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JOHDANTO 

Pro gradu -tutkielmassani keskityn tutkimaan Vienan Karjalasta jatkosodan lopulla 

syyskuussa 1944 Suomeen lähteneitä pakolaisia ja heidän vaiheitaan vuoteen 1951 saakka.  

Historiallinen tausta 

Pakolaisuutta Vienasta ja Itä-Karjalasta Suomeen ei esiintynyt pelkästään vuonna 1944 

päättyneen jatkosodan jälkeen. Venäjältä lähteneet pakolaiset eivät myöskään ole aina 

paenneet Suomeen vaan muihinkin maihin, kuten Kiinaan, Saksaan ja Ranskaan. 

Pakolaisuutta Venäjältä on esiintynyt aina vuodesta 1917 lähtien, jolloin vallankumoukset ja 

epävakaat olot pakottivat ihmiset etsimään asuinsijaa muualta.1  

 

Ensimmäiset Vienan pakolaiset lähtivät Suomeen vuonna 1918 suomalaisten 

epäonnistuneen Vienan valloitusretken jälkeen. Mikäli nämä suomalaisten joukkojen kanssa 

yhteistyössä toimineet miehet olisivat jääneet Vienaan, olisi heidät todennäköisesti teloitettu 

puna-armeijan kostotoimenpiteenä vihollisen auttamisesta. Epäonnistunutta valloitusretkeä 

Vienaan seurasi vuonna 1919 Aunuksen valloitusyritys, jonka vuoksi osa ihmisistä pakeni 

taisteluja. Osa pakolaisista pakeni myös peläten puna-armeijan kostoa koska aunukselaisia 

oli auttamassa suomalaisia taistelujen aikana. Itä-Karjalan pakolaisten määrä kasvoi vuoden 

1918 jälkeen. Syynä saattoi olla se, että Suomessa tiedettiin olevan muitakin Itä-Karjalasta 

saapuneita pakolaisia, mikä helpotti osaltaan lähtemistä Suomeen.2  

 

Pakolaisuus Itä-Karjalasta jatkui vuoden 1920 jälkeen, jolloin Neuvosto-Venäjän omaa 

järjestystä yritettiin juurruttaa alueelle. Prosessi oli kuitenkin hidas joten ihmiset jotka 

halusivat lähteä pois, ehtivät paeta uutta järjestystä. Uusien vallanpitäjien pelättiin 

kohdistavan kostotoimenpiteitä varsinkin niiden sotilaiden perheille, jotka olivat toimineet 

yhteistyössä suomalaisten joukkojen kanssa. Puna-armeijan kasvaessa yhä vahvemmaksi ja 

Neuvosto-Venäjän vahvistaessa bolsevistista järjestelmää alkoi vuonna 1922 valtava 

pakolaisvirta matkata kohti Suomea.3 Uutta järjestystä vastaan nousseet itäkarjalaiset kokivat 

raskaan tappion puna-armeijaa taholta. Noin 12 000 ihmistä pakeni taisteluja ja puna-

                                                 
1 Nevalainen 1999, 14. 
2 Nevalainen 2006, 442–443. 
3 Nevalainen 2006, 443. 
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armeijan kostoa Suomen puolelle.4 Vuoden 1922 ”kansanvaellus” oli mittavin ja yhtenäisin 

pakolaisten siirtymä Suomen puolelle. Pakolaisuuden syinä olivat nälkä ja kurjat elinolot 

taisteluiden ja pelon lisäksi.5  

   

Pakolaisuusaika Suomessa ei ollut aina helppoa sillä käsitettä ”turvapaikka” ei käytännössä 

ollut, eivätkä pakolaiset täten saaneet sen tuomia oikeuksia. Ainut varma asia oli, ettei 

