pitäisi etsiä mahdollisista 

Kymintehtaan työntekijöiden luetteloista. 

  

                                                 
69KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1904–

1915.  Kokko 1996, 101. 
70 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915. 
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Taulukko 4. Aviottomien äitien tausta ammatin tai nimekkeen perusteella 

ensimmäisen lapsen syntymähetkellä. 

Ammatti tai nimeke Aviottomien äitien lukumäärä 

Tehtaan työntekijä, työläinen 20 

Tehtaan työntekijän tai työläisen tytär 10 

Itsellinen 8 

Palvelijatar 3 

Leski 5 

Työntekijän vaimo 1 

Muut* 5 

Yhteensä 52 

* Ryhmä muut sisältää yhden talollisen tyttären, itsellisen tytärpuolen, sepän tyttären, 

koneenhoitajan tyttären sekä Amerikan ”lesken”. 

Lähde: VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 

 

Naisten aviosäätyä tarkasteltaessa tehtaan työntekijöiden lesket ovat vahvasti 

edustettuina aviottomien lasten synnyttäjinä.71  Vertailukohtana voidaan todeta, 

että Tampereen työväestön lesket synnyttivät avioliiton ulkopuolisia lapsia vain 

harvoin. Tautien lisäksi tapaturmavaara oli ilmeinen tehtaan oloissa, vaikka 

1800-luvun loppupuolella oli alettu kiinnittää erityistä huomiota 

työturvallisuusnäkökohtiin. Vuosien 1900–1915 välisenä aikana Kymintehtaalla 

tapahtui 306 työtapaturmaa, joista kuolemaan johti 10. Naiset saattoivat jäädä 

nuorina leskeksi, ja esimerkiksi 1900-luvun alun Tampereella joka viides 35-

vuotias nainen oli jäänyt leskeksi.72  

Kymintehtaalla aviottoman lapsen synnyttäneet lesket eivät olleet aivan nuoria, 

koska nuorin leskivaimo oli lapsen synnyttäessään 28-vuotias ja vanhin 38-

vuotiaana kaksoset synnyttänyt nainen.73 Kaikkiaan aviottoman lapsen 

                                                 
71 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. Ks. Taulukko 5. 
72 Markkola 1994, 62, 106–107; Talvi 1979, 334. 
73 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
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synnyttäneitä työntekijöiden leskivaimoja on viisi. Esimerkiksi vuoden 1910 

alkupuolella kuolleen puusepän leski synnytti aviottoman tyttären seuraavan 

vuoden jouluna. Mukana on myös työnjohtajan leski, joka on synnyttänyt lapsen 

neljä vuotta miehensä kuoleman jälkeen.74  

Edellä mainittujen leskien lisäksi yksi äideistä oli naimisissa synnyttäessään 

aviottoman lapsen vuonna 1905. Hänet ripitettiin huoruudesta, minkä lisäksi hän 

sai vuonna 1915 vielä aviottomat kaksoset leskeksi jäätyään. Myös vuonna 1912 

synnyttänyt palvelija ja 1913 aviottoman lapsen saanut työläinen olivat vielä 

vuoden 1910 henkikirjojen mukaan työmiehen vaimoja. Miesten kohtalosta 

lasten syntymävuonna ei kuitenkaan ole enää tietoja.75 

1900-luvun vaihteessa siirtolaisuus Amerikkaan oli suurta, mikä näkyi myös 

Kymintehtaan työvoimassa. Siirtolaisuuden määrään vaikuttivat etenkin 

taloudelliset suhdanteet, ja Kymintehtaan seisokki vuonna 1909 

paperimarkkinoiden romahduksesta johtuen lisäsi muuttohalukkuutta alueelta. 

Siirtolaisuutta alueelta lisäsivät myös Kymintehtaan vuoden 1912 lakot, jotka 

johtuivat irtisanomisista ja siirtymisestä kolmivuoroisesta työjärjestelystä 

takaisin kaksivuoroiseen. Tämä pidensi myös aiempaa kahdeksantuntista 

työpäivää kahteentoista tuntiin.76  

Aineistoista käy ilmi, että vuonna 1914 aviottoman lapsen synnyttäneen naisen 

mies oli lähtenyt siirtolaiseksi Amerikkaan. Vuoden 1910 henkikirjoissa mies oli 

merkitty tehtaan työntekijäksi, mutta syntyneiden ja kastettujen luettelossa 

naisen kohdalla oli maininta ”Amerikan leski”, minkä lisäksi hänet on mainittu 

työmiehen vaimoksi.77 Tulkintani mukaan myös tämä äiti oli edelleen naimissa 

lapsen syntyessä. 

                                                 
74 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915. 
75 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915. 
76 Leino-Kaukiainen 2012, 111. 
77 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1910; VsrkA, syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
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Kirkon edustajat esittivät yleisellä tasolla huolensa siirtolaisuuden aiheuttamiin 

moraalisiin epäkohtiin, jotka nostivat yksilön omat pyrkimykset etusijalle. Yksi 

lieveilmiö oli heidän mukaansa Amerikan ”leskien” synnyttämät aviottomat 

lapset. Etenkin Amerikkaan kohdistuneen siirtolaisuuden alkuvaiheissa esiintyi 

toisinaan myös Amerikka-retoriikkaa, jota käytettiin karanneen aviopuolison 

todellisten jälkien peittelyyn.78 

 

Taulukko 5. Aviottomien äitien aviosääty ensimmäisen lapsen syntyessä. 

Aviosääty lapsen syntyessä Äitien lukumäärä 

Naimaton 43 

Naimisissa 1 

Leski 5 

Amerikan ”leski” (naimisissa) 1 

Aviosääty epävarma 2 

Äitejä yhteensä 52 

Lähde: KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915; Rippikirjat 1904–1915. 

 

Aviottomien äitien terveydentilaan viittaavia merkintöjä lähteistä löytyy 

ainoastaan kaksi. Vuonna 1910 aviottoman pojan synnyttäneen äidin kohdalla on 

merkintä ”mielisairas” ja tämän lisäksi köyhäinhoitotilastoissa hänen kohdallaan 

on merkintä ”tauti”. Vuonna 1915 syntyneen tytön äiti on ollut synnyttäessään 

ainoastaan 19-vuotias työläisen tytär ja hänen kohdallaan on merkintä ”sairas”. 

Epämääräisten merkintöjen perusteella voidaan ainoastaan todeta heidän olleen 

kyvyttömiä elättämään lapsensa, mihin viittaa myös molempien äitien 

kuuluminen köyhäinhoidon piiriin.79 Terveydentilaa kuvaavien merkintöjen 

tulkinnassa kannattaa kuitenkin olla varovainen, koska 1900-luvun alussa 

                                                 
78 Pitkänen 1988, 62-63; Pohjola-Vilkuna 1995, 63. 
79 KA, Vaivaishoidon tarkastajan arkisto, Köyhäinhoitotilastot; VsrkA, Rippikirjat 1904–1915. 
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etenkään psyykkisten sairauksien diagnosointi ei ollut luotettavaa ja toisaalta 

diagnoosin tekijä ei ole tiedossa. 

Sosiaalisen aseman perusteella valtaosa Kymintehtaan aviottomista äideistä 

kuului siis työväestöön, mikä puoltaa aiempaa tutkimusta aviottomien äitien 

taustasta. Tarkastelemieni 52 äidin taustoja ei voi kuitenkaan tulkita 

yksioikoisesti eikä Kymintehtaalla aviottoman lapsen synnyttänyttä naista voida 

asettaa tiettyyn kategoriaan ainoastaan sosiaalisen aseman perusteella. Lähteistä 

piirtyy kuva hyvin eri ikäisistä ja eri lähtökohdista aviottoman lapsen 

synnyttäneistä naisista.  

Kymintehtaan äitien perusteella on siis perusteetonta sanoa, että 

tehdasyhdyskunnan olot olisivat lisänneet nuorten naisten moraalista rappiota tai 

hyväksikäytön määrää. Omat havaintoni tukevat aiempia tutkimustuloksia, 

joiden mukaan tehtaiden työväestöön kuuluvien naisten siveellisyys oli 

aikalaisepäilyksiä parempi.80 Myös Kymintehtaan aviottomien lasten 

suhteellisen pieni määrä puoltaa tätä seikkaa. Monilla naisilla oli lapsia 

entuudestaan ja he olivat olleet naimisissa ennen aviottoman lapsen syntymää tai 

avioituneet sen jälkeen. Tämän perusteella on vaikea puoltaa syvään juurtunutta 

käsitystä viattomien ja kokemattomien tyttöjen tietämättömyydestä seksuaalisen 

kanssakäymisen mahdollisista seuraamuksista. Naisten elämänkaaret ovat 

yksilöllisiä ja reilun kymmenen vuoden tarkasteluaika kertoo ainoastaan pienen 

osan heidän elämästään.  

 

2.2. Valtaa vai seksuaalista vapautta? 

 

Tehdasyhdyskuntaa voidaan perustellusti pitää paitsi paternalistisena niin myös 

patriarkaalisena81 ympäristönä, vaikka tehtaan työntekijöiden joukossakin oli 

                                                 
80 Ks. esim. Markkola 1994, 60–62. 
81 Patriarkaalisuus on käsitteenä moniselitteinen riippuen ajan ja paikan kontekstista. 

Yleisimmin patriarkaalisuudella ymmärretään isän tai isännän valtaa, mikä ilmenee 

miesvaltaisena, hierarkisena ja autoritäärisenä asemana suhteessa naisiin. Miesten ylivallan 
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paljon naisia. Työnjako ja palkkauksen eriarvoisuus korostivat miesten asemaa 

suhteessa naisiin, vaikka erot työntekijämäärissä eivät aina tehtaasta riippuen niin 

suuria olisi olleetkaan.82 

Vuosisadan vaihteessa siveettömyys oli keskeinen tehtaalaisnaisiin liitetty käsite 

heidän nuoren ikänsä ja kokemattomuutensa vuoksi, mutta myös heidän 

sosiaalisen taustansa takia. Näin ollen työväestöön kuuluvat naiset saivat etenkin 

sivistyneistön silmissä siveettömän leiman jo syntyperänsä vuoksi elintavoista 

riippumatta.83 Siveellisyys ja sen vastakohtana siveettömyys ovat kuitenkin 

laajoja ja monisyisiä käsitteitä. 

Ajatus siveellisyydestä levisi aatteena 1800-luvun kuluessa etenkin J. V. 

Snellmanin johdattelemana, mutta käsitteenä se on varsin moniulotteinen ja laaja. 

Siveellisyys voitiin liittää paitsi rakkauden eri lajeihin niin myös uskontoon ja 

luontoon.84 Yksilön henkinen kasvu oli keskeistä Snellmanin ajatuksessa, jonka 

päämääränä oli eettiselle pohjalle rakentunut ihanneyhteiskunta. Perheellä oli 

keskeinen sija siveysihanteen toteutumisessa ja näin ollen seksuaalisuutta ei oltu 

rajattu siveysihanteen ulkopuolelle. Se oli ainoastaan valjastettu palvelemaan 

perheen kautta muodostuvaa ideaaliyhteiskuntaa. Siveellisyyden käsite on 

kuitenkin myös vahvasti aikaan sidottu. Siveellisyysihanne, moraaliodotukset ja 

kontrolli kohdistuivat etenkin naisiin, ja tyttöjen kasvatus poikkesi poikien 

vastaavasta vielä pitkälle 1900-luvulle.85 Ideologiaa alettiin toteuttaa myös 

käytännössä erityisesti esimerkiksi raittius- ja nuorisoseuratyön kautta, jolloin 

siveellisyyskäsitys lähestyi myös työväenluokkaista väestöä ei ainoastaan 

ylhäältä annettuna vaan myös osana heidän arkeaan.86 Tämän tutkimuksen 

yhteydessä käsittelen siveellisyyttä ainoastaan naimattomia naisia koskien 

sivuuttaen avioliittoon sidotun siveellisyyden. 

                                                 
kuvaaminen patriarkaattina on myös herättänyt paljon kritiikkiä tutkijoiden keskuudessa, koska 

käsite on tulkittu liian yli- tai epähistorialliseksi. Ks. esim. Leminen 1999, 18; Räisänen 1995, 

14. 
82 Ahvenisto 2008, 210. 
83 Lähteenmäki 1995, 122. 
84 Nätkin 1997, 13. 
85 Olsson 2007, 219, 226. 
86 Pohjola-Vilkuna 1995, 116–117. 
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Usein puhutaan myös kunniallisuudesta, mutta se on siveellisyyttä kapeampi ja 

voimakkaasti sukupuolittunut käsite. Kunniallinen liitetään pääsääntöisesti 

suoraan naiseen ja hänen seksuaalisuuteensa. Kunniallinen mies sen sijaan 

kuvastaa yhteiskunnallisesti arvostettua ja usein menestynyttä miestä. Tämä kuva 

välittyy myös 1900-luvun vaihteen kantaaottavasta kaunokirjallisuudesta.87 

Siveyskysymys liittyi vahvasti myös Kymin Osakeyhtiön naisten asemaan. 

Voikkaan tehtaalla vuonna 1904 järjestettyyn ns. Schmitzin lakkoon liitettiin 

yhtenä taustasyynä siveyskysymys, kun tehtaan naistyöntekijät syyttivät 

saksalaista työnjohtajaa Eugen Schmitziä lähentelystä. Taustalla epäillään olleen 

myös muita ristiriitoja työnjohtajan ja miestyöntekijöiden välillä, eikä lakon 

todellinen syy nykytutkimuksen valossa ole siveellisyyskysymys. Myös 

kymintehtaalaisten antama julkilausuma tuki näkemystä, jonka mukaan taustalla 

olivat moninaiset ristiriidat eivätkä ainoastaan yksipuoliset siveellisyyssyytteet.88 

Joka tapauksessa Kymintehtaan ja Kuusankosken työväenyhdistykset antoivat 

tukensa Voikkaan lakkoilijoille yhteisessä kokouksessa, jonka aiheena oli 

yhteiskunnallisessa keskustelussakin keskeisenä puheenaiheena ollut tehdastyön 

turmiollisuus. Sen pelättiin ilmenevän kokemattomien tehtaalaistyttöjen 

joutumisesta ”herrojen vilpillisesti viettelemäksi ja lopulta hylkäämäksi”.89   

Tämä on kuitenkin vahvasti aikalaiskuva ja -käsitys asiasta. Pertti Haapala ja 

monet muut tutkijat ovat todenneet työväestön moraalin ja arvojen olleen 

huomattavasti mainettaan parempia. Moninaistuneet elämisen mahdollisuudet 

pyrittiin kanavoimaan pääsääntöisesti oman aseman parantamiseen eikä näitä 

tilaisuuksia haluttu hukata mainetta turmelemalla.90 Voikkaan tapauksen 

yhteydessä Kymintehtaan siveellisyysoloja ei kuitenkaan suoranaisesti 

arvosteltu, eikä ainakaan Schmitzin lakkoon verrattavia yhtä kärkeviä tapauksia 

ole jäänyt jälkipolvien tietoon Kymin Osakeyhtiön puitteissa, vaikka tapahtuman 

                                                 
87 Pohjola-Vilkuna 1995, 55; Melkas 2009, 174. 
88 Strengell 2005, 89; Kuisma 2006, 532–533. 
89 Talvisto 1997, 598–599. 
90 Haapala 1986, 207. 
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vaikutukset heijastuivat vielä pitkään paikkakunnalla ihmisten mielissä, 

toiminnassa ja järjestäytymisessä.91 

Yleisellä tasolla keskustelu kaksinaismoraalista koski yhtä lailla miesten 

käyttäytymistä. Miesten haluttiin kantavan vastuunsa tekojensa seurauksista ja 

toisaalta köyhän ja rikkaan väestön eroavat moraalikäsitykset herättivät 

epäoikeudenmukaisia tunteita. Realismin myötä kaunokirjallisuudessakin 

nostettiin esimerkkitapaukseksi nuori ja viaton tyttö, joka joutui varakkaan 

miehen viettelemäksi joutuen kantamaan yksin vastuun suhteesta syntyvästä 

aviottomasta lapsesta ja siitä seuranneesta häpeästä. Tätä yksioikoista kuvaa on 

käytetty taiteen eri saroilla, ja edelleenkin historialliseen kontekstiin sijoittuvat 

elokuvat ja sarjat toistavat yksipuolista kuvaa todellisuudesta. Oikeassa elämässä 

lapsia syntyi monien erilaisten kanssakäymisten seurauksena ja vanhemmat 

olivat monista eri sosiaaliryhmistä, vaikka avioton syntyvyys liitetäänkin usein 

pääsääntöisesti alempia sosiaaliryhmiä koskevaksi ilmiöksi.92 Yhteiskunnallinen 

näkökulma oli läsnä myös biologisen äidin hylätessä lapsensa ja taloudellisen 

rasitteen kohdistuttua paikallisyhteisölle. Niin ikään sukupuolitautien leviäminen 

liitettiin vapaaseen seksuaalisuuteen, prostituutioon ja aviottomiin äiteihin.93 

Nuorten tyttöjen siveellisyyskasvatus ja vanhempien varoittelu huonon naisen 

maineesta on ollut tutkimusten mukaan yleistä. Kirsi Pohjola-Vilkuna on 

todennut, että eri yhteiskuntaryhmien kesken kotikasvatuksessa oli kuitenkin 

suuria eroja. Isän rooli kotikasvatuksessa voidaan käsittää perheen sisäisenä 

patriarkaalisuutena.94 Monet niin tehdasyhdyskunnissa kuin agraarioloissakin 

asuneet nuoret tytöt tulivat raskaaksi varoitteluista huolimatta.  