”ihmisiä luovutettu takaisin poliittisista syistä lähtömaan niin vaatiessa”. Pakolaisille 

tarjottiin inhimillisyyssyistä ruokaa, asuinsijaa tai vaatteita mutta mitään velvoitteita ei 

lainsäädännössä siihen ollut.6 Elinolojen ollessa Suomessa epävarmat, moni pakolainen lähti 

takaisin kotiseudulleen koti-ikävän, sinne jääneen omaisuuden tai paremman toimeentulon 

toivossa. Päätöstä palaamiseen edesauttoi Neuvostoliiton lupaus siitä, että palaajat saisivat 

turvallisen kohtelun, omaisuutensa takaisin sekä ilmaisen kuljetuksen kotikyläänsä.7 

 

Itä-Karjalassa 1930-luvun alussa alkaneet Stalinin vainot vaikuttivat kaikkialla kylissä. 

Tällöin vastavallankumoukselliset, vakoilijat sekä sosialismin vastaiset henkilöt olivat 

kansanvihollisia Neuvostoliitossa ja heidän puhdistuksensa myös virka- ja 

puoluekoneistosta tuli suorittaa hyvin perusteellisesti. Yhteiskunnan kaikkien tasojen tuli 

olla uskollisia sosialismin aatteelle. Osa vainotuista perheistä päättikin lähteä Suomen 

puolelle pakoon.8 Vainot pahenivat lähestyttäessä 1940-lukua ja vuosia 1937–1938 onkin 

kutsuttu Suuren terrorin ajaksi. Epäillyt henkilöt vangittiin ensin, jonka jälkeen heidät 

tapettiin ampumalla. Teloitettujen lukumääristä ei ole tarkkaa tietoa, sillä luetteloissa on 

usein ainoastaan merkintänä esimerkiksi ”ammuttu Petroskoin lähistöllä”. Vuosina 2001 ja 

2002 löytyneet teloituspaikka ja joukkohauta antavat kuitenkin jonkinlaisen arvion 

teloitettujen määristä. Ihmisoikeusjärjestö Memorialin mukaan Itä-Karjalassa noin 8 500 

ihmistä on saatettu tappaa teloituspaikalla ja joukkohaudassa saattaa olla haudattuna arviolta 

kymmeniä tuhansia ihmisiä.9  

 

1940-luvulla Itä-Karjala, kuten suurin osa muustakin maailmasta, joutui sodan jalkoihin. 

Jatkosodan aikana moni kylä toimi taistelutantereena, josta väestö evakuoitiin useimmiten 

toiseen lähimpään kylään. Vienan Karjalassa Vuokkiniemen kylään evakuoitiin väestöä 

                                                 
4 Vahtola 2012, 298. 
5 Nevalainen 2006, 444–445. 
6 Nevalainen 1999, 74. 
7 Nevalainen 2006, 446. 
8 Vuoristo 2006, 404–405. 
9 Vuoristo 2006, 406–407, 416. 
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taistelujen tieltä. Sotatoimet eivät kuitenkaan olleet niin valtavat pohjoisessa Karjalassa kuin 

esimerkiksi Karjalan kannaksella.10 Jatkosodan alkaessa suomalaisten päämääränä oli 

valloittaa talvisodassa menetetyt Karjalan alueet takaisin muun muassa siksi, että talvisodan 

evakot saisivat maansa takaisin.11 Lisäksi 21.7.1941 perustetun Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunnan ja sen suunnitteleman alueen kehittämisen, kuten kauppojen ja 

koulujen perustamisen, kautta väestölle vakuutettiin että alue ”todella jäisi Suomen 

yhteyteen ja että Suomella oli rehellinen tarkoitus kohottaa alueen tilaa”.12  

 

Itä-Karjalan sotilashallintokomentajan edustaman sotilashallintoesikunnan alaisuudessa 

olivat kolme piiriesikuntaa13: etelässä Aunuksen, keskellä Maanselän ja pohjoisessa Vienan 

piiri14. Nämä piirit olivat ylimpiä paikallisia elimiä, joiden alaisuudessa toimivat alue-

esikunnat vastasivat tietyn alueen toiminnasta15. Vienan piiriin kuuluivat Uhtuan, 