Klassinen esimerkki on erityisesti palvelijoiden ja piikojen vaara joutua isäntänsä 

tai palveluspaikkansa perheen muiden miespuolisten jäsenten seksuaalisten 

halujen kohteeksi. Ilmiötä on kuvattu käsitteellä isäntävalta. Syitä mahdollisiin 

moraalisiin epäluuloihin on haettu maaseudun naisten työnluonteesta, joka 

                                                 
91 Talvisto 1997, 605–606. 
92 Jousimaa 1983, 23; Melkas 2009, 172. 
93 Olsson 2007, 223. 
94 Pohjola-Vilkuna 1995, 99; Olsson 2007, 222–224. 
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miellettiin ruumiilliseksi ja sen myötä eroottiseksi etenkin sivistyneistön 

keskuudessa. Ehkä todennäköisempi syy kuitenkin on sivistyneistön ja 

työväestön eriävät näkemykset siveyskäsityksestä. Agraarioloissa rahvaan 

suhtautuminen avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin oli eronnut ylempien luokkien 

käsityksestä jo satoja vuosia, vaikka rahvaan suhtautuminen ei ollut 

aiemminkaan ollut edesvastuutonta tai moraalitonta. 1900-luvun alun 

palvelijakysymyksen keskipisteeseen nousivat etenkin yksityiskotien palvelijat 

eivät niinkään maataloudessa työskentelevät. Toisaalta myös palvelijatar ja 

piika-nimitykset erkanivat vähitellen toisistaan tarkoittamaan omia 

ammattejaan.95 

Kymintehtaalla neljä palvelijatarta synnytti aviottoman lapsen, mutta lasten 

biologinen isä ei selviä ainakaan käyttämieni lähteiden perusteella. Myöskään 

naisten palveluspaikka ei ole tiedossa.96 Mikäli biologiset isät ovat olleet naisen 

työnantajia, on kyse isännän vallasta suhteessa palkolliseensa, mutta taustoja 

tarkemmin tuntematta isät ovat saattaneet edustaa myös samaa sosiaalista asemaa 

äitien kanssa. Näin ollen Kymintehtaan isäntävaltailmiötä ei voida tämän 

tutkimuksen puitteissa arvioida. 

Palvelijattaria aviottomien lasten äiteinä on oman tutkimukseni puitteissa varsin 

pieni määrä suhteessa lasten kokonaismäärään. Ainakin kaksi äideistä siirtyi 

myöhemmin työskentelemään tehtaalle lapsen syntymän jälkeen. Yhtään piika-

nimityksellä olevaa naista ei tarkastelemieni aviottomien äitien joukosta löydy, 

vaikka aiemmassa tutkimuksessa Annala on todennut aviottomien äitien olleen 

usein piikoja laajemmin aluetta tarkasteltaessa. 97 Näin ollen voidaan olettaa, että 

aviottomia lapsia saaneet piiat asuivat kauempana tehdasyhdyskunnista 

maaseudulla. 

Patriarkaalisuuteen liittyvästä seksuaalisesta vallankäytöstä tulisi etsiä vihjeitä 

käräjäpöytäkirjoista. Aviottomia lapsia syntyi näistä suhteista, joihin naiset 

                                                 
95 Rahikainen 2006, 27–29; Melkas 2009, 171, 178. 
96 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
97 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915; Annala 1997, 132.   
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toisinaan päätyivät vasten tahtoaan.  Kuitenkaan tämä ei ollut niin yleinen ilmiö, 

kuin aikalaiskirjallisuudesta voisi päätellä. Hyvin usein, niin vanhemmalla ajalla 

kuin 1900-luvulle tultaessakin isännän seksuaalinen kanssakäyminen 

palvelusväkensä kanssa on tuomittu yhteisön keskuudessa.98  

Toisaalta käräjille päätyneet isäntiä vastaan nostetut lapsenruokkotapaukset 

kertovat ainoastaan isäntävaltailmiön olemassaolosta, eivät sen todellisesta 

laajuudesta. Kirsi Pohjola-Vilkunan mukaan yhtenä syynä tähän on esimerkiksi 

naisen varsin lyhyt hedelmöittymisaika kuukaudessa.99 Myös 1900-luvun alkuun 

yhdistetty kansalaisyhteiskunnan synty, työväestön itsenäistymisen mukanaan 

tuoma itseymmärrys sekä näiden myötä yksityisen ja julkisen elämänpiirin 

selkeämpi erottuminen lienee vähentänyt entisestään isäntävaltailmiötä.100 

Ylemmän oikeus palkolliseen nähden lienee ollut yleisempi omistussuhteisiin 

perustuvissa agraarioloissa kuin tehdasyhdyskunnassa, jonka väestörakenne oli 

vahvasti työläispainotteinen ja samaa sosiaalista asemaa edustava. Tällöin 

valtasuhde harvemmin rakentui taloudelliselle perustalle työntekijöiden 

keskuudessa huolimatta työväestön sisäisistä hierarkioista.  

 

2.3. Lasten nimien kertomaa 

 

Kymintehtaalla aviottomina syntyneille lapsille annetut nimet herättivät 

huomioni jo ensitutustumisella syntyneiden ja kastettujen luetteloihin. 

Nimenvalinta on saattanut kertoa äidin tunteista tai sillä on ehkä vihjattu 

mahdollisesta isäehdokkaasta paikallisyhteisön muille asukkaille. Mahdollista 

myös on, että nimi on valikoitunut sen mukaan, kenen nimipäivä on almanakassa 

sattunut syntymä- tai kastepäivälle. 1900-luvun alussa tämä käytännöllinen 

nimenvalintaperuste oli vielä varsin yleinen.101  

                                                 
98 Miettinen 2015, 117. 
99 Pohjola-Vilkuna 1995, 100. 
100 Häggman 1994, 27. 
101 Kiviniemi 2006, 132. 
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Kymintehtaalaislasten nimiä oli havaintojeni mukaan pääsääntöisesti harkittu ja 

yksioikoisia yhden nimen ratkaisuja tutkimassani aineistossa oli suhteellisen 

vähän. Tämä saattaisi kertoa myös siitä, että aviottoman lapsen nimenanto oli 

tärkeää äidille, oli lapsi sitten toivottu tai ei-toivottu. 

Lasten nimet ovat tutkimusten mukaan olleet toisaalta heijastumia nimenantajan 

omasta menneisyydestä ja toisaalta niiden avulla on haluttu luoda toiveita lapsen 

tulevaisuutta ajatellen. Nimiä ja nimenantokäytänteitä on pidetty symboleina 

vanhempien omista käsityksistä ja arvostuksista. Nimenanto merkitsi myös 

lapsen sosiaalista syntymää, joka liitti hänet yhteisöön.102  

Sofia Kotilainen on tutkinut laajaan kirkonarkistoaineistoon pohjautuen lasten 

nimeämiskäytäntöjä maaseutuseurakunnissa 1700-luvulta aina 1950-luvulle. 

Hän on todennut, että aukottomasti nimen valintaa tehnyttä tahoa ei voida sanoa, 

koska siitä ei ole merkintöjä kirkonkirjoissa. Kuitenkin pääsääntöisesti 

perimätietoon pohjautuen vanhemmat päättivät nimestä. Laajemmin sukua 

tutkittaessa nimi periytyi usein suvussa ja toisinaan myös nimi saattoi olla viite 

ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä.103 

Patriarkaalisuus painotti miesten päätäntävaltaa perheen asioissa, mutta myös 

naisilla oli huomattavasti sananvaltaa lapsen nimeä päätettäessä. Aviottoman 

lapsen kohdalla asia on jossain määrin mutkikkaampi. Lapsen nimen valintaan 

saattoi olla äidin lisäksi sananvaltaa myös lähipiirillä tai lapsen kastaneella 

papistolla. Vaikka isän nimeä ei suoraan olisikaan annettu aviottomalle lapselle, 

on mahdollista, että äiti käytti lapsen nimenvalintaa keinona painostaa isää 

elatusvastuuseen. Viittaus biologiseen isään saattoi antaa myös muutoin lapselle 

paremmat tulevaisuudennäkymät etenkin pienissä yhteisöissä, joissa aviottoman 

lapsen isät olivat monesti julkinen salaisuus.104 

Papiston vaikutus nimenantoon ilmeni etenkin nuorten äitien kohdalla. Tällöin 

symbolinen vaikutus korostui ja nimen kautta haluttiin ilmentää esimerkiksi 

                                                 
102 Kotilainen 2012, 245, 263. 
103 Kotilainen 2012, 248–250. 
104 Kotilainen 2012, 250, 252–253; Kotilainen – Saarimäki 2013, 122–124.  
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lapselle siveellisempää aikuisuutta. Myös yhteisön normit saattoivat rajata 

nimenvalinnan mahdollisuuksia.105 On kuitenkin huomioitava, että nimenanto ja 

muotinimet olivat sekä aikaan että paikkaan sidottuja. Siveyttä korostavia nimiä 

ei tutkimusaineistossani tullut ilmi, joten tältä osin papiston vaikutuksella ei liene 

ollut suurempaa merkitystä ainakaan Kymintehtaan aviottomia lapsia 

nimettäessä.106 

Vaikka aviottomaan lapseen liitetty häpeä ja syyllisyydentunto olivat 

voimakkaita vielä 1900-luvun paikallisyhteisöissä, lapsia nimettiin toisinaan 

äidin suvun perinteiden mukaan. Tavallista myös oli, että nimet saattoivat olla 

hyvin erikoisia yhteisön sisällä.107 Erottelen Valkealan syntyneiden ja kastettujen 

luetteloista keräämäni ensimmäiset ja toiset nimet toisistaan käsitellen niitä 

erillisinä, mutta kuitenkin suhteessa toisiinsa samanarvoisina. Tämä siksi, että 

haluan henkilöiden nimien takana pysyvän anonyymeinä.  

Kymintehtaan 65 aviottomasta lapsesta yhden nimen sai 21, kaksi nimeä 34 ja 

kolme etunimeä seitsemän lasta. Näiden lisäksi kaksi lasta on merkitty kuolleena 

syntyneiksi ja yksi kastamattomana kuolleeksi.  Nimien kirjo on hyvin laaja. 

Poikien nimiä esiintyy yhteensä 44 ja tyttöjen 41.108  

Esimerkkeinä äidin tunteisiin liittyvistä etunimistä voidaan luetteloista löytää 

poikiennimistä Armas, Sulo ja Aarre. Näiden nimien voidaan tulkita kuvaavan 

ennen kaikkea äidin positiivisia tunteita lasta kohtaan. Naispuolisille annettuja 

tunteita kuvaavia nimiä Kymintehtaan alueella annettiin mm. Lempi, Vieno, 

Rauha, Ilmi ja Hellin. Nämä nimet voidaan tulkita myös vertauskuvallisiksi 

nimiksi, joiden toivottiin enteilevän kantajalleen parempaa tulevaisuutta.109 

Nimet eivät myöskään millään tavoin paljasta lapsen olevan aviotonta 

                                                 
105 Kotilainen 2012, 253–254. 
106 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
107 Kotilainen 2012, 252. 
108 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
109 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
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syntyperää. Tarkasteltaessa näiden nimien suosiota kyseisenä aikana ainoastaan 

Armas löytyy kymmenen suosituimman nimen joukosta.110 

Monet nimistä herättivät huomiota erityisen hienoilla kirjoitusasuillaan tai 

vierasperäisellä vivahteellaan, mikä korostui etenkin yhdistettynä varsin yleiseen 

tai suomalaisperäiseen sukunimeen. Näistä etunimistä pojilla esiintyivät David, 

Evald, Birger sekä kahteen kertaan esiintynyt Frans. Tytöissä kirjo on vieläkin 

laajempi, kuten Viktoria, Afronia, Margareetta, Sally, Armida, Eleonora tai 

Iréne.111 Mahdollista myös on, että nimen kirjannut on kirjoittanut sen eri 

muotoon kuin nimenantaja on nimen tarkoittanut. Osa nimistä on vanhaa 

alkuperää ja käytössä jo kauan ennen 1900-luvun vaihdetta. Yksikään edellä 

mainituista nimistä ei esiinny kymmenen yleisimmän nimen listoilla vuosien 

1900–1919 välisenä aikana, mutta koko 1900-lukua tarkasteltaessa vähintään 

sata lasta saanut jonkin näistä nimistä. Ainoastaan Afronia-nimisiä on kastettu 

vähemmän kuin sata koko 1900-lukua tarkasteltaessa.112 Toisaalta sadan vuoden 

tarkasteluaika on pitkä suhteessa nimensaajien määrään, mikä ei tarkoita nimen 

yleisyyttä. 

Hienompikin nimi on saattanut usein muotoutua myöhemmin kutsujien suussa 

tilanteesta riippuen esimerkiksi hellittely- tai lempinimeksi tai toisinaan jopa 

haukkumanimeksi, mikä on saattanut jättää arkielämässä kastenimen 

varjoonsa.113 Tämän huomaa lähteistä pidemmällä aikavälillä, kun kasteessa 

saatu nimi muuttaa kirjoitusasuaan vuosien kuluessa henkilön omaksuttua usein 

lyhyemmän ja kansanomaisemman puhuttelunimen. 

Lapsen nimeämisellä kummien mukaan on pyritty sosiaalisten suhteiden 

luomiseen ja vahvistamiseen.114 Kymintehtaan paikallisyhteisössä tällä ei liene 

                                                 
110 Suosituimmat etunimet vuosikymmenittäin 1900–1919. 
111 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
112 Suosituimmat etunimet vuosikymmenittäin 1900–1919; Kiviniemi 2006, 180, 252, 311–354. 
113 Kiviniemi 2006, 253. 
114 Kotilainen 2012, 260. 
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ollut tarkasteluajankohtana suurtakaan vaikutusta, koska omassa aineistossani 

kukaan aviottomana syntynyt lapsi ei saanut kumminsa nimeä.115  

Hätäkasteeseen turvauduttiin, mikäli oletettavaa oli, että lapsi ei selviäisi 

varsinaiseen kasteeseen saakka. Kiireellisestä tilanteesta huolimatta nimenanto 

ei ollut useinkaan hätiköity ratkaisu, vaan valittuun nimeen oli perusteensa ja 

nimeä oli mahdollisesti mietitty jo ennen synnytystä. Kotilainen on viitannut, että 

epävarmoissa tai poikkeuksellisissa tilanteissa on usein pyritty turvautumaan 

johonkin turvalliseen, kuten kastamaan lapsi kätilön tai hätäkastajan mukaan.116 

Omassa aineistossani hätäkasteen saaneita oli kaikkiaan kuusi poikaa ja yksi 

tyttö. Näistä kaksi poikaa selvisi elossa kasteen vahvistamiseen saakka. Tytön 

kohtalo on epävarma. Hänen kastettaan ei ole merkitty vahvistetuksi, mutta 

hänen mahdollisesta kuolemastaan ei ole myöskään merkintää. Aineiston 

pohjalta ei voida sanoa, että lapset olisivat saaneet nimensä hätäkastajan 

mukaan.117  

Sen sijaan kaksosten syntymän odottamattomuus saattoi aiheuttaa haasteita myös 

nimenannossa. Etenkin hätäkasteen yhteydessä kahden lapsen nimien 

miettimiseen ei aina jäänyt aikaa.118 Kaksosia aineistosta löytyi kolmet, joista 

yksi kaksospoika syntyi kuolleena. Kaikki elossa syntyneet viisi lasta saivat 

ainoastaan yhden etunimen, mikä saattoi johtua juuri synnytystilanteen 

odottamattomasta käänteestä. Kuolleena syntynyt poika ja hänen veljensä 

hätäkastettiin.119 

Nimien alkuperä saattaa juontua myös yleisistä muoti-ilmiöistä ja nimenantajan 

mieltymyksistä, joten täysin yksiselitteisiä vastauksia nimien alkuperään ei voida 

antaa. 1900-luvun vaihteessa alettiin antaa entuudestaan tuntemattomia etunimiä 

ja suomalaisuuden korostaminen nousi esiin myös nimenantoperusteissa.120 Tänä 

ajankohtana myöskään yhteiskunnallisen tietoisuuden heräämistä ja 

                                                 
115 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
116 Kotilainen 2012, s. 261, 269. 
117 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
118 Kotilainen 2012, 262. 
119 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
120 Kotilainen 2012, 271. 
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sanomalehtien sekä lukutaidon yleistymistä ei kannata täysin sivuuttaa nimien 

tulkintoja pohdittaessa. Toisaalta myös nousevaan työväenaatteeseen liittyviä 

nimiä suosittiin tehdasyhdyskunnan työläisten keskuudessa etenkin poikia 

nimettäessä. Näihin viittasivat esimerkiksi Kymintehtaallakin esiintyneet Uljas 

ja Toivo.121 Näistä jälkimmäinen oli neljänneksi suosituin pojannimi vuosien 

1900–1919 välisenä aikana.122 

Jos verrataan lasten syntymä- ja kastepäiviä näinä päivinä nimipäiväänsä 

viettäneisiin, voidaan todeta vain harvan Kymintehtaalla syntyneen aviottoman 

lapsen saaneen nimensä almanakan mukaan. Yksi selittävä tekijä oli 

luonnollisesti lapsen eri sukupuoli, mikä esti nimen valikoinnin suoraan 

almanakasta. Neljä poikaa ja kolme tyttöä ovat saaneet jonkin nimistään 

nimipäiväänsä heidän syntymäpäivänään viettäneiden mukaan. Lisäksi on 

oletettavaa, että Eerikin päivänä syntyneen Erkin ja Lyydian päivänä syntyneen 

Lyylin nimet juontuvat almanakan mukaan. Lapsen kastepäivänä nimipäiviään 

viettäneen mukaan ei tarkastelemistani lapsista ole nimetty ketään.123 

Toisinaan lapsille annettiin etunimien yhdistelmiä, jotka suoraan paljastivat 

lapsen olevan aviotonta syntyperää.124 Tarkasteltaessa Kymintehtaan lapsien 

nimiä avioton syntyperä ei käy ainakaan suoranaisesti ilmi etunimien tai niiden 

yhdistelmien perusteella. Voidaan kuitenkin epäillä, että aiemmin esittämäni 

harvinaisemmat ja vierasperäiset nimet olisivat korostaneet aviotonta 

syntyperää.125 Myös aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että esimerkiksi 1800-

luvulla suvun piirissä entuudestaan tuntemattomia tai harvinaisia nimiä olisi 

annettu juuri aviottomille lapsille, mikä olisi korostanut aviotonta syntyperää 

kirkonkirjojen merkintöjen ja paikallisyhteisön mahdollisen syrjinnän lisäksi. 