Kiestingin, ja vuoden 1942 lopussa vähäisen asukasmäärän vuoksi lakkautetusta Maanselän 

piiristä siirtyneet, Rukajärven ja Repolan alueet, jotka kuitenkin siirrettiin pois huhtikuussa 

194416. Vienan piirissä etenemistä hankaloittivat kylien pitkät etäisyydet toisistaan, joten 

yhtenevää rintamaa ei saatu heti rakennettua17.  

 

Suomalaisten valloittamissa kylissä kirjattiin väestön lukumäärä sekä kansallisuus. Väestö 

jaoteltiin epäkansallisiin ja kansallisiin, joista ensin mainitut olivat pääosin venäläisiä ja 

ukrainalaisia. Kansalliseen väestöryhmään laskettiin kuuluvaksi suomalaiset, karjalaiset, 

vepsäläiset sekä muut suomensukuiset. Väestön kirjaaminen jakoi ihmiset kahteen ryhmään, 

joista kansallinen sai muun muassa parempaa palkkaa sekä enemmän jaettuja 

elintarvikkeita.18 

 

Itä-Karjalassa perustetuissa kouluissa annettu valistus ei rajoittunut pelkästään lapsiin ja 

nuoriin. Myös vanhemmalle väelle järjestettiin toimintaa pirttikeskustelujen muodossa, 

joiden yhtenä tarkoituksena oli valistaa ihmisiä Suomen ja Itä-Karjalan kulttuurien 

yhteenkuuluvuudesta. Lisäksi pirttikeskustelujen aikana miehitysviranomaiset tarkkailivat 

                                                 
10 Laine 2006, 420. 
11 Laine 1982, 47. 
12 Laine 1982, 63–64. 
13 Liite 1. 
14 Laine 1982, 69. 
15 Laine 1982, 69. 
16 Hyytiä 2008, 54. 
17 Laine 1982, 69.  
18 Hyytiä 2008, 58. 
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väestön mielialoja.19 Suomessa yleisesti juhlittuja tapahtumia, kuten äitienpäivä, 

sotamarsalkan syntymäpäivä sekä Kalevalan päivä, ryhdyttiin juhlimaan myös Itä-Karjalassa. 

Tarkoituksenahan oli myöhemmin liittää itäkarjalainen väestö Suomeen, joten suomalaisten 

juhlatoiminnan levittämisen miehitysalueelle toivottiin herättävän väestössä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta.20  

 

Itä-Karjalan miehityksen loppuessa vienankarjalaisille kerrottiin Suomeen lähtemisen olevan 

vapaaehtoista. Syyskuun kuudentena päivänä aloitettu Vienan piirin evakuointi sujui 

rauhallisemmissa merkeissä, kuin Aunuksen piirin evakuointi, sillä sotatoimet päättyivät 

5.9.1944. Ainoa evakuointia haittaava tekijä oli partisaanitoiminta Vienan piirin alueella, 

mistä ei kuitenkaan aiheutunut vaaraa evakuoitavalle väestölle.21 

Tutkimustilanne 

Vienankarjalaisten pakolaisuudesta Suomeen vuonna 1944 on tehty hyvin vähän 

tutkimuksia, joten sen vuoksi tutkielmani on aiheellinen. Vaikkakin joitain tutkimuksia, 

joissa on keskitytty pakolaisten kokemuksiin, löytyy, on useimmissa teoksessa vain sivuttu 

aihetta esimerkiksi inkerinkarjalaisia käsittelevässä luvussa. 