Toisaalta aviottomille lapsille annetut nimet tuskin olivat suosiossa avioliittoon 

                                                 
121 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
122 Suosituimmat etunimet vuosikymmenittäin 1900–1919. 
123 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915; 1900-luvun almanakat. 
124 Hänninen 2017, 29. 
125 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 



 

39 

 

syntyneitä lapsia nimettäessä juuri leimautumisen pelossa, mikä vähensi nimien 

yleistymistä.126 

Sukunimen lapsi sai äitinsä mukaan, mikäli lapsi syntyi avioliiton 

ulkopuolella.127 Toisinaan edelleen vielä 1900-luvun puolella osa lapsista 

nimettiin ainoastaan tytär-loppuisella matronyymillä sukunimen sijaan, mikä 

viittasi äidin nimeen ja korosti lapsen aviotonta syntyperää. Kymintehtaan 

aineistossa kahdella äideistä on ainoastaan matronyymi etunimensä perässä, ja 

yksi kaksoset synnyttänyt äiti on merkitty isänsä patronyymillä.128 Näiden äitien 

lasten nimistä avioton syntyperä lienee ilmennyt asiakirjoissa vielä pitkään 

pelkän nimenkin perusteella. 

Voidaan perustellusti sanoa, että myös Kymintehtaan aviottomille lapsille 

annettujen nimien taustalla oli vakaa harkinta. Toiset nimet viittasivat vahvasti 

nimenantajan tuntemuksiin tai niistä on luettavissa toive paremmasta 

tulevaisuudesta. Toiset puolestaan mukailivat ajan suosittuja nimiä. Kuitenkaan 

viittauksia nimeämisestä lähipiirin tai kummien mukaan ei ollut tämän aineiston 

pohjalta luettavissa. Mahdollisesti laajempi sukua selvittelevä tutkimus saattaisi 

myös antaa vastauksia siihen, periytyykö jokin nimistä mahdollisesti äidin 

suvusta tai vihjataanko sillä mahdollisesti lapsen biologisesta isästä.  

 

 

3. Yhteisön rajat ja aviottomat suhteet 

 

Asunto-olot ovat kiinnostavia tutkimukseni kannalta, mikäli pohditaan avioliiton 

ulkopuolisten sukupuolisuhteiden mahdollistavia tiloja. Kirsi Pohjola-Vilkuna 

käyttää käsitettä sukupuolisuuden tila tarkastellessaan maaseudun luvatonta 

seksuaalisuutta ja sen mahdollistaneita olosuhteita. Tilojen ahtaudesta johtuen 

                                                 
126 Kotilainen 2008, 226. 
127 Kotilainen 2012, 250. 
128 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
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tapauksilla oli usein silminnäkijöitä, mutta yksityisyyttä pyrittiin hakemaan myös 

ulkorakennuksista. Toisaalta tilalla voidaan käsittää myös ei-fyysinen tai 

abstrakti tila ja ympäristö.129  

Kymintehtaalle muodostui työväenasutusta jo tehtaan varhaisvaiheissa 1870-

luvulla. Tehtaan perustaja Axel Wilhelm Wahren otti mallia perustamansa 

Forssan tehtaan tehdasyhdyskunnan rakenteesta, ja vahva paternalistinen perintö 

näkyi Kymintehtaan yhdyskunnassa vielä uusien johtajienkin aikana 1900-luvun 

alkupuolella. Yhteisöllisyyttä luovilla rakennuksilla, kuten Kymintehtaan 

seuratalolla, kansakouluilla, tehtaankaupalla tai yhteissaunalla on ollut 

kiistämättä yhteisöllisyyttä luova ja toisinaan ehkä myös yhteisön ulkopuolelle 

poissulkeva vaikutus.130  

Lisäksi asunto-olot vaikuttivat paitsi oman tilan tarpeeseen niin myös suoraan 

asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Vuoden 1912 väestönlaskennan 

yhteydessä tutkittiin asunto-oloja ja tuloksia verrattiin muualla tehtyihin asunto-

olojen kartoituksiin. Tilaa Kymintehtaan asunnoissa oli huoneluvun mukaan 

määriteltynä hieman kahta muuta Kymiyhtiön tehdasyhdyskuntaa enemmän. 

Olot olivat kuitenkin melko kehnot, mikä kävi ilmi vuoden 1914 

joukkotuberkuloositarkastuksien yhteydessä. Etenkin työikäisillä nuorilla 

naisilla tuberkuloosia esiintyi paljon. Syyksi epäiltiin raskauksien ja synnytysten 

heikentämää terveyttä, yötyötä sekä työläisasuntojen ahtautta ja huonoa 

ilmanlaatua.131 

Työväenasuntojen ahtaus ja jatkuva yhteisöllisyys tuskin olivat otollisia paikkoja 

luvattomaan seksuaalisuuteen, vaan tilaa pyrittiin todennäköisesti hakemaan 

muualta. Yhdyskunnassa oli kuitenkin vielä maaseudun leima ja kaikki eivät 

asuneet työväenasunnoissa vaan myös tehdasta ympäröivillä tiloilla. Pelko 

silminnäkijöistä ja yhteisön juoruista oli kuitenkin läsnä myös Kymintehtaan 

oloissa aivan kuten puhtaasti agraariyhteisöissäkin. Pohjola-Vilkuna muistuttaa, 

                                                 
129 Pohjola-Vilkuna 1995, 75–77, 82. 
130 Lisää Kymintehtaan rakennuksista ja miljööstä esim. Talvi 1979, 180-186, 273. 
131 Talvi 1979, 196, 246–248. 
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että vuosisadan alussa ristiriitaa aiheuttivat tilanahtaudesta johtuvan fyysisen 

läheisyyden mahdollistamat seksuaalikontaktit ja toisaalta tiukat 

siveellisyysvaatimukset.132  

Tehdasyhdyskunta on käsitteenä kuitenkin paljon laajempi kuin ainoastaan 

tehdasta ympäröivä rakennettu miljöö. Asunto-oloja keskeisemmiksi 

tarkastelukohteiksi tässä tutkielmassa nousevat yhteisölliset rakenteet, joita 

lähteideni pohjalta on mahdollista hahmotella.  

Metsäteollisuuden kehittyminen keskelle maaseutua sekoitti agraarisen 

elämäntavan ja teollistumisen mukanaan tuomat vaikutukset. Myös ihmisten 

elämäntapa ja asenneilmapiiri muuttuivat vääjäämättä, mutta yhtäkkinen muutos 

ei ollut. Agraariyhteiskunnan tasa-arvoiset periaatteet eivät kuitenkaan siirtyneet 

teollistuvaan ympäristöön, vaan tehdasyhdyskunnissa vallitsi edelleen pitkään 

patriarkaalinen ja paternalistinen järjestys. Tämä heijastui paitsi yhdyskunnan 

työntekijöiden hierarkiseen järjestykseen, niin se korosti entisestään myös 

sukupuolieroja yhdyskunnan rakenteessa.133  

Vaikka hierarkisuus oli keskeinen tehdasyhdyskuntaan liitetty piirre, on 

kuitenkin muistettava ihmiset näiden rakenteiden takana. Maaseudulta lähtöisin 

olleiden ihmisten asenteet olivat sukupolvien ajan muotoutuneita ja kotoa 

omaksuttuja, mikä vaikutti varmasti vielä pitkään uusien elintapojen ja 

ympäristön normien rinnalla. Tämä muodosti osaltaan ristiriitoja sekä 

yksilötasolla että yhteisön sisällä. Toisaalta nämä ristiriidat saattoivat myös 

vahvistaa työväestöä kohtaan esitettyjä ennakkoluuloja sivistyneistön piirissä. 

Paperitehdasyhdyskuntien on usein katsottu edustavan tehdasyhdyskuntailmiötä 

täydellisimmillään niiden kasvaessa vakaiksi ja pitkäaikaisiksi 

teollisuuskeskuksiksi keskelle maaseutua. Tehdasyhdyskuntien sosiaalinen 

järjestys perustui paikallisuuteen, mikä teki niistä omaleimaisia paternalistisia 

alueita.134 Pirjo Markkola on todennut, että metsäteollisuuden sijoittuminen 

                                                 
132 Pohjola-Vilkuna 1995, 83. 
133 Leminen 1999, 2–3. 
134 Koivuniemi 2000, 8–11. 
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maaseudulle asetti työväestön kahtalaiseen asemaan. Tehdaskylät alkoivat 

muuttua kaupunkimaisemmiksi ajan kuluessa, mutta hallinnollisesti niiden 

asukkaat olivat maalaisia. Tottuminen teollisuustyöhön ja yhteisön 

kaupunkimaisiin olosuhteisiin saattoi helpottaa myöhemmin muuttoa 

teollisuustöihin kaupunkeihin.135  

Yhtä lailla kuin tehdas muodostui keskeiseksi elinkeinoksi ja elämäntavaksi 

alueen ihmisille, myös tehtaan elinehtona oli ihmiset tehdasyhdyskunnassa ja sen 

liepeillä. Tähän vastavuoroisuuteen perustui myös Kymintehtaan ihmisten elämä 

osana yhdyskuntaa. 

Tehdasyhdyskunta ei ollut kuitenkaan erillinen saareke, vaan se oli jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tämä heijastui ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen, muuttoliikkeeseen ja tavaravaihtoon, mikä samalla edisti 

myös kulttuurin ja muuttuvan yhteiskunnan arvojen jatkuvaa vuorovaikutusta. 

Inkeri Ahvenisto on todennut Verlaa koskevassa tutkimuksessaan, että 

yhdyskunnan ihmiset säilyttivät yhteyden ja vuorovaikutuksen yhteisön 

ulkopuolelle, mutta kokivat kuitenkin erillisyyttä muusta ympäristöstä. Näin 

ollen yhdyskunnan asukkaiden identiteetit rakentuivat ja vaihtelivat eri tilanteista 

riippuen. Yhdyskunnan sosiaaliset ja rakenteelliset olot muotoutuivat näiden 

identiteettien pohjalta. Vaikka rakenteet vaikuttivat ulospäin melko pysyviltä, 

todellisuudessa hierarkisia rajoja kokeiltiin ja toisinaan myös ylitettiin.136 

Myös Kymintehtaalla yhdyskunta ja yhteisö voidaan ymmärtää sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden sekä symbolisten merkitysten 

kohdatessa rajatulla alueella. Käsitteillä on kuitenkin useita eri ulottuvuuksia. 

Yhteisöllisyys voidaan irrottaa maantieteellisesti sen kuitenkin säilyttäessä muut 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden määritelmät. Ahvenisto 

käyttää yhteisö-käsitteen tilalla käsitettä yhteisyys, jolla hän haluaa korostaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta käytännön järjestelyjen sijaan. Omassa 

tutkimuksessani en kuitenkaan pysty kartoittamaan tunneyhteisyyttä 
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yhdyskunnan jäsenten välillä tai edes aviottomien äitien vuorovaikutusta 

yhdyskunnan ulkopuolelle, minkä vuoksi käytän siksi rinnakkain käsitteitä 

yhteisö ja yhdyskunta. Paikallisyhteisö puolestaan viittaa ainoastaan 

Kymintehtaalle, mutta esimerkiksi kummiverkostot ulottuvat tutkimuksessani 

myös maantieteellisesti alueen ulkopuolelle. 137 

Yhteisö ei ollut staattinen Kymintehtaan oloissakaan, vaan se oli jatkuvassa 

muutoksessa. Jälkikäteen ajateltuna muutos nähdään usein ulkoapäin tulevana ja 

ylhäältä annettuna, mutta yhteisön muutos on yhtä lailla myös sisäsyntyistä. 

Yhteisö ei tarkoita myöskään yhtenäisyyttä, vaan jokaiseen yhteisöön sisältyy 

ymmärrys ristiriidoista ja vastakkainasetteluista. Ulkoisesti yhtenäisenä nähtävä 

ryhmä voi sisäisesti olla hyvinkin hajanainen, jolloin yksilöllisten 

ominaisuuksien ja kokemusten rooli korostuu.138 Tämä on liitettävissä myös 

Kymintehtaan aviottomiin äiteihin, koska avioton syntyvyys ilmiönä voidaan 

tulkita yhteisön normien haastamiseksi. Vaikka uhma ei olisi tarkoituksellista, 

aiheuttaa se ristiriitoja vähintään lähipiirissä ja toisinaan laajemminkin 

yhteisössä. 

 

 3.1. Avioton äiti ja lapsi osana yhteisöä 

 

Tässä tutkimuksessa keskeiseksi yhteisöksi äidin ja lapsen kannalta muodostuvat 

perheenjäsenet, sukulaiset ja lapsen kummit. Suvun määritelmä on laaja. 

Sukulaiset voivat olla verisukulaisia tai avioliiton kautta sukuun liitettyjä 

henkilöitä.139 Myös aviottomien äitien kohdalla voidaan puhua suvun 

laajenemisesta avioliiton kautta, koska osa naisista oli leskiä ja toiset avioituivat 

lapsen syntymän jälkeen. Sen vuoksi näitäkään sukulaissuhteita ei voida rajata 

pois. Taajaan asutussa tehdasyhdyskunnassa yhteisöön kuuluu myös 

tehdasyhdyskunnan muu väestö, jonka kanssa äidit ja lapset olivat tekemisissä. 

                                                 
137 Käsitteistä tarkemmin: Ahvenisto 2008, 18–19; Saarimäki 2012; Moilanen – Eilola 2013. 
138 Moilanen – Eilola 2013, 11–13; Haapala 1986, 13. 
139 Häggman 1994, 36–37. 
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Keskeistä oli naisen omien turvaverkostojen mahdollistama elämä yhteisössä. 

Kuitenkin myös ulkopuolisten asenteet vaikuttivat siihen, saattoiko elämä jatkua 

Kymintehtaalla lapsen syntymän jälkeen. 

On tulkittu, että 1900-luvulle tultaessa synnytyksien yhteydessä sukulaisten ja 

ympäröivän yhteisön tuki ja apu olisivat alkaneet hiipua. Naisten itsenäistä ja 

yhteisön muista jäsenistä riippumatonta roolia synnytyksissä alettiin korostaa 

ainakin aikalaiskertomuksien perusteella. Sama itsenäinen rooli korosti myös 

naisen työpanosta. Perinteinen lapsivuodeaika työkieltoineen ja uskomuksineen 

jäi syrjään äitien omissa muisteluissa ja yhä useammat vastasynnyttäneet äidit 

kokivat velvollisuudekseen palata arkiseen työhön pian synnytyksen jälkeen.140 

Yhtä hyvin maaseudulla kuin tehdasyhdyskunnassa tämä ilmiö voidaan selittää 

myös selviytymisen pakkona eikä ainoastaan modernisaation ja 

individualisoitumisen ilmentymänä. Maaseudun liikaväestö oli alkanut 

purkautua jo 1800-luvun loppupuolella tehdastaajamiin ja kaupunkeihin, mikä 

pakotti äiditkin osallistumaan maatiloilla töihin pian synnytyksen jälkeen. 

Toisaalta taas tehtaiden alhainen palkkataso pakotti etsimään elantoa pian 

synnytyksen jälkeen. 

Kymintehtaalla, kuten monissa muissakin tehdasyhdyskunnissa, aviottoman 

lapsen synnyttäneet äidit saivat jatkaa pääsääntöisesti tehdastyössä synnytyksen 

jälkeen ja monet äideistä työllistyivät tehtaalle vasta aviottoman lapsen saatuaan. 

Sen sijaan sairauskassoista he eivät apua saaneet ja toisaalta esimerkiksi 

Tampereen tehdastyöläisnaiset olivat velvoitettuja eroamaan synnytyksen 

ajaksi.141   

Aviotonta syntyvyyttä tarkasteltaessa keskeiseksi ei siis niinkään nouse yleinen 

yhteiskunnallinen muutos, vaikka yleinen keskustelu aiheesta kävi kiivaana. 

Yksittäinen ulkopuolelta annettu ärsyke ei sysää syvällä sukupolvesta toiseen 

säilyneitä rakenteita äkilliseen muutokseen, vaan muutokset tapahtuvat 

vähitellen pitkän ajan kuluessa. Siksi yhdentoista vuoden tarkastelujakso ei riitä 
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kuvaamaan pitkäaikaista muutosta arvoissa ja asenteissa, vaan tapahtumat on 

tärkeämpi ymmärtää ilmiöinä, jotka pohjaavat yhteisön arkiseen suhtautumiseen. 

Avioliiton ulkopuolisista seksuaalisuhteista syntyneet lapset nähtiin uhkana 

yhteisön yhtenäisyydelle, koska luvaton seksuaalisuus rikkoi normeja ja ylhäältä 

annettuja ohjeita siveellisestä elämästä. Yksioikoista vastausta ei voida antaa 

siihen, kuinka tämä uhka käsiteltiin yhteisön sisällä ja mitä se merkitsi äidin tai 

lapsen kannalta. Tämän hetkisen tutkimuksen valossa ainoastaan yhden 

aviottoman lapsen synnyttänyt nainen tuomittiin ”kylähuoraksi” tai suljettiin 

yhteisön ulkopuolelle vain harvoin. Mikäli näin tapahtui, hänellä piti yleensä olla 

jo kyseenalainen maine entuudestaan esimerkiksi useamman miehen naisena. 

Useampi avioton lapsi sen sijaan leimasi pääsääntöisesti naisen maineen 

menetetyksi.142 Tarkastelen hieman jäljempänä, kuinka Kymintehtaalla 

suhtauduttiin useamman aviottoman lapsen synnyttäneisiin naisiin. 

Vanhempien ja muun lähipiirin suhtautuminen oli ensisijaisen tärkeää naisen ja 

lapsen tulevaisuuden kannalta. Vanhempien suhtautumista pelättiin, mutta 

aviottoman lapsen synnyttäneiden naisten turvaverkostot näyttävät olleen 

huomattavasti vahvemmat kuin aikaisemmin tutkimuksissa on epäilty. 

Aviottoman lapsen synnyttäminen ei uhannut ainoastaan naisen omaa mainetta, 

vaan etenkin maaseutuoloissa myös hänen isänsä maine ja asema perheenpäänä 

saattoi joutua häpeään. Kuitenkin taloudellisen tilanteen salliessa vanhemmat tai 

sukulaiset pääsääntöisesti tukivat aviotonta lasta odottavaa tytärtään, mikä loi 

hänelle tärkeän turvaverkoston. Ainoastaan harvoin kotona asuvien naisten täytyi 

lähteä lapsineen pois kotoa.143 Lisäksi lapset olivat vanhemmilleen usein etenkin 

maaseutuyhteisöissä vanhuudenturva aviottoman lapsen synnyttämisestä 

huolimatta. Vaikka raskautta ei täysin olisikaan hyväksytty, hyvin usein tulevan 

äidin tilasta huolehdittiin tai ainakin raskaus hiljaisesti siedettiin. Naisen 
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työpanos työntekijänä oli edelleen arvossa eikä avioton lapsi estänyt myöskään 

solmimasta avioliittoa myöhemmin.144 

Myös monet Kymintehtaalla aviottoman lapsen synnyttäneet äidit avioituivat 

myöhemmin. Muutto- ja henkikirjoista löytyy lisäksi vihjeitä siitä, kuinka elämä 

muotoutui lasten syntymän jälkeen. Käsittelen näitä tapauksia tarkemmin hieman 

jäljempänä. 

1900-luvun alkupuolella syntyneiden muistitietoaineiston mukaan seksuaalisen 

leimautumisen pelko leimasi myös tyttöjen kotikasvatusta. Vaikka 

sukupuoliasioista ei useinkaan puhuttu, viittaukset avioliiton ulkopuolella 

syntyneisiin lapsiin ja huora -nimityksellä pelottelu olivat osa tyttöjen 

siveellisyyskasvatusta ja retoriikan kautta tuotiin ilmi yhteisön normikäsityksiä. 

Käräjillä huorittelu-retoriikka oli miesten keino puhdistaa omaa mainettaan ja 

säilyttää kunniansa tai toisinaan jakaa vastuuta muiden miesten kesken. Naisten 

oikeusturvaan pelkällä retoriikalla ei ollut merkitystä, päinvastoin käräjät 

tarjosivat myös naisille mahdollisuuden puhdistaa mainettaan.145 Huoruus-

käsitettä on käytetty virallisissa yhteyksissä aviorikoksista, joissa toinen tai 

molemmat osapuolet olivat naimisissa. Sen sijaan aviottomien välisestä 

sukupuoliyhteydestä käytettiin nimitystä salavuoteus.146  Kansankielessä huoran 

leimaa kantoivat aviottomien äitien lisäksi prostituoidut, naimattomana seksiä 

harrastaneet, useamman miehen kanssa seurustelleet sekä avoparin naiset.147  

Aikaisemmassa tutkimuksessa usein lähteinä käytetyistä käräjäpöytäkirjoista käy 

ilmi, että aina mies ei edes halunnut paeta vastuutaan, koska aviottoman lapsen 

alulle saaminen on saatettu nähdä yhteisössä osoituksena miehuudesta eikä 

siveettömyydestä tai heikkoudesta. Tästä ilmiöstä Pohjola-Vilkuna käyttää 

käsitettä eroottinen rehvastelukulttuuri, mikä kertoo seksuaalisuuden vahvasta 

kulttuurisesta asemasta 1900-luvun vaihteen agraariyhteiskunnassa. 

Vastavuoroisesti on kuitenkin esitetty väitteitä, että myös miesten maine oli 

                                                 
144 Saarimäki 2012, 164–165, 178–179.  
145 Olsson 2007, 224; Pohjola-Vilkuna 1995, 53–55; Kotilainen – Saarimäki 2013, 130. 
146 Pohjola-Vilkuna 1995, 55–56. Ks. myös Räisänen 1995, 59. 
147 Olsson 2007, 224. 
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riippuvainen yhteisön seksuaalinormien noudattamisesta, ja huonomaineisuus 

saattoi vaikeuttaa niin ikään miesten avioliittomahdollisuuksia yhteisön 

sisällä.148 Jälkimmäinen väite vaikuttaa nykytutkimuksen valossa mielestäni 

uskottavammalta, koska 1900-luvun alun yhteiskunnallisessa keskustelussa 

miesten vastuu oli keskeinen puheenaihe aviottomien äitien aseman 

parantamisessa. 

Yhteisöllä oli monesti vaikutusta myös siihen, päätyivätkö lapsen vanhemmat 

naimisiin vai eivät. Mikäli ympäröivällä yhteisöllä oli vahva epäilys tai jopa tieto 

tulevasta isästä, saattoi yhteisön painostus johtaa avioliittoon tai ainakin 

elatusvelvollisuuteen. Toisinaan yhteisön hiljainen painostus oli merkkinä 

odotuksesta, jonka odotettiin päätyvän avioliittoon.149 Yhteisö saattoi osoittaa 

tukea ja huolenpitoa aviotonta äitiä kohtaan, koska naimattoman naisen raskaaksi 

saattaminen ja hylkääminen tuomittiin yhteisön silmissä. Tähän vaikuttivat myös 

käytännön syyt. Äidin ja lapsen elatusvastuu haluttiin siirtää pois 

paikallisyhteisöltä.150  

Tutkijat ovat käyttäneet vallan ja maineen suhteen määrittämisessä myös 

käsiteparia manlig/omanlig, jossa vastuunsa kantava mies nähtiin miehekkäänä, 

kun taas vastuutaan pakoileva leimattiin epämiehekkääksi. Oikeutus valtaan ja 

maineeseen saavutettiin yhteisön silmissä vastuunkannon kautta.151 Yhteisön 

sosiaalinen kontrolli ja tuki on nähtävissä käytännön kannalta järkevänä, ja se on 

erotettava aiemmin mainitsemastani oikeussalien rehvasteluretoriikasta, mikä 

voidaan tulkita enemmänkin isän omaksi puolustuspuheeksi. 

Yhteisön painostus oli siis tehokas keino etenkin samaan sosiaaliseen ryhmään 

kuuluvia vanhempia kohtaan, koska avioitumista pidettiin kunniakkaana tekona, 

häpeän poistamisena ja ”jälkien korjaamisena”.152 Huhut ja juorut toimivat 

tehokkaana sosiaalisen kontrollin välineenä. Niiden yhtenä tehtävänä oli 

                                                 
148 Pohjola-Vilkuna 1995, 26, 105; Kotilainen – Saarimäki 2013, 132. 
149 Saarimäki 2012, 180–183. 
150 Kotilainen – Saarimäki 2013, 122, 128. 
151 Kotilainen – Saarimäki 2013, 131–132. 
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ylläpitää yhteisön normeja ja moraalia, mutta toisaalta niillä on synnytyksiin 

liittyen todettu olevan myös lapsenmurhia estävä pyrkimys ainakin 

varhaisemmalla ajalla. Sosiaalisen kontrollin lainsäädännöllinen 

tarkkailuvelvollisuus ei ollut enää voimassa 1900-luvulle tultaessa, mutta 

yhteisöllisiä normeja ylläpitävä vaikutus säilyi asenteellisella tasolla vielä 

pitkälle 1900-luvun puolellekin.153 

 

3.2. Aviottoman lapsen kummit 

 

Kummiverkostojen tarkastelu kertoo paitsi äidin ja lapsen tukiverkostoista niin 

myös usein tietoisista valinnoista, joilla pyrittiin luomaan sosiaalisia verkostoja 

oman sosiaalisen aseman ulkopuolellekin. Aviottoman lapsen kohdalla valinnan 

mahdollisuus kummien suhteen on ollut ehkä rajallisempi kuin avioliittoon 

syntyneiden lasten kohdalla. Merja Uotila on tutkinut kirkonkirjojen pohjalta 

1800-luvun alkupuolen käsityöläisten kummiverkostoja Hollolassa. Hän on 

todennut, että usein aviottoman lapsen kaikki kummit ovat olleet ainakin vielä 

1800-luvun alun maaseutuyhteisössä naisia.154  

Sata vuotta myöhemmin Kymintehtaalla vain neljä avioliiton ulkopuolella 

syntynyttä lasta sai ainoastaan naispuolisia kummeja ja heistäkin kaksi oli 

kastettu toisella paikkakunnalla. Yleisintä oli, että aviottoman lapsen kummeina 

oli yksi pariskunta. Toisinaan kummien tehtävää hoiti pariskunnan ohella 

naispuoleinen kummi tai toinen pariskunta. Kummeista valtaosa on kirjattu 

työläisiksi tai työmiehiksi ja heidän vaimoikseen. Myös itsellisten joukko on 

suuri eikä heidän varsinainen elinkeinonsa ole tarkoin selvillä.155 Kuitenkin lähes 

kaikilla Kymintehtaalla aviottomina syntyneillä lapsilla kummit edustivat samaa 
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155 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
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sosiaalista asemaa. Ainoastaan muutama Kymintehtaan ulkopuolelta kumminsa 

saanut lapsi tekee poikkeuksen. 

Kummiverkostosta on tulkittavissa, että monet äidit ovat käyneet synnyttämässä 

lapsensa Kymintehtaan ulkopuolella. Esimerkiksi kolme aviotonta lasta vuosien 

1904–1914 välisenä aikana synnyttänyt äiti oli synnyttänyt yhden lapsista 

vuonna 1904 tiettävästi Helsingissä. Lapsen kummeina ovat helsinkiläinen 

ratavartija ja hänen puolisonsa. Äiti on myös ripitetty salavuoteudesta 

Helsingissä kolmisen kuukautta lapsen syntymän jälkeen, minkä jälkeen hän 

lienee merkinnöistä päätellen palanneen Kymintehtaalle työntekijäksi. Äidillä oli 

jo vuonna 1901 syntynyt avioton lapsi entuudestaan. Ilmeisesti myös 1909 ja 

1914 syntyneet aviottomat lapset ovat syntyneet muualla kastepappien nimien ja 

kummien asuinpaikan perusteella. 1909 syntyneen lapsen kummeina ovat 

kunniaporvari sekä neiti. Nuorempi lapsista on kastettu Vilppulassa ja kummeina 

kahdella jälkimmäisellä on kauppias sekä työmiehiä vaimoineen.156 

Tutkimuksen piiriin kuuluvia lapsia on Helsingin lisäksi kastettu tai hätäkastettu 

Kirkkonummella, Lappeenrannassa ja tulkinnasta riippuen mahdollisesti myös 

Heinolassa. Yhden lapsen kummina on Loviisan kaupungin vahtimestarin leski. 

Lisäksi lasten kummien asuinpaikaksi on merkitty mm. Mänttä, Virtasalmi, 

Jaala, Jääski, Mäntyharju ja Kangasniemi. Yhdessä kummien asuinpaikasta ja 

kastajan nimestä päätellen ainakin Virtasalmen, Jääsken ja Loviisan tapauksissa 

lapsi olisi kastettu Kymintehtaan ulkopuolella. Kymintehtaalla tutkimusjakson 

alkupuolella kirkkoherrana toimi Karl Vilén ja vuonna 1907 kappalaiseksi 

nimettiin Akseli Edvard Tammisto.157 Pääsääntöisesti heidän nimensä esiintyvät 

lasten kastajana, mutta joukossa on myös muutamia nimiä, jotka viittaavat 

mahdolliseen sijaisuuteen tai muuhun kirkon virkaan seurakunnassa. 

Loviisassa ja Virtasalmella kastetuilla lapsilla on merkitty ainoastaan yksi 

kummi. Valtaosalla lapsista kummeja on kaksi tai kolme. Kahdeksalla lapsella 

kummeja on neljä ja yhdellä peräti viisi. Jälkimmäisen äiti on henkikirjojen 
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mukaan työmiehen ja mäkitupalaisen tytär, ja lapsen kummeina on kaksi 

talollista sekä toisen vaimo. Lisäksi kummeina on mainittu kaksi neitiä, joista 

toinen on nimen perusteella mahdollisesti äidin sisar.158 Kummien asema ja 

määrä viittaa vahvasti agraariseen perintöön ja vaikuttaa siltä, että ainakin tällä 

äidillä on ollut tukiverkostoja takanaan. 

Kummien lukumäärä oli pääsääntöisesti paikkakuntakohtainen ja vaihteli 

syntymäajankohdan yleisten käytäntöjen mukaan.159 Hyvin usein Kymintehtaalla 

syntyneillä ja kastetuilla lapsilla näyttäisi olevan useampia kummeja ja muualle 

synnyttämään lähteneiden äitien lapsilla ainoastaan yksi tai kaksi. Vaikka 

sukulaiset muodostivat turvaverkostoa toisella paikkakunnalla, ei äiti 

todennäköisesti useinkaan tuntenut sieltä muita. Näin ollen lapsen kummien 

lukumääräkin jäi vähäiseksi. Etenkään toisella paikkakunnalla asuneet kummit 

eivät voineet tukea äitiä ja lasta heidän jokapäiväisessä elämässään. Tämä ei 

kuitenkaan sulje pois yhteisön tuen mahdollisuutta Kymintehtaalla äidin 

palatessa sinne myöhemmin lapsensa kanssa.  

Kummeista valtaosa on siis työväestöön kuuluvia, mikä edustaa äidin omaa 

sosiaalista asemaa. Aviottomille lapsille kummien hankkiminen ylemmästä 

sosiaalisesta ryhmästä lienee ollut vaikeaa, mikäli biologinen isä ei tunnustanut 

isyyttään tai vanhemmat eivät avioituneet pian lapsen syntymän jälkeen. 

Havaintojeni perusteella Kymintehtaan äidit eivät siis pyrkineet ainakaan 

kummiverkoston avulla pönkittämään lapsen asemaa yhteisössä. 

 

3.3. Huoli raskaudesta ja toimeentulosta 

 

Raskauden ilmeneminen toi mukanaan myös huolen toimeentulosta. Naisten 

palkkataso oli muutoinkin ansiotyössä keskimäärin vähintään puolet miehiä 

alhaisempi, koska naisten ja miesten työnkuva oli tiukasti rajattu. Osaltaan 

                                                 
158 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
159 Uotila 2013, 254. 



 

51 

 

palkkaerot on selitettävissä tehdasyhdyskuntien perhekeskeisyyttä painottavassa 

järjestelmässä, missä miesten ansioiden oletettiin riittävän perheen elatukseen. 

Käytännössä tämä ei läheskään aina kuitenkaan toteutunut, vaan elantoa oli 

haettava myös muilla keinoin, kuten perheenjäsenten sivuansioilla. 

Paperitehtaiden keskinäinen kilpailu ylläpiti vertailukelpoista toimeentulotasoa 

eri tehdasyhdyskunnissa ja työntekijäryhmien palkat olivat suhteellisen 

samantasoisia.160 Toisaalta naisilla ei ollut etenemismahdollisuuksia urallaan, 

mikä myös piti naisten palkkatason alhaisena.161 Lisäksi on huomioitava, että 

monet aviottoman lapsen synnyttäneet asuivat tehdasyhdyskunnassa ilman 

minkäänlaisia ansiotuloja. 

Keskenmenot, synnytykset sekä niihin liittyvät gynekologiset vaivat rasittivat 

äitejä toisin kuin perheettömiä naisia, mikä vaikutti myös äitien 

työskentelymahdollisuuksiin ja taloudelliseen selviytymiseen. Pääasiallisesti 

nainen joutui itse kustantamaan sairastumisensa.162 Kymintehtaalla toimi 

sairaskassa, mutta avustusta ei annettu synnyttäjille eikä haureellisen elämän 

aiheuttamiin sairauksiin. Näin ollen myös aviottoman lapsen synnyttäneet äidit 

jäivät korvauksen ulkopuolelle, vaikka he olisivat olleet yhtiön palkkalistoilla 

raskaaksi tullessaan. Tiukat avustusperiaatteet alkoivat rakoilla vuoden 1905 

suurlakon jälkeen tiukkojen moraalikäsitysten vähittäisen lientymisen myötä, 

mutta esimerkkejä useamman aviottoman lapsen synnyttäjien avustusten 

eväämisestä löytyy vielä vuodelta 1915 Tampereen oloista.163 

Ensimmäiseen aviottomaan raskauteen liittyi häpeän ja alemmuuden tunne sekä 

pelko yhteisön reaktiosta. Äiti pyrki usein salaamaan raskauden, vaikka 

käytännössä se oli vaikeaa. Salaaminen oli yleistä myös avioituneiden naisten 

keskuudessa häveliäisyyssyistä ja tapa siirtyi sukupolvelta seuraavalle. 

Raskauden muuttamaa olemusta pyrittiin peittelemään viimeiseen saakka 

esimerkiksi vaatetuksella, mutta kuukautisten puuttuminen saattoi herättää 
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163 Talvi 1979, 376; Jaakkola 1986, 30. 



 

52 

 

huomiota lähipiirissä aikana, jolloin kuukautissiteet alkoivat vasta vähitellen 

yleistyä. Myös muutto toiselle paikkakunnalle oli toisinaan mahdollisuus etsiä 

yksityisyyttä muiden katseilta.164 Salaamisen on epäilty helpottaneen myös 

lapsenmurhan mahdollisuutta, mikäli ympäristö on ollut tietämätön naisen 

tilasta.165  

Lapsenmurhatarinoiden takaa löytyy myös ainakin osittainen totuus. Kuten 

tutkimuksen alussa lainatussa uutisessa kerrottiin, äiti saattoi päätyä surmaamaan 

lapsensa myös Kymintehtaalla. Valkealan seurakunnan syntyneiden ja 

kastettujen luettelossa oli myös merkintä eräästä toisesta tapauksesta, jonka 

mukaan äiti oli synnytyksen jälkeen surmannut lapsensa. Kumpikaan näistä 

tapauksista ei ole mukana tarkasteluni kohteena olevissa aviottomissa lapsissa, 

koska ensimmäistä en aineistosta löytänyt ja jälkimmäinen ei ole rajaukseni 

perusteella yhteydessä Kymintehtaaseen.166 Joka tapauksessa edellä mainitut 

lapsensurmat osoittavat äitien toisinaan toimineen epätoivoisesti. 

Tekoon oli saattanut olla syynä häpeän ja epävarman tulevaisuuden lisäksi äidin 

synnytyksen jälkeinen mielentila. Myös äidin sosiaalisella taustalla on todettu 

olevan yhteyttä tapahtuneeseen, sillä tutkimusten mukaan esimerkiksi talollisten 

tyttäret päätyivät epätoivoisiin tekoihin useammin kuin tilattomaan väestöön 

kuuluneet. Tämä lienee ollut yhteydessä talollisen väestön tiukempiin 

seksuaalinormeihin.167  

Aviottoman lapsen elämä saattoi päättyä jo syntymään myös, mikäli äiti joutui 

synnyttämään lapsensa huonoissa tai epähygienisissä olosuhteissa.168 

Koulutettujen kätilöiden avulla synnytysolosuhteita sekä äidin ja lapsen 

selviytymismahdollisuuksia pyrittiin parantamaan. Kymintehtaan kätilönä toimi 

1900-luvun alkuvuosista aina sisällissotaan saakka Katri Tolvanen. Myös 

Voikkaalla ja Kuusankosken tehtaalla toimi kätilö kummassakin. Kolmen kätilön 
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hoitamia synnytyksiä oli vuonna 1918 Tolvasen eläkkeelle jäädessä noin 200 

vuosittain.169  

On vaikea sanoa, kuinka monessa Kymintehtaan aviottoman lapsen 

synnytyksessä kätilö oli apuna tarkastelujakson aikana. Aineistoni perusteella 

kaksi poikaa ja yksi tyttö oli merkitty kuolleena syntyneiksi, eikä synnytyksessä 

auttaneista tai vallinneista olosuhteista voi tehdä varmoja johtopäätöksiä. Kolme 

hätäkasteen saanutta poikaa kuoli ennen kasteen vahvistamista. Näistä yhden 

poikalapsen hätäkastajaksi on merkitty kätilö Katri Tolvanen, joten oletettavasti 

lapsen selviytymisen eteen on tehty kaikki mahdollinen. Tolvasen nimi nousee 

esiin myös 1913 syntyneen lapsen toisena kummina. Yhden hätäkastetun tytön 

kohdalla ei ole merkintää kasteen vahvistamisesta eikä liioin hänen 

kuolemastaan, joten tytön kohtalosta ei voida vetää varmoja johtopäätöksiä.170 

Aina kätilö ei ollut synnytyksen aikaan saatavilla, ja myös aviottoman lapsen 

aiheuttama häpeä saattoi joidenkin kohdalla estää äitiä turvautumasta 

ammattiapuun.171 

Kiinnostava vertailukohta on, että Tamperetta koskevissa tutkimuksissa yleinen 

aviottomien lasten kuolleisuus näyttää olleen merkittävästi korkeampi kuin 

tehtaalaisnaisten aviottomana syntyneiden lasten kuolleisuus. Tämä viittaisi 

siihen, että tehtaalaisnaiset olisivat pystyneet huolehtimaan lapsista Tampereen 

muita naisia paremmin, vaikka avioton syntyperä nosti yleisesti kuolleisuuden 

riskiä.172 Oma aineistoni kertoo ainoastaan vastasyntyneiden kuolleisuuden, 

mutta mahdolliset ensimmäisten ikävuosien aikana tapahtuneet lasten 

menehtymiset jäävät tarkastelun ulkopuolelle. 

Naisten alhainen palkka, synnytyksen aiheuttama keskeytys työnteossa ja 

raskauteen perustuvat irtisanomiset olivat arkipäivää paitsi aviottomien niin 

myös avioliittoon syntyneiden lasten äitien elämässä, vaikka eri 

tehdasyhdyskuntien olot eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. 
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Henkikirjojen perusteella voidaan todeta, että aviottoman lapsen synnyttäminen 

1900-luvun alkupuolen Kymintehtaalla ei estänyt työllistymistä, vaan toisinaan 

naiset aloittivat tehdastyön vasta lapsen saatuaan. Monen sosiaalinen status 

muuttui lapsen syntymää seuraavien vuosien saatossa tehtaan työntekijäksi.173 

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kaupunkioloissa aviottomien äitien oli usein 

vaikea saada töitä, mikä ajoi heidät hankkimaan elantoa myös prostituution 

kautta. Työn saannin vaikeus johtui pääsääntöisesti asenteista, joiden mukaan 

huonomaineiset äidit levittivät paheellisuutta myös ympärilleen. Äitien vaikeus 

hoitaa lastaan johti usein huostaanottoon, mikäli lasta ei voinut lähettää 

esimerkiksi sukulaisten hoitoon.174 

Vaikka äidillä olisi ollut työpaikka tehtaalla synnytyksen jälkeen, taloudellinen 

rasite oli kiistaton. Toisaalta lapsenhoidon järjestäminen osoittautui vaikeaksi 

etenkin puu- ja paperiteollisuuden työntekijöillä vuorotyön vuoksi. Äidit 

saattoivat jättää lapsen omien vanhempiensa hoitoon järjestelyjä helpottaakseen. 

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten hoidon järjestäminen sukulaisten 

turvin tarkoitti luonnollisesti, että heidän turvaverkostonsa tukivat äitejä ja lapsia 

vaikeuksien keskellä. Varsin monet tehtaalaisnaiset pystyivät kuitenkin 

jatkamaan imetystä, vaikka imetysvälit pitenivät työajoista johtuen. Aviottomat 

äidit imettivät lapsiaan hieman harvemmin kuin naimisissa olleet naiset, mutta 

varsin yleistä imetys oli myös aviottomien lasten kohdalla.175  

Toisinaan lapset lähetettiin korvikeravinnolle täysin vieraiden hoitoon 

esimerkiksi maaseudulle, mikä lisäsi imeväiskuolleisuutta huomattavasti vielä 

1900-luvun puolellakin. Imeväis- ja lapsikuolleisuus kohdistuikin useammin 

aviottomiin kuin avioliitossa syntyneisiin lapsiin.176 Esimerkiksi kaupunkioloissa 

imeväiskuolleisuuden vähenemisestä huolimatta aviottomista lapsista kuoli vielä 

1910-luvulla joka neljäs ennen ensimmäistä ikävuottaan.177 Myös Kymiyhtiön 

                                                 
173 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1905–1915. 
174 Kokko 1996, 97, 99. 
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palveluksessa työskennelleet äidit joutuivat turvautumaan isompien sisarusten tai 

naapurien hoitoon, mikä pahensi tautien leviämistä. Lisäksi ravinnoksi annettu 

käsittelemätön lehmänmaito lisäsi kuolleisuusriskiä.178 

Harvoilla äideillä oli varaa maksaa lapsensa hoidosta kasvatusäideille ainakaan 

niin hyvin, että lapsen kunnollinen ruokinta olisi ollut mahdollista. Oman lukunsa 

muodostivat lisäksi niin sanotut ”enkelintekijät”, jotka ottivat lapsen maksua 

vastaan hoitoonsa ja hankkiutuivat hänestä eroon saadakseen seuraavan hoidokin 

tilalle.179 Lienee siis sanomattakin selvää, että olosuhteet koituivat usein lapsen 

kohtaloksi huolimatta biologisen äidin tunteista tai pyrkimyksistä lapsen 

parhaaksi. 

Toimeentulo oli vaakalaudalla erityisesti silloin, jos lapsen isä ei suostunut 

avioitumaan tai huolehtimaan lapsen elatuksesta. Tällöin yhteisön rooli usein 

korostui, ja lasten oletettua isää pyrittiin painostamaan kantamaan vastuunsa. 

Yhteisö pelkäsi, että äiti ja lapsi jäisivät heidän taloudelliseksi rasitteekseen. Näin 

ollen paikallisyhteisön kontrolli voidaan nähdä sekä asianosaisten että yhteisön 

taloudellisen ja moraalisen edun ajamiseksi.180  

Tämän tutkimuksen puitteissa en ole lähtenyt seuraamaan, kuinka monet 

tapaukset Kymintehtaalla johtivat elatuksen vaatimiseen oikeusteitse. Käräjille 

lähtö vaati kuitenkin tapauksen silminnäkijöitä aikana, jolloin muita keinoja 

lapsen isyyden vahvistamiseen ei vielä ollut. Yhteisön edun nimissä silminnäkijät 

todistivat usein äidin puolesta, eivätkä pelkät kuulopuheet riittäneet. Saattoi 

kuitenkin olla, että silminnäkijätkin kielsivät toisinaan nähneensä mitään, vaikka 

olisivat osapuolten kanssa sukupuoliyhteyden aikaan samassa tilassa olleetkin.  

Monet tapaukset päätyivät myös avioliittoon tai yksityiseen sopimukseen 

etenkin, mikäli miehen maine oli vaarassa. Elatus saatettiin maksaa rahassa, 

mutta varsin usein myös peruselintarvikkeina.181  

                                                 
178 Annala 1997, 136. 
179 Jousimaa 1983, 20. 
180 Kotilainen – Saarimäki 2013, 129.  
181 Pohjola-Vilkuna 1995, 43–47. 
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Toisinaan syyttömät miehet saattoivat joutua yhteisön silmälläpidon alaisiksi, jos 

äidit yrittivät valikoida lapsen elättäjäksi varakkaamman miehen.182 Lienee 

kuitenkin melko harvinaista, että äiti olisi lähtenyt käräjöimään syytöntä miestä 

vastaan etenkin, jos mies kuului ylempään sosiaaliseen ryhmään tai oli hänen 

työnantajansa.183 

Aviottomien seksuaalisuhteiden todellista määrää ei ole mahdollisuutta selvittää 

millään tavoin. Jos lapsen elatukseen liittyvien käräjätapausten ja vapaaehtoisten 

sopimusten lisäksi mukaan lasketaan myöhemmin biologisen isän kanssa 

avioituneet äidit, keskenmenot sekä suhteet, joista ei jäänyt jälkiä, voi vain 

arvailla aviottomien suhteiden yleisyyttä. 

 

 

4. Arkielämää Kymintehtaalla ja selviytymistä lapsen syntymän jälkeen 

 

Kymin Osakeyhtiön haasteena oli jo yhtiön alkutaipaleella kolmen 

tehdasyhdyskunnan hallinnollinen hajanaisuus ja sen myötä myös käytännön 

asioiden järjestäminen. Ennen yhdistymistään tehtaat olivat luoneet 

omanlaisensa yrityskulttuurin ja toisistaan poikkeavat elinympäristöt. Toisaalta 

tehdaskylien sijainti kahden kunnan ja seurakunnan alueella rikkoi alueen 

yhtenäisyyttä entisestään. Näin ollen yhtenäistämispyrkimykset olivat yhtiön 

puolelta varsin perusteltuja.184  

Jo 1800-luvun lopulta alkaen teollisuusväestön oli huomattu etääntyvän 

seurakuntien toiminnasta, mikä herätti närää sekä papistossa että osassa 

seurakuntalaisia. Osasyynä tähän olivat pitkät kirkkomatkat, mutta myös 

työväenliikkeen nousulla oli osuutensa kirkon aseman heikkenemiseen. Etenkin 

vuoden 1905 suurlakon ja Kymiyhtiön tehtailla järjestettyjen muiden lakkojen 

                                                 
182 Kotilainen – Saarimäki 2013, 132. 
183 Pohjola-Vilkuna 1995, 44. 
184 Kaitalehto 1997, 545. 
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jälkeen tehdaspaikkakuntien työväestöä syytettiin kirkon taholta uskosta 

luopujiksi. Toisaalta myös papiston kiinnostus tehdasyhdyskuntien sielunhoitoon 

oli jokseenkin vähäistä. Papit vierailivat tehdasyhdyskunnissa pitämässä 

jumalanpalveluksia, mutta asenteiltaan vanhoilliseksi mielletyt maalaispapit 

eivät ymmärtäneet työväenliikkeen pyrkimyksiä.185  

Tätä taustaa vasten Kymiyhtiön tavoitteet oman seurakunnan ja kunnan 

muodostamiseen olivat melko perusteltuja. Kymiyhtiö alkoi ajaa eroa 

Valkealasta ja oman seurakunnan sekä kunnan perustamista yhtiön johtokunnan 

päätöksellä loppuvuodesta 1914. Kuusankosken seurakunnan toiminta alkoi 

vuonna 1919 ja Kuusankosken kunta perustettiin 1921.186 

 

4.1. Äitien ja lasten suhde seurakuntaan 

 

1800-luvun lopulta alkaen kirkon auktoriteetti alkoi murentua myös käytännön 

tasolla yhteiskunnan muuttuessa sekä työväestön järjestäytymisen ja uskonnon 

yksilöllistymisen myötä, mikä näkyi esimerkiksi ehtoolliskäynneissä.187 

Kaupunkioloissa ehtoolliskäynnit romahtivat huomattavasti 1900-luvun 

alkupuolella, mitä pidettiin merkittävänä etenkin naisten kohdalla. Aiemmin 

tunnollinen seurakuntalainen oli käynyt ehtoollisella useita kertoja vuodessa, 

mikäli kirkkomatkat olivat sen mahdollistaneet. Ehtoollisen merkitys väheni eri 

aikoina ja eri ryhmissä, joten yhteneväistä kuvaa tästä ei voi rakentaa. Tampereen 

oloissa on kuitenkin todettu tehtaan naistyöntekijöiden käyneen ehtoollisella 

monia muita ammattiryhmiä useammin.188  

Kymintehdasta koskevista rippikirjoista voidaan myös päätellä 

ehtoollisuusaktiivisuuden riippuneen enemmänkin yksilöistä kuin 

ammattiryhmästä. Palvelijattaria tarkasteltaessa yksi neljästä kävi ehtoollisella 

                                                 
185 Talka 1997, 351–352; Talvi 1979, 303–305. 
186 Talka 1997, 355, 360; Leino-Kaukiainen 2012, 93.  
187 Roiko-Jokela 1996, 21–22. 
188 Haapala 1986, 201–203. 
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lähes vuosittain, yhdeltä ehtoollismerkinnät puuttuivat kokonaan. Muutoin 

hajonta ehtoolliskäyntien määrässä on suurta Kymintehtaan aviottomien äitien 

keskuudessa. Kuitenkin Tampereen tavoin monet tehtaalaisäidit kävivät 

pääsääntöisesti vuosittain ehtoollisella, toiset jopa useamman kerran joinain 

vuosina. Joukosta löytyy kuitenkin myös äitejä, joilla on ainoastaan yksi 

ehtoollismerkintä rippikirjoissa vuosien varrelta. Osittain tämä saattaa johtua 

myös siitä, että toiset äideistä asuivat Kymintehtaalla vain lyhyen ajan. Näin 

ollen tämä heijastui myös rippikirjamerkintöjen määrään.189 

Seitsemältä äidiltä ehtoollismerkinnät puuttuvat kokonaan. Näihin lukeutuvat 

esimerkiksi kaksi äitiä, joita ei myöskään ole mitä ilmeisimmin päästetty 

salavuoteudesta. Sen sijaan kiinnostava piirre on, että lähes puolet äideistä kävi 

ehtoollisella ainakin lapsen syntymää edeltävänä tai sitä seuranneena vuotena, 

vaikka muutoin ehtoollismerkinnät olisivat olleet ainoastaan satunnaisia.190 

Yleisesti huomattiin ehtoollisella käyntien vähentyneen ratkaisevasti 

ehtoollispakon poistuttua 1908, mutta Kymintehtaalla aiemminkin säännöllisesti 

ehtoollisella käyneiden aviottomien äitien rippikirjamerkintöjen perusteella 

vanhasta tavasta pidettiin pääsääntöisesti kiinni edelleen.191 

Ehtoolliskäyntien määrä voi kertoa muustakin kuin ainoastaan aviottomien äitien 

uskonnollisesta aktiivisuudesta. Kuten aiemmin mainitsin, Kymintehtaan 

kirkolliset olot etsivät vielä muotoaan kyseisenä ajanjaksona ja ainakin 

jonkinasteisia käsityseroja esiintyi puolin ja toisin papiston ja seurakuntalaisten 

välillä. Yleisesti syynä pidetyn kirkon aseman heikkenemisen ja työväestön 

järjestäytymisen ohella on syytä huomioida myös muita käytännön näkökohtia.  

Ehtoollisella käynti kertoo ainoastaan osan naisten henkilökohtaisesta henkisestä 

elämästä ja elämänkatsomuksesta. Se kertoo osaltaan myös yhteisön normeista 

ja odotuksista sekä kirkon asemasta yhteisössä. Esimerkiksi Pirjo Markkola on 

käyttänyt käsitteitä eletty uskonto ja hengellisyys. Hengellisyyden kautta 

                                                 
189 VsrkA, Rippikirjat 1904–1915. 
190 VsrkA, Rippikirjat 1904–1915; Kirkkokurinalaisten luettelot 1904–1915. 
191 Roiko-Jokela 1996, 22; VsrkA, Rippikirjat 1904–1915. 
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uskontoa elettiin todeksi arkielämässä mahdollisuuksien mukaan, vaikka yksilön 

henkilökohtaiset kokemukset eivät välity nykytutkijalle sellaisenaan.192 

Lapsuudenperheen kanssa asuneiden äitien kohdalla on myös mahdollista, että 

perhe kävi yhdessä ehtoollisella. Vanhempien omaksumat tavat ovat saattaneet 

siirtyä heidän lapsilleenkin huolimatta yleisestä ehtoollisella käyntien 

harvenemisesta. Olen tarkastellut kuitenkin ainoastaan aviottomien äitien 

ehtoollismerkintöjä sivuuttaen muiden samassa taloudessa asuneiden merkinnät. 

Papit kävivät pitämässä jumalanpalveluksia Kymin Osakeyhtiön tehtailla, mutta 

monien tehtaalaistenkin mielestä työväenliikkeen aiheuttama liikehdintä vaati 

seurakuntaolojen vakiinnuttamista, jotta moraalinen rappiotila ei pahenisi. 

Alueella oli myös järjestäytynyttä lähetys- sekä pyhäkoulutoimintaa.  Kahdessa 

tehdaskylässä toiminut Pelastusarmeija sekä alueilla vierailleet 

lahkolaissaarnaajat herättivät kuitenkin närää papiston keskuudessa.193 

Vielä 1900-luvun alkupuolellakin lapset pyrittiin kastamaan pian syntymänsä 

jälkeen. Osittain tämä oli vanhan kirkkolain peruja, mutta ihmisten keskuudessa 

uskottiin vielä vahvasti kasteen suojaavan lasta pahalta.194 Kohtalaisen pikainen 

kaste syntymän jälkeen on säännönmukaista myös omaa aineistoani 

tarkasteltaessa. Valtaosa lapsista on kastettu alle kaksi viikkoa tai viimeistään 

alle kuukausi syntymä jälkeen.195 

Äiti ei ollut läheskään aina mukana kastetilaisuudessa, koska lapsivuodeaikaa 

noudatettiin monin paikoin vielä pitkälle 1900-luvun puolelle. Sekä lapsen 

ottaminen seurakunnan jäseneksi että äidin kirkottaminen takaisin 

seurakuntayhteisöön synnytyksen jälkeen olivat siirtymäriittejä, joilla oli pitkät 

perinteet paikallisyhteisöissä.196 

Seurakuntien varsinainen rangaistusvalta suhteessa aviottomiin äiteihin poistui 

1800-luvun lainsäädäntöuudistuksen myötä. Käräjillä äitien sakotus olisi ollut 

                                                 
192 Markkola 2002, 17. 
193 Talvi 1979, 303–305. 
194 Kotilainen 2012, 263. 
195 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
196 Kotilainen 2012, 251, 263–264. 
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vielä mahdollista, mutta käytännössä tätä ei enää käytetty. Papit kuitenkin 

käyttivät aktiivisesti aviottomien äitien ripitysoikeuttaan salavuoteutta koskien 

monissa seurakunnissa vielä 1900-luvullakin miesten selvitessä ilman 

nuhtelua.197 Tärkeää on kuitenkin muistaa, että toisinaan äiti halusi tietoisesti 

salata lapsen isän henkilöllisyyden. Yhteisön uteluista, arvuutteluista tai 

painostuksesta huolimatta äiti ei ollut velvoitettu ilmoittamaan isän nimeä edes 

papistolle.198 

Aikaisemmin aviottomat äidit joutuivat tunnustamaan syntinsä julkisesti 

seurakunnan edessä, mutta 1900-luvulle tultaessa tämä käytäntö oli korvattu 

yksityisellä ripillä. Kirkkokurinalaisten luetteloista ei voida päätellä, onko 

tilaisuudessa ollut muita kirkon edustajia läsnä papin lisäksi. Käytännössä 

ripitystapahtuma vaihteli paljon seurakunnasta ja papista riippuen. 1900-luvun 

puolella ripitys muuttui vähitellen rangaistuksenomaisesta toimenpiteestä ja 

varoittavasta esimerkistä sielunhoidolliseksi tapahtumaksi. Kirkonkirjojen 

merkintöihin ripityksen luonteen muuttuminen ei kuitenkaan vaikuttanut, vaan 

salavuoteus, huoruus ja avioton lapsi merkittiin edelleen asiakirjoihin. Äidin 

tunnustettua syntinsä hän sai ripittäjältä synninpäästön, joka liitti hänet takaisin 

seurakunnan yhteyteen. Valkealan seurakunnan aineistoissa on käytetty käsitteitä 

”päästetty salavuoteudesta” ja ”ripitetty”. Molemmat käsitteet on aiemmassa 

tutkimuksessa rinnastettu käsitteellä salavuoteusripitys.199 Tässä yhteydessä 

tarkastelen ainoastaan Valkealan papiston aktiivisuutta nuhdella Kymintehtaan 

aviottomia äitejä lukumäärällisesti ottamatta kantaa synninpäästön näkökulmaan. 

Aiemmissa tutkimuksissa niin ikään on aviottomien äitien kirkottaminen ja 

yksityisrippi rinnastettu toisiinsa 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Lähden myös 

tässä tutkimuksessa olettamuksesta, että aviottomat äidit liitettiin takaisin 

seurakuntaan yksityisripin myötä. Lasten kastepäiviä ja aviottomien äitien 

ripitysmerkintöjä vertailtaessa voidaan havaita, että äidit ovat pääsääntöisesti 

                                                 
197 Saarimäki 2012, 184. 
198 Kotilainen – Saarimäki 2013, 122–123. 
199 VsrkA, Kirkkokurinalaisten luettelot 1904–1915; Saarimäki 2010, 139, 264–265; Lindgren 

2012, 102–105. 
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päästetty salavuoteudesta tai ripitetty vähän yli kuukausi lapsen kasteen jälkeen. 

Ripitysajat vastaavat siis varsin hyvin synnytyksestä kirkottamiseen kulunutta 

aikaa, jonka on todettu olleen yleisesti viidestä seitsemään viikkoa. Muutamissa 

tapauksissa aika on ollut Kymintehtaalla pidempi.200 

Valkealan seurakunnan kirkkokurinalaisten luetteloista voidaan lukea, että 

ainakin 27 naisella on merkintä salavuoteudesta ja heistä 24 on päästetty 

salavuoteudesta tai ripitetty ainakin yhdestä salavuoteudesta, yksi Helsingissä. 

Lisäksi yksi naimisissa ollut nainen oli ripitetty huoruudesta ja sen lisäksi 

kahdesta salavuoteudesta. Naimisissa olleen naisen elinolot olivat muutenkin 

normeista poikkeavat, sillä kirkkokurinalaisten luettelosta käy ilmi, että hänen 

miehensä oli puolestaan ripitetty vaimon lapsen syntymää seuraavana vuonna 

varkaudesta.201  

Suurin osa äideistä oli ripitetty salavuoteudesta ainoastaan kerran, mutta viiden 

äidin kohdalla merkintöjä on kaksi ja kolmen äidin kohdalla kolme. Yhdellä 

naisista peräti neljä salavuoteusripitystä. Kahden äidin kohdalla oli merkintä 

rippikirjoissa, ettei heitä ole ripitetty. Kaikkia äitejä kirkkokurinalaisten 

luetteloista ei viittauksista huolimatta löytynyt ja luettelot olivat osin 

puutteellisia, joten todellisuudessa ripitettyjen äitien määrä on suurempi.202  

  

                                                 
200 VsrkA, Kirkkokurinalaisten luettelot 1904–1915; Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–

1915; Saarimäki 2010, 140–141. 
201 VsrkA, Kirkkokurinalaisten luettelot 1904–1915; Rippikirjat 1904–1915. 
202 VsrkA, Kirkkokurinalaisten luettelot 1904–1915; Rippikirjat 1904–1915. Ks. Taulukko 6. 
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Taulukko 6. Aviottomien äitien ripittäminen Valkealan seurakunnassa 1904–

1915. 

Ripitykset Äitien lukumäärä 

Kerran 15 

Kaksi kertaa 5 

Kolme–neljä kertaa 4 

Huoruus ja kaksi salavuoteutta 1 

Ei ripitetty 2 

Tieto puuttuu 25 

Äitien lukumäärä yhteensä 52 

Lähde: VsrkA, Kirkkokurinalaisten luettelot 1904–1915; Rippikirjat 1904–1915. 

 

Kirkkokurinalaisten luetteloiden merkintöjen määrästä voidaan päätellä, että 

Valkealan papisto piti vielä 1900-luvun kahdella ensimmäisellä 

vuosikymmenellä varsin tarkasti kiinni oikeudestaan ripittää avioliiton 

ulkopuolella syntyneiden lasten äitejä.  

 

4.2. Avioliittoon häpeästä huolimatta?  

  

Useat lapset saivat alkunsa ennen avioliiton solmimista ja monet syntyivät 

hyvinkin pian häiden jälkeen. Yhteisön painostus saattoi niin ikään johtaa 

avioliittoon tai toisinaan asiat saatiin sovittua pariskunnan kesken ilman 

ulkopuolisia. Avioituminen ei ollut kuitenkaan aina käytännössä edes 

mahdollista, vaikka halua osapuolilta olisi löytynyt. Toisinaan syynä saattoi olla 

taloudelliset vaikeudet ja toisinaan taas vanhempien sosiaalinen eriarvoisuus.203  

Kuten jo aiemmin mainitsin, naisen ensimmäinen avioton raskaus oli 

todennäköisesti peittelemisen ja salaamisen arvoinen, vaikka vain harvoin yksi 

                                                 
203 Kotilainen – Saarimäki 2013, 124–125. 
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avioton lapsi esti naista avioitumasta myöhemmin. Kuitenkin yhteisön 

sosiaalinen kontrolli sekä yksityisyyden puute tekivät salaamisesta usein 

mahdotonta yrityksistä huolimatta.204 Tehdasyhdyskunnan oloissa ja tehdastyön 

lomassa uteliailta katseilta ja kontrollilta tuskin välttyi. Yhteisön silmälläpito 

saattoi toisinaan olla ainakin ensisynnyttäjien kohdalla myös hiljaista tukea 

antava voima. Kotilainen ja Saarimäki puhuvat yhteisön tasapainottavasta 

vaikutuksesta, jolla haluttiin tukea aviotonta äitiä ja johdattaa hänet takaisin 

yhteisön normien piiriin.205 Useamman aviottoman lapsen synnyttäneet naiset 

kuitenkin leimautuivat yhteisön silmissä, mikä vaikeutti heidän naimisiin 

pääsyään. Jos naisen maine oli jo kyseenalainen huonojen elintapojen vuoksi, 

uusia aviottomia raskauksia ei enää useinkaan ollut tarpeen piilotella.206 

Pertti Haapalan mukaan 1900-luvun puolella aviottomat äidit alkoivat avioitua 

entistä harvemmin taloudellisten ja asenteellisten muutosten vähitellen 

helpottaessa yksinelämistä.207 Vaikka naisten palkka oli huomattavasti miehiä 

pienempi, Pirjo Markkolan mukaan omat tulot tarjosivat tehtaassa 

työskennelleille naisille suuremman vapauden valita puolisonsa. Tampereella 

avioliiton ulkopuolisen lapsen synnyttäneistä naisista noin 40 % jäi 

naimattomaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että tehdastyö olisi estänyt 

perustamasta perhettä.208 Toki aviottoman lapsen aiheuttama taakka oli raskas 

sekä äidille että lapselle, mutta avioliitto kelvottoman miehen kanssa oli myös 

huono vaihtoehto, mikäli valinnanvaraa oli. Syinä avioliiton hylkäämiseen 

saattoivat olla lisäksi köyhyys, suhteen satunnaisuus tai myös äidin levottomat 

elämäntavat. 

Äidin päätyessä avioliittoon aviomies saattoi olla lapsen biologinen isä ja 

toisinaan taas ei. Mahdollista myös oli, että toisen miehen biologinen lapsi päätyi 

aviomiehen nimiin. Aiemmissa tutkimuksissa on lähdetty olettamuksesta, jonka 

                                                 
204 Saarimäki 2012, 173–177. 
205 Kotilainen – Saarimäki 2013, 114–115. 
206 Saarimäki 2012, 169–170. 
207 Haapala 1986, 227. 
208 Markkola 1994, 46, 62. 
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mukaan avioituminen pian lapsen syntymän jälkeen tarkoitti todennäköisemmin 

äidin avioitumista lapsen biologisen isän kanssa.209 

Valkealan syntyneiden ja kastettujen luettelosta käy ilmi, että ainakin kahdeksan 

äitiä avioitui lapsen syntymän jälkeen tarkastelujakson loppuun mennessä.210 

Koska lapsen isästä ei ole varmuutta, on mahdotonta varmasti sanoa, monessako 

tapauksessa nainen avioitui lapsensa tai lastensa biologisen isän kanssa. 

Varmuudella ei voida myöskään aineiston pohjalta sanoa, tarkoittiko nopea 

avioituminen lapsen syntymän jälkeen todennäköisemmin myös avioitumista 

lapsen biologisen isän kanssa. 

Ainoastaan yhden aviokuulutuksen yhteydessä on merkintä, jossa helsinkiläinen 

mies oli tunnustanut isyytensä. Pian lapsen syntymän jälkeen äiti on muuttanut 

Helsinkiin, missä lapsi on myös kastettu. Toisessa tapauksessa vuonna 1910 

kuolleena syntyneen aviottoman pojan äiti on avioitunut vuonna 1913 muuttaen 

Jyväskylästä kotoisin olleen miehensä kanssa Tampereelle.211 Löytämieni 

Kymintehtaan avioliittotapausten perusteella on todennäköistä, että monet 

muutkin aviottoman lapsen synnyttäneet äidit avioituivat myöhemmin 

muutettuaan pois seurakunnan alueelta tai vuoden 1915 jälkeen. Näin ollen 

johtopäätöksenä voidaan todeta, että naisten avioituminen aviottoman lapsen 

syntymän jälkeen on ollut kohtalaisen yleistä. Tarkan kuvan hahmottamiseksi 

olisi tarkasteltava myös avioituneiden luetteloita sekä seurattava 

poismuuttaneiden myöhempiä vaiheita. 

Kymintehtaan tehdasyhdyskunnassa seitsemän äitiä sai tarkasteltavana 

ajankohtana kaksi tai kolme aviotonta lasta. Vuosina 1909, 1912 ja 1914 

syntyneiden aviottomien lasten äiti sai aviokuulutuksen vuonna 1915. On myös 

mahdollista, että useamman aviottoman lapsen äidit ovat avioituneet tutkimuksen 

tarkastelujakson päättymisen, vuoden 1915, jälkeen.212  

                                                 
209 Markkola 1994, 62. 
210 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
211 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915. 
212 VsrkA, Rippikirjat 1904–1915. 
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Omasta aineistostani löytyy ainakin tämä yksi poikkeus, mikä puoltaa 

avioitumismahdollisuuksien säilymistä myös useamman aviottoman lapsen 

jälkeen. Ratkaisevaa lienee ennemminkin ollut, oliko mies biologinen isä ainakin 

yhdelle lapsista. Tällöin hän on mahdollisesti ottanut osavastuulleen äidin 

muutkin lapset. Näin ollen myös useamman aviottoman lapsen äiti saattoi 

avioitua, vaikka todellisuudessa nämä tapaukset lienevät olleen kohtalaisen 

harvinaisia. 

Osa työväestöön kuuluvista vanhemmista lykkäsi avioliiton solmimista 

tietoisesti ja mahdollisesta yhteisön painostuksesta huolimatta. Syinä saattoivat 

olla elämäntilanne tai elinolosuhteet, mutta avioliitosta kieltäydyttiin myös 

aatteellisista syistä.213 Myös tämä näkökulma on mahdollinen Kymintehtaan 

oloissa ja vaatisi tarkempaa jatkoselvittelyä. 

 

4.3. Aviottomat köyhäinhoidon piirissä 

 

Tutkimukseni ajankohtana voimassa oli 1879 säädetty ja aina 1920-luvulle 

voimassa ollut vaivaishoitoasetus. Sen mukaan avunsaajien määrää pyrittiin 

karsimaan ja avunhakemisen kynnystä pyrittiin nostamaan. Avustukseen olivat 

oikeutettuja ainoastaan työkyvyttömät, sairaat, vanhukset ja alaikäiset.  Kunnat 

saivat itse päättää avustusmuodoista, mutta 1900-luvulle tultaessa kuntien 

itsenäisyys päätöksissä väheni ja valtion rooli kasvoi. Tästä osoituksena oli 

vuonna 1893 perustettu vaivaishoidon tarkastajan virka, jonka kirjeenvaihtoa 

itsekin jäljempänä sivuan. Myös käsite köyhäinhoito korvasi vähitellen 

vaivaishoito-käsitteen 1900-luvun alkupuolella, mikä oli osoituksena osaltaan 

myös sosiaalisen kysymyksen monimuotoisuuden ymmärtämisestä.214  

Koko Viipurin läänissä alle 15-vuotiaiden aviottomien lasten osuus 

köyhäinhoidon piirissä olleista oli vuosina 1900 ja 1910 reilut 25 %, mikä oli 

                                                 
213 Markkola 1994, 62, 65. 
214 Pulma 1994, 56, 62; Jaakkola 1994, 116–117. 
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suuri luku suhteessa aviottomien lasten määrään kaikista elävänä syntyneistä. 

Maaseudulla aviottomat lapset joutuivat köyhäinhoidon piiriin ennen kaikkea 

äidin taloudellisten ongelmien tai hoidon järjestämisen vaikeuden vuoksi. 

Kaupungissa useammin syyksi ilmoitettiin äidin kelvottomuus.215 Toisaalta 

maaseudulla monet saattoivat turvautua sukulaisten apuun helpommin kuin 

yksinäiset kaupungeissa eläneet äidit, joilla ei ollut tukiverkostoja takanaan. 

Valkealaan oli perustettu vaivaistalo vuonna 1892 ja siinä oli paikkoja noin 60 

henkilölle. Vuonna 1910 Valkealan vaivaistalossa asui 45 lasta, joista kolme oli 

Kymintehtaalta ja kymmenen Ruotsulasta. Osa lapsista oli aviotonta syntyperää 

ja syyksi köyhäinhoidon piiriin kuulumiseen oli köyhäinhoitotilastojen 

merkintöjen mukaan alaikäisyys. Muutamat lapsista asuivat vaivaistalossa 

äitinsä kanssa.216 Valkealasta on saatavilla vaivaishoidontarkastajan 

arkistomateriaalia vuosilta 1892–1917 sekä köyhäinhoitotilastoa vuosien 1901–

1917 väliseltä ajalta. 

Kirjeenvaihdon perusteella käytiin kiivasta keskustelua lastenkodin lapsille 

suunnitellusta omasta kansakoulurakennuksesta, minkä ohella kirjeenvaihdossa 

sivuttiin myös lapsiasukkaiden käytöstä. Lapsilla oli myös puolustajia, eivätkä 

kaikki keskusteluun osallistuneet pitäneet heitä ainoastaan rasitteena yhteisölle. 

Kirjeenvaihdossa on muun muassa maininta, että ”lastenkodin lapset sittenkin 

olivat oso[i]ttautuneet siveämmiksi ja tavoiltaan paremmiksi kuin työläisten 

lapset kunnassa yleensä”.217 Aviotonta syntyperää olleita lapsia ei tapauksessa 

kuitenkaan erityisesti mainittu. 

Valkealan köyhäinhoitotilastoista vuosilta 1904–1915 on luettavissa lähes 

vuodesta toiseen samojen henkilöiden saaneen kunnan apua elämiseen. 

Ruotujakolaitosta kunnassa ei ollut eikä apua tarvitsevat kiertäneet talosta 

toiseen.218 Ruotuhoidosta oli alettu yleisestikin luopua jo 1800-luvun 

                                                 
215 Pulma 1987, 74–75. 
216 Alamäki 1997, 201–202; KA, Vaivaishoidon tarkastajan arkisto, köyhäinhoitotilastot. 
217 KA, Vaivaishoidon tarkastajan arkisto; Vaivaishoidonneuvoja Bruno Sarlinin kirje Suomen 

vaivaishoidontarkastaja G. A. Helsingiukselle 6.10.1910. 
218 KA, Vaivaishoidon tarkastajan arkisto, köyhäinhoitotilastot. 
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loppupuolella, koska vaivaishoitomuotona se muuttui haasteelliseksi etenkin 

rahatalouden uudistumisen myötä. Lapsia alettiin antaa yhä enenevässä määrin 

elätteelle.219 

Kymintehtaan aviottomiin äiteihin on yhdistettävissä yksi vuosina 1909–1910 

kunnan vaivaishoitolaitoksessa hoidettu useampilapsinen perhe sekä kaksi 

yksinäistä äitiä lapsineen. Kaksi jälkimmäistä äitiä ovat merkintöjen mukaan 

molemmat olleet sairauden vuoksi kyvyttömiä elättämään lapsiaan. He ovat 

muuttaneet vaivaishoitolaitokseen lasten syntymävuosina. Mielisairaaksi 

merkitty poikalapsen äiti asui lapsineen laitoksessa ainakin vuosina 1910 ja 

1912–1913, lapsi vielä ainakin vuoteen 1915 saakka. Sairaaksi merkitty vuonna 

1915 tytön synnyttänyt äiti asui lapsineen laitoksessa ainakin lapsen 

syntymävuoden, johon aikarajaukseni päättyy.220 

Yllämainitun useampilapsisen perheen äidin elämä on ollut moninaisempi ja 

lähteissä on muutamia ristiriitaisuuksia. Vuoden 1909 tilastossa hänet oli 

merkitty miehensä hylkäämäksi, mutta seuraavana vuonna miehen ilmoitettiin 

olevan vankeudessa. Vaivaishoidon tarkastajan kirjeenvaihdosta ja 

kirkkokurinalaisten luettelon ripitysmerkinnöistä käy ilmi, että mies istui 

vankilassa varkaudesta. Leskeksi nainen jäi vuonna 1913. Myös lasten kohdalla 

oli ristiriitaisuuksia etunimiin liittyen. Vuonna 1909 tilastossa yhteisiä lapsia 

miehen kanssa mainitaan olleen viisi ja näiden lisäksi vaimon vuonna 1909 

syntynyt avioton lapsi. Aviottomalle lapselle on annettu kolme etunimeä, ja 

vuodesta riippuen tilastoissa käytetyssä kutsumanimessä on vaihtelua. Lapsen 

syntymävuoden perusteella kyseessä on todennäköisesti kuitenkin yksi ja sama 

lapsi. Nainen sai viiden lapsen lisäksi vielä aviottomat kaksoset kaksi vuotta 

miehensä kuoleman jälkeen vuonna 1915.221 

                                                 
219 Pulma 1994, 65–66. 
220 KA, Vaivaishoidon tarkastajan arkisto, köyhäinhoitotilastot. 
221 KA, Vaivaishoidon tarkastajan arkisto, köyhäinhoitotilastot; KA, Vaivaishoidon tarkastajan 

arkisto; Vaivaishoidonneuvoja Bruno Sarlinin kirje Suomen vaivaishoidontarkastaja G. A. 

Helsingiukselle 6.10.1910VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915; 

Kirkkokurinalaisten luettelot 1904–1915. 



 

68 

 

Lastenkodin johtajattaren mukaan edellä mainittu useampilapsisen perheen äiti 

auttoi kahden muun naisen kanssa vaivaistalon taloudenhoidossa. Naiset eivät 

johtajattaren mukaan häirinneet suuressa määrin lasten kasvatusta, mutta 

kuitenkin ”puheenparsiensa sopimattomuus on silloin tällöin voinut antaa lapsille 

siveellisessä suhteessa huonoa esikuvaa”.222 Varsinaista syytä useampilapsisen 

perheen köyhäinhoidon piiriin joutumiseen ei ole kirjattu, mutta oletettava syy 

lienee alaikäisten lasten suuri lukumäärä ja äidin kyvyttömyys elättää heitä.  

Myös yleisesti ottaen merkittävin syy aviottomien lasten vaivaishoidon piiriin 

joutumiseen oli äitien talousvaikeudet. Vakaat tehdasolot ovat näyttäneet sen 

sijaan suojaavan tehdastyöntekijöitä pahimmalta ahdingolta. Tehdastyöväestön 

osuus avunsaajista ainakin kaupunkioloissa oli varsin vähäinen. Pääsääntöisesti 

vaivaistalo oli väliaikainen ratkaisu elämisen turvaamiseen ja vain harvoin siitä 

muodostui pidempiaikainen asuinpaikka apua tarvitseville. Laitoksesta 

vapautuvalla tuli kuitenkin olla työpaikka, jonka hankkiminen saattoi olla 

monille vaikeaa.223 

Kymintehtaalle oli perustettu lastenseimi vuonna 1911 tehtaan johtoportaan 

puolisoiden toimesta nimellä ”Lastenkotiyhdistys”. Kaikissa kolmessa 

tehdaskylässä sijainneet lastenseimet toimivat periaatteella, jonka mukaan 

varattomille lasten hoito oli maksutonta. Vuonna 1911 hoidettavia lapsia oli 17 

ja toisena toimintavuotena kaikkiaan 40 % kolmen seimen lapsista hoidettiin 

maksutta.224 Käyttämieni lähteiden perusteella on kuitenkin vaikeaa sanoa, 

hoidettiinko lastenseimissä tarkasteluni kohteena olleita aviottomia lapsia. 

Lastenseimien tarkoitus oli kuitenkin mahdollistaa naisten työssäkäynti, mikäli 

perheen elatus sitä vaati. Esimerkiksi Tampereella vuosisadan vaihteessa 

toiminut lastenseimi oli tarkoitettu myös yksinäisille äideille ja hoitopaikan 

tarkoituksena oli auttaa äitiä pitämään lapsi luonaan.225 

                                                 
222 KA,Vaivaishoidon tarkastajan arkisto; Bruno Sarlinin kirje Suomen vaivaishoidontarkastaja 

G. A. Helsingiukselle 6.10.1910. 
223 Jaakkola 1994, 128–129, 137–138. 
224 Alamäki 1997, 206–207. 
225 Markkola 1994, 207–209. 
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4.4. Kymintehdas kotina vai muuttokirjat muualle? 

 

Yhteisön hyväksynnällä ja tukiverkostoilla oli luonnollisesti suuri rooli äitien 

valinnoissa, mutta myös taloudellisen toimeentulon mahdollisuus vaikutti 

päätökseen mahdollisesta muutosta toiselle paikkakunnalle. Jo aiemmassa 

raskauden aiheuttamaa huolta ja toimeentuloa käsitelleessä kappaleessa 

mainitsin, että yleisesti monet aviotonta lasta odottaneet äidit saattoivat paeta 

yhteisön tuomitsevaa asennetta tai hakea anonymiteettiä toiselta 

paikkakunnalta.226 Tässä kappaleessa tarkastelen muuttokirjojen perusteella 

aviottomien äitien muuttoa Kymitehtaalle ja sieltä pois. Oliko Kymintehdas 

äideille ainoastaan välivaihe elämässä vai tuliko siitä heille pysyvämpi koti? 

Tehdaskyliin muutti 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä paljon 

työväestöä etenkin Pieksämäen ja Mäntyharjun alueilta. Yleisesti Ruotsulan 

väestön vaihtuvuus oli suurta ja monet viipyivät alueella ainoastaan muutamia 

vuosia muuttaen alueelta muualle.227 Muuttokirjoista on luettavissa, että monet 

etenkin Iitin puolelta muuttaneet ja myöhemmin aviottoman lapsen 

Kymintehtaalla synnyttäneet tulivat yhdessä perheensä kanssa. Päivämääristä voi 

päätellä perheen isien muuttaneen usein edeltä muun perheen seuratessa jonkin 

ajan kuluttua perästä. Aivan täydellistä kuvaa muuttoliikkeestä ei voi luoda, 

koska muuttokirjoista en kaikkia tapauksia löytänyt, vaikka pääkirjoissa niihin 

viitattiin.228 

Muuttokirjoista käy myös ilmi, että hyvin monilla Kymintehtaalle muuttaneilla 

äideillä oli jo lapsia tehdasyhdyskuntaan tullessaan. Tämä selittyy osaltaan 

leskien osuudella, mutta lähteistä voi lukea muutamilla olleen myös aviottomia 

lapsia jo ennen synnytystä Kymintehtaan tehdasyhdyskunnassa. Äitien mukana 

                                                 
226 Kokko 1996, 95; Saarimäki 2012, 170. 
227 Annala 1997, 139–140. 
228 VsrkA, Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–1915. 
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tehdasyhdyskuntaan muutti ainakin 12 muualla syntynyttä lasta, joista kolme on 

varmuudella merkitty aviotonta syntyperää oleviksi.229 

Oman perheensä kanssa muuttaneet tyttäret ehtivät pääsääntöisesti elää 

Kymintehtaalla useamman vuoden ennen aviottoman lapsen syntymää. Myös 

muiden äitien muutosta lapsen syntymään ehti kulua melko pitkä aika. Kolmen 

äidin lapset ovat syntyneet muuttoa seuranneen vuoden sisällä, joten lasten isät 

ovat todennäköisesti löytyneet uudesta asuinpaikasta. Kolme lasta on syntynyt 

noin kahdeksan kuukauden kuluttua muutosta. Heidän kohdallaan hedelmöitys 

on saattanut tapahtua jo ennen muuttoa tai mikäli lapsi on saanut alkunsa 

Kymintehtaan ympäristössä, ovat lapset syntyneet hieman etuajassa. Näistä 

kuudesta äidistä oli lapsi jo entuudestaan kolmella, joten he ainakin olivat 

tietoisia mahdollisista seurauksista.230  

Yhdessä tapauksessa muutto Kymintehtaalle on merkitty ainoastaan vuoden 

tarkkuudella ja kahdessa tapauksessa tiedossa on ainoastaan lähtöpaikkakunta. 

Näissä rajatapauksissa ei ole mahdollista laskea muuton ja lapsen syntymän 

välillä kulunutta aikaa.231 

Sen sijaan muuttokirjoista voi lukea päinvastoin viitteitä siitä, että monet äidit 

tulivat synnyttämään Kymintehtaan tehdasyhdyskuntaan maaseudulta. Neljän 

äidin synnytys ajoittuu kuukaudesta neljään kuukauteen muuton jälkeen. Nämä 

lapset ovat syntyneet vuosina 1904, 1908, 1912 ja 1915 ja äidit olivat tulleet 

pieniltä maaseutupaikkakunnilta.232  

Tutkimuskirjallisuudessa viitataan usein siihen, että aviottomat äidit lähtivät 

synnyttämään kaupunkeihin hakeakseen yksityisyyttä ja karttaakseen 

kokemaansa häpeää. Esimerkiksi Katriina Kokko on todennut, että monet 1900-

luvun alun Helsinkiin muuttaneet maalaistytöt synnyttivät melko pian muuttonsa 

                                                 
229 VsrkA, Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–1915. 
230 VsrkA, Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–1915. 
231 VsrkA, Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–1915; Rippikirjat 1904–1915; Syntyneiden ja 

kastettujen luettelot 1904–1915. 
232 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915; Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–
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jälkeen.233 Aviottomien äitien näkökulmasta muutto muualle saattoi olla myös 

riski. Pohjola-Vilkuna on puhunut ”kiinnipitävästä ympäristöstä” 

tarkastellessaan agraariyhteisöä. Hänen mukaansa vuosisadan vaihteessa muutto 

tuntemattomaan olisi tuonut suuremman turvattomuuden kuin häpeä omassa 

yhteisössä. Modernisaation mukanaan tuoma siveellisyysdiskurssin 

korostuminen kuitenkin lisäsi häpeän määrää 1900-luvun ensimmäiseltä 

vuosikymmeneltä alkaen, mikä saattoi ajaa aviottomat äidit yhä ahtaammalle 

omassa yhteisössään.234 

Kymintehtaan tehdasyhdyskunta oli etenkin aikarajaukseni jälkimmäisinä 

vuosina kasvanut merkittävästi, mikä saattoi ainakin aluksi helpottaa äidin 

sulautumista yhteisöön. Naiset saattoivat tulla todennäköisesti synnyttämään 

Kymintehtaalle myös, mikäli heillä oli sukulaisia tai tuttuja, joiden puoleen 

saattoi turvautua. Kun tarkastellaan Kymintehtaalle synnyttämään tulleiden 

naisten taustoja ilmenee, että yksi näistä äideistä oli synnyttänyt aviottoman 

lapsen jo aiemmin ja hän oli itsekin aviotonta syntyperää. Toinen äideistä oli 

leski, jolla oli entuudestaan kaksi lasta. Näin ollen nämäkin äidit olivat tietoisia 

seksuaalisen kanssakäymisen mahdollisista seurauksista ja aviottoman lapsen 

aiheuttamasta yhteisöllisestä paineesta.235 

Vuosina 1904–1915 Kymintehtaan ja Ruotsulan väestö kuului vielä Valkealan 

seurakuntaan ja muuttokirjoissa esiintyvät viittaukset ulosmuutosta 

Kuusankoskelle ovat vuoden 1915 jälkeen lisättyjä Kuusankosken seurakunnan 

aloitettua toimintansa vuonna 1919.236 Jätän nämä jälkeenpäin lisätyt ja ilman 

päiväystä olevat merkinnät huomiotta tarkastellessani Valkealan seurakunnasta 

ulosmuuttaneita äitejä ja lapsia, koska ne eivät ole tarkoittaneet pääsääntöisesti 

Kymintehtaan ympäristöstä poistumista enkä ole muutoinkaan seurannut vuoden 

1915 jälkeisiä tapahtumia. 

                                                 
233 Kokko 1996, 95. 
234 Pohjola-Vilkuna 1995, 132. 
235 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915; Rippikirjat 1904–1915; Sisään- ja 

ulosmuuttaneet 1904–1915. 
236 VsrkA, Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–1915; Leino-Kaukiainen 2012, 93. 
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Ulosmuuttaneiden merkinnöistä voidaan sanoa, että suurin osa äideistä lapsineen 

jäi asumaan Kymintehtaan ympäristöön ainakin tutkimuksen tarkastelujakson 

loppuun. Ainoastaan kuusi aviottoman lapsen synnyttänyttä äitiä lapsineen 

muutti pois Valkealan seurakunnan alueelta vuoden 1915 loppuun mennessä. 

Yksi Haukivuoresta kotoisin ollut äiti muutti takaisin kotiseudulleen hieman yli 

kuukausi lapsen syntymän jälkeen. Hän ehti asua Kymintehtaalla ainoastaan 

vajaat kaksi vuotta. Yhden jo aiemmin aviottoman lapsen synnyttäneen äidin 

muutto suuntautui Viipuriin hieman yli puolitoista vuotta jälkimmäisen lapsen 

syntymän jälkeen. Yksi äiti muutti puolestaan Kotkaan reilun vuoden lapsen 

syntymän jälkeen ja yksi Iitin puolelle vajaan vuoden kuluttua synnytyksestä.237  

Eräs äiti muutti lapsensa kanssa Helsinkiin noin kuukausi synnytyksen jälkeen, 

missä hän avioitui lapsen isyyden tunnustaneen helsinkiläismiehen kanssa. 

Lisäksi vuonna 1910 kuolleena syntyneen pojan äiti muutti kolme vuotta 

myöhemmin avioituessaan Tampereelle. Yksi äiti oli muuttanut pois noin kaksi 

vuotta synnytyksestä, mutta tarkkaa aikaa tai muuttokohdetta lähteet eivät 

kerro.238  

Poismuuttojen syytä ei kuitenkaan voida lähteistä päätellä. Paluu 

syntymäkuntaan viittaa tuen hakemiseen lapsuudenperheen piiristä. Taustalla voi 

olla yhteisön kielteinen asenne aviottoman lapsen synnyttänyttä äitiä ja hänen 

lastansa kohtaan, mutta toisaalta myös taloudelliset näkökohdat ovat yhtä 

todennäköisiä. Työllisyystilanne saattoi pakottaa äidit muuttamaan muualle, 

mikäli töitä ei Kymintehtaan ympäristössä ollut saatavilla. 

Aiemmin mainitsemani neljä äitiä, jotka tulivat Kymintehtaalle vain kuukaudesta 

neljään kuukauteen ennen lapsen syntymää, eivät lähteneet muuttokirjojen 

perusteella pois ainakaan vuoden 1915 loppuun mennessä. Näin ollen nämäkin 
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äidit löysivät pidempiaikaisen asuinpaikan Kymintehtaalta eivätkä käyneet 

ainoastaan synnyttämässä siellä.239 

En ole muuttokirjoista systemaattisesti seurannut, kenen kanssa äiti ja lapsi ovat 

mahdollisesti muuttaneet joko Kymintehtaalle tai sieltä pois. Kuitenkin 

siirtomerkinnöistä Kuusankosken seurakuntaan selviää, että ainakin yksi äideistä 

on vaihtanut seurakuntaa lapsen syntymän jälkeen neljä vuotta vanhemman 

sisarensa kanssa. Hän oli aiemmin myös tullut Kymintehtaalle yhdessä sisarensa 

kanssa. Yksi äiti on puolestaan siirtynyt Kuusankosken seurakuntaan yhdessä 

äitinsä ja sisarensa kanssa ja kaksi äitiä yhdessä lapsuuden perheensä kanssa. 

Tämä antaa niin ikään viitteitä siitä, että sukulaiset ovat pitäneet yhtä lapsen 

syntymän jälkeen ja perheenjäsenistä on ollut turvaa aviottomalle äidille ja hänen 

lapselleen.240 Sisarukset saattoivat olla aviottomalle äidille tärkeä tuki myös 

silloin, vaikka olisivat asuneet eri paikkakunnalla.241 

Myös asumisjärjestelyt antavat viitteitä mahdollisista tukiverkostoista. 

Henkikirjojen perusteella olen kartoittanut aviottoman lapsen synnyttäneiden 

naisten asuinjärjestelyjä ennen ja jälkeen lapsen syntymän. Kaikkien kohdalla 

tämä ei tietenkään ole mahdollista, mikäli äiti on oleskellut paikkakunnalla vain 

lyhyen aikaa. Tarkastelu kuitenkin paljastaa, että pääsääntöisesti naisten elämä 

on jatkunut samoissa uomissa lapsen syntymästä huolimatta. Mikäli he ovat 

asuneet vanhempiensa ja sisarustensa kanssa ennen lapsen syntymää, he ovat 

voineet jatkaa elämäänsä lapsuudenperheen ympäröimänä myös oman lapsen 

synnyttyä. Ainoastaan yksi äideistä on muuttanut omilleen lapsen syntymän 

jälkeen, mutta tähän voi olla monia selityksiä elämäntilanteen 

kokonaisvaltaisessa muutoksessa. Aiemmissa merkinnöissä hänet on ilmoitettu 

työmiehen tyttäreksi ja lapsen syntymän jälkeen työläiseksi. Taustalla voi olla 

ristiriidat lapsuudenperheen kanssa, mutta yhtä hyvin myös talouden 

turvaaminen ansiotyöllä. Useimmat yksin eläneet naiset jatkoivat elämäänsä 

                                                 
239 VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1904–1915; Sisään- ja ulosmuuttaneet 1904–
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kahdestaan lapsensa kanssa, mikäli he eivät avioituneet pian lapsen syntymän 

jälkeen.242 

Näin ollen oma tulkintani henkikirjojen pohjalta vahvistaa aiempaa tutkimusta, 

jonka mukaan aviottoman lapsen synnyttäneet äidit joutuivat vain harvoin 

muuttamaan pois lapsuudenperheensä parista.243 Perheiden rakenteet kuitenkin 

muuttivat usein muotoaan, mikäli aikuiset sisarukset muuttivat pois kotoa tai 

toinen vanhemmista kuoli. Useammassa seuraamassani tapauksessa perheen isä 

kuoli, mutta aviottoman lapsen synnyttänyt tytär jäi asumaan äitinsä ja 

mahdollisten sisarustensa kanssa. He saattoivat asua lapsuudenperheen parissa 

kauankin.  

Yksi Kymintehtaan aviottomista lapsista ehti asua isovanhempiensa, äitinsä sekä 

hänen sisarustensa kanssa ainakin yli kymmenvuotiaaksi. Lisäksi äiti oli 

tiettävästi saanut aviottoman lapsen jo vuonna 1900. Hän synnytti vielä 

kolmannenkin niin ikään aviottoman lapsen isompien sisarusten ollessa 

kahdentoista ja kahdeksan vuoden ikäisiä. Koko perhe jatkoi henkikirjojen 

perusteella elämäänsä äidin vanhempien kanssa. Äidillä oli mitä ilmeisimmin 

perheen tuki tai vähintään hyväksyntä takanaan, mikä auttoi häntä selviytymään 

yhteisössä mahdollisia juoruja ja huhupuheita vastaan.244 

 

 

  

                                                 
242 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1900–1915. 
243 Kotilainen – Saarimäki 2013, 135. 
244 KA, Viipurin läänin henkikirjat 1900–1915; VsrkA, Syntyneiden ja kastettujen luettelot 

1904–1915. 
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5. Johtopäätökset  

 

Kymintehtaan ympäristöön muodostuneessa tehdasyhdyskunnassa 

teollistumisen mukanaan tuomat vaikutteet sekoittuivat vahvaan agraariseen 

perintöön. Tämä näkyi sekä ulkoisissa puitteissa että yhteisön rakenteissa, mikä 

heijastui myös aviottomien äitien sekä heidän lastensa elämään. Hierarkinen 

tehdasympäristö asetti yhteisön jäsenille tarkasti omat paikkansa, mutta toisaalta 

perinteiset asenteet ja normit vallitsivat yhteisön keskuudessa vielä vahvana 

uusista suuntauksista ja aatteista huolimatta. Yhteisöön mahtui myös ristiriitoja, 

jotka koettelivat ihmisten henkilökohtaisia suhteita ja toisinaan heijastuivat myös 

laajemmin yhteisön vuorovaikutukseen. Rajoja kokeiltiin ja toisinaan niitä myös 

ylitettiin. 

Avioton syntyvyys ei ollut yleistä hierarkisessa Kymintehtaan 

tehdasyhdyskunnassa verrattuna maan yleiseen tasoon, mutta vuosina 1904–

1915 avioliiton ulkopuolella syntyneet 65 lasta ovat vain osoitus luvattomasta 

seksuaalisuudesta Kymintehtaalla. Todellisuus lienee ollut värikkäämpi, mutta 

kaikista suhteista ei jäänyt todisteita.  

Teollistuminen ja naisten palkkatyön yleistyminen oli nostettu 

yhteiskunnallisella tasolla yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi, jonka seurauksena 

pidettiin seksuaalimoraalin rappeutumista ja avioliiton ulkopuolisen 

syntyvyyden lisääntymistä. Maaseudun hierarkisissa tehdasyhdyskunnissa 

ongelma oli pienempi kuin kaupungeissa, mutta ilmiön laajuutta liioiteltiin 

etenkin aikalaiskeskustelussa voimakkaasti. Tämä voidaan vahvistaa myös 

Kymintehtaan kontekstissa. Vaikka asiasta käytiin keskustelua 

paikallistasollakin, todellisuudessa lapset syntyivät pääosin avioliitoissa. 

Kymintehtaalla syntyneiden aviottomien lasten äitien tausta oli moninainen eikä 

yhtä yhtenäistä kuvaa ole mahdollista muodostaa. Äitien syntymäpaikat 

jakautuivat hyvin samalla tavoin kuin mitä Kymin Osakeyhtiön tehdastyöväestön 

kotipaikatkin ovat aiemman tutkimuksen valossa osoittaneet. Monet äidit 
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työskentelivät tehtaalla jossain elämänsä vaiheessa eikä aviottoman lapsen 

saaminen estänyt työllistymistä tehdasyhdyskunnassa. Sen sijaan palvelijoilla oli 

haastavampaa yhdistää työ ja lapsenhoito, mikä Kymintehtaallakin oli 

havaittavissa esimerkiksi palvelijattarien siirtymisenä tehdastyöhön lapsen 

syntymän jälkeen. Kuitenkin tutkimusaineistossani oli ainoastaan muutamia 

palvelijattaria, joten heidän vähäisen määränsä perusteella ammattiin liitettyjä 

moraalisia vaaroja ei voida tämän tutkimuksen pohjalta näyttää toteen. 

Toisen polven tehtaalaisuuden piirteitä on niin ikään luettavissa aineistoista, 

joista monet aviottoman lapsen synnyttäneet naiset ovat tehtaan työntekijöiden 

tyttäriä. Sen sijaan leskiä aviottomien äitien joukossa oli ehkä hieman yllättäen 

kohtalaisen useita. Tämä poikkeaa esimerkiksi Tampereen työväestön 

tutkimuksista, joissa leskien osuus on ollut hyvin vähäinen. Voidaan siis vakaasti 

olettaa, että naiset ovat olleet varsin tietoisia mahdollisista seurauksista heidän 

ryhtyessään luvattomaan seksuaaliseen kanssakäymiseen. Myös synnyttäneiden 

naisten suhteellisen korkea keski-ikä sekä heidän aiemmat synnytyksensä 

puoltavat tätä seikkaa. Naisilla on saattanut olla toive avioliitosta, joka on 

kuitenkin jäänyt toteutumatta. 

Lasten nimiä tarkasteltaessa voidaan todeta, että äidit halusivat panostaa lastensa 

nimiin mahdollisesti tunnesyistä tai toivoen heille parempaa tulevaisuutta. 

Käytännöllisiä nimenantoperusteitakin ilmeni jonkin verran, mutta esimerkiksi 

nimen valinta kummien tai muiden aineistoista esiin tulevien henkilöiden 

perusteella ei ollut ainakaan tässä tarkastelussa yleistä. Etunimet tai niiden 

yhdistelmät eivät Kymintehtaan oloissa paljastaneet heidän olevan aviotonta 

syntyperää. Sen sijaan muutamat äidin matronyymin saaneet lapset kantoivat 

aviottomuuden taakkaa myös nimessään asiakirjojen äpärä-maininnan lisäksi. 

Äidit lähtivät toisinaan synnyttämään lapsensa toiselle paikkakunnalle, jolloin 

lapset usein myös kastettiin siellä, ja heidän kumminsa tulivat Kymintehtaan 

ulkopuolelta. Ei ollut myöskään poissuljettua, että äiti tuli synnyttämään 

aviottoman lapsen Kymintehtaalle mahdollisesti hakien uutta ympäristöä ja 

anonymiteettiä, mutta mahdollisesti myös työn perässä. Lähes kaikki kummit 



 

77 

 

edustivat äidin sosiaalista asemaa ja valikoituivat pääasiassa työväestön joukosta. 

Hierarkisessa tehdasyhdyskunnassa tämä oli luontevaa eikä lapsen tulevaisuutta 

ole aineiston pohjalta yritetty parantaa kutsumalla lapselle kummeja ylemmistä 

sosiaaliryhmistä.  

Äidin ja lapsen selviytymisen kannalta keskeiseksi nousee etenkin vanhempien 

ja muiden sukulaisten turvaverkostot. Hyvin monet etenkin nuoremmat naiset 

olivat muuttaneet Kymintehtaalle oman lapsuudenperheensä tai ainakin yhdessä 

sisaruksen kanssa. Näitä verkostoja lähemmin tarkasteltaessa voidaan todeta, että 

lapsen syntymä ei juurikaan vaikuttanut asumisjärjestelyihin. Tämä viittaa 

siihen, että avioton äiti lapsineen sai jatkaa elämäänsä samoissa uomissa kuin 

aiemminkin vaikka suoranaisesta tilanteen hyväksynnästä ei voida olla varmoja. 

Monet ennen lapsen syntymää yksin eläneet äidit jatkoivat elämäänsä lapsen 

kanssa kahdestaan. 

Äidin maine ei tarkastelujeni pohjalta ollut menetetty aviottoman lapsen 

syntymän myötä. Tämä tukee myös viime vuosina tehtyjen tutkimusten tuloksia, 

joiden mukaan ainakaan yksi lapsi ei estänyt äidin avioliittomahdollisuuksia. 

Yhteisön rooli oli keskeisessä asemassa, koska äidin avioituminen viimeistään 

lapsen syntymän jälkeen oli myös yhteisön taloudellisten ja moraalisten etujen 

mukaista. Kymintehtaalla syntyi samalle äidille useampiakin aviottomiksi 

merkittyjä lapsia ja siitä huolimatta äiti saattoi avioitua tarkastelujakson kuluessa. 

Melko todennäköistä on, että pikainen avioituminen lapsen syntymän jälkeen 

viittaa avioliittoon lapsen biologisen isän kanssa. Monet kuitenkin avioituivat 

vasta vuosia lapsen syntymän jälkeen. Useamman aviottoman lapsen 

synnyttäneen äidin avioituminen oli poikkeus Kymintehtaalla ja aiemman 

tutkimuksen harvinaista myös muualla. Joka tapauksessa Kymintehtaan tapaus 

tukee nykyistä lohdullisempaa kuvaa aviottomien äitien synnytyksen jälkeisestä 

tulevaisuudesta. 

Taloudellinen toimeentulo herätti huolta raskauden ja lapsen syntymän myötä. 

Tukiverkostot ja biologisen isän elatus paransivat äidin ja lapsen 

selviytymismahdollisuuksia, mutta aina näitä ei ollut tarjolla. Vain harvat äidit 
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päätyivät kuitenkaan omatoimisesti surmaamaan lapsensa, vaikka näitäkin 

tapauksia aineistoista ilmenee. Mikäli lapsi selvisi synnytyksestä, muodostui 

seuraavaksi haasteeksi lapsenhoidon järjestäminen. Toisinaan äidit joutuivat 

jättämään lapsensa vieraiden hoitoon, mikä saattoi muodostua kohtalokkaaksi 

lapsen kannalta myös Kymintehtaalla. Viimeisenä vaihtoehtona oli 

turvautuminen köyhäinhoitoon, mikä kävi ilmi tässäkin tutkimuksessa. 

Useamman lapsen äideille köyhäinhoidon piiriin kuuluminen oli ainoa keino 

selviytyä etenkin jos isä ei ollut elättämässä lapsiaan. Kymintehtaalla 

tarkasteluvuosien aikana syntyneet aviottomat lapset eivät kuitenkaan 

muodostaneet kohtuutonta rasitetta Valkealan köyhäinhoidolle. 

Seurakunnan rooli oli edelleen näkyvä kymintehtaalaisäitien elämässä. Vaikka 

kirkolla ei enää ollut varsinaista rangaistusvaltaa suhteessa aviottomiin äiteihin, 

Valkealan papisto käytti kuitenkin ahkerasti oikeuttaan ripittää äitejä 

salavuoteudesta 1900-luvun alun Kymintehtaalla. Äidit kävivät myös 

ehtoollisella vielä melko tunnollisesti, mikä viittaa vanhojen asenteiden 

säilyneen myös tehdasyhdyskunnan oloissa.  

Muuttokirjojen perusteella monet äidit löysivät pidempiaikaisen asuinpaikan 

Kymintehtaalta ja vain harvat muuttivat muualle vuoden 1915 loppuun 

mennessä. Mahdollinen työllistyminen helpotti taloudellista sopeutumista, mutta 

se kertoo myös yhteisön sallivasta asenteesta äitejä ja lapsia kohtaan. He olivat 

osa yhteisöä ja ratkaisevampaa hyväksynnän kannalta lienee ollut äidin 

mahdollisuudet elättää lapsensa ilman yhteisön taloudelliseksi rasitteeksi 

joutumista. 

Niin Kymintehtaalla kuin muuallakin äpärä-merkintä oli rasite äidille ja lapselle, 

mikä seurasi heitä läpi elämän. Turvaverkostot ja yhteisön tuki näyttävät 

kuitenkin olleen pääsääntöisesti läsnä Kymintehtaan aviottomien äitien ja heidän 

lastensa elämässä. Arkielämässä selviytyminen muodostui keskeiseksi, ja äitien 

elämä vaikuttaa jatkuneen muutoin suhteellisen muuttumattomana lapsen 

saannista huolimatta.  
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On perusteltua sanoa, että Kymintehdas edusti uuden ja vanhan elämäntavan 

kohtaamista myös aviottomien äitien ja heidän lastensa kohdalla. Ulkoapäin 

tulleet vaikutteet muovasivat vähitellen arkielämän puitteita, mutta 

tarkasteltaessa esimerkiksi perheen, suvun tai uskonnon merkitystä, voidaan 

havaita kuva myös jatkumo. Naiset säilyttivät pääsääntöisesti perhesiteensä ja 

toisaalta suhde seurakuntaan pysyi vastoinkäymisistä huolimatta tiiviinä. Näin 

ollen esimerkiksi väitteet työväestön kirkosta erkaantumisesta eivät ole yleisiä 

ainakaan oman aineistoni pohjalta. Tämä edustaa ehkä yleisempääkin kuvaa 

asenteiden hitaasta muuttumisesta suhteessa ympäristön ja elintapojen 

muutokseen. Vaikka papisto yleisellä tasolla tuomitsi avioliiton ulkopuoliset 

suhteet ja niiden seurauksena syntyneet lapset, saattoivat äidit mahdollisesti 

kokea saavansa myös tukea seurakunnalta. 

Kymintehtaan aviottomat äidit eivät tutkimusaineistoni valossa näyttäydy 

uhreina, vaan on perusteltua sanoa, että valtaosa naisista teki tietoisia valintoja 

seksuaalisuhteissaan. Mikäli elämäntilanne oli ajanut äidin epätoivoiseen 

asemaan, en voi sitä tässä yhteydessä selvittää. Kuitenkin monet tiesivät 

mahdollisista riskeistä aiempien elämänkokemustensa perusteella. Yhteisönä 

Kymintehdas näyttäisi olleen suopeampi suhtautumisessa äiteihin ja lapsiin kuin 

esimerkiksi vertailukohtana olleet kaupunkiolot. Tämä ei kuitenkaan sulje pois 

surullisia elämänkohtaloita esimerkiksi lasten kuollessa varsin nuorina huonon 

ravinnon, epähygieenisten olojen tai kulkutautien vuoksi. 

Tutkimus jättää vielä paljon tilaa jatkotutkimukselle. Lasten ja äitien elämän 

seuraaminen pidemmällä aikavälillä tai elatusvaateiden tarkastelu kertoisi 

laajemmin siitä, millaiseksi aviottoman lapsen elämä todellisuudessa muodostui. 

Tämän tutkimuksen puitteissa olen kuitenkin hahmottanut rakenteita 

Kymintehtaan aviottomana syntyneiden lasten ja heidän äitiensä elämästä. 

Johtopäätökset vahvistavat aiempia tutkimuksia siitä, että teollistuminen ei 

romuttanut naisten moraalia tai altistanut heitä hyväksikäytölle. Elämä saattoi 

jatkua ja turvaverkostot säilyä, vaikka taloudellinen toimeentulo vaikeutui lapsen 

syntymän myötä. Naisen maine ei myöskään aina tuhoutunut aviottoman lapsen 
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syntymään, vaikka yhteisön suhtautuminen saattoi olla ristiriitaista. On siis 

perusteltua sanoa, että työväestöön kuuluvat naiset aviottomista lapsistaan 

huolimatta olivat sivistyneistön luomaa mainettaan parempia.  
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