 

Tutkielmani kannalta olennaisin teos on PEKKA NEVALAISEN tutkimus Inkeriläinen 

siirtoväki Suomessa 1940-luvulla. Inkeriläiset ja vienankarjalaiset olivat Suomessa ollessaan 

hyvin samassa asemassa ja molemmista väestöryhmistä osa jäi joko Suomeen, palautettiin 

Neuvostoliittoon tai pakeni Ruotsiin. Käytän tutkimusta näin ollen vertailukohtana omaan 

tutkielmaani. KATJA HYRY on puolestaan tutkinut väitöskirjassaan Meistä jäi taas jälki. 

Miten Vienan pakolaiset etsivät paikkaansa, kertoivat kokemastaan ja tulivat kuulluiksi 1900-luvun 

Suomessa pakolaisten omia kokemuksia ja tuntemuksia pakolaisuudesta lähinnä taiteen, 

kuten muistomerkkien ja runojen, kautta. HYRYN väitöskirja on tällä hetkellä ainut 

tutkimus, jossa on koottuna pelkästään vienankarjalaisten pakolaisten vaiheita.  

 

Itä-Karjalan miehityshallinnosta ja sen toiminnasta on tehty muutamia tutkimuksia, joista 

tutkielmassani käytän ANTTI LAINEEN väitöskirjaa Suur-Suomen kahdet kasvot sekä 

OSMO HYYTIÄN teosta Helmi Suomen maakuntien joukossa. ANTTI LAINEEN, ”Arkea 

                                                 
19 Hyytiä 2008, 125; Laine 1982, 160. 
20 Laine 1982, 160. 
21 Laine 1982, 357.  
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sodan keskellä. Vuokkiniemi toisessa maailmansodassa” ja PEKKA NEVALAISEN, 

”Mieron tiellä. Vuokkiniemen pakolaiset ja evakot Suomessa” – artikkelit Tupenkolahuttajien 

mailla –teoksessa kertovat yksityiskohtaisemmin vienankarjalaisen kylän asukkaiden 

kokemuksista jatkosodan miehityshallinnon aikana ja sen jälkeen. Teoksien avulla pyrin 

tuomaan esille viranomaisten toimia pakolaisuuden alkuaikoina, jolloin vienankarjalaisia 

evakuoitiin. 

 

Pakolaisten luovuttamisesta Neuvostoliittoon on tehty muutama pro gradu -tutkielma, 

joista olennaisin aiheeni kannalta on TOMI MERTASEN työ Vahvemman valvonnassa – 

Valtiollisen poliisin toiminta neuvostokansalaisten palauttamiseksi Neuvostoliittoon vuosina 1944–1948. 

Se antaa yleiskuvan karjalaisten palauttamisessa Neuvostoliittoon. Lisätietoa luovutuksista 

Neuvostoliittoon antaa JUHA POHJOSEN tutkimus Valvontakomission uhrit, jossa 

ihmisluovutusten tarkastelun pääpaino on tosin sotavangeissa. Tutkimuksessa on kuitenkin 

hyödyllistä tietoa luovutusten käytännön toteuttamisesta.  

Tutkimustehtävä 

Käsittelen tutkielmassani pakolaisuutta22 Vienasta Suomeen jatkosodan lopulla 1944. Aihe 

on itselleni läheinen sillä isoisäni, karjalaisittain ukko, Heikki Kyyrönen, lähti 

vienankarjalaisesta kotikylästään Vuokkiniemestä Suomen puolelle monien muiden 

kyläläisten kanssa 6. syyskuuta 1944. Tutkielmani rajautuu jatkosodan jälkeisille vuosille 

1944–1951. Syyskuussa vuonna 1944 vienankarjalaiset pakolaiset saapuivat Suomeen 

jatkosodan loputtua. Päätän tutkielman vuoteen 1951, jolloin Neuvostoliitto lähetti 

Suomelle nootin, jossa kehotettiin muun muassa palauttamaan viimeisetkin 

neuvostoliittolaiset sotarikolliset takaisin kotimaahansa.23  

 

Tutkielmani rakentuu kronologisesti kolmesta eri vaiheesta, jotka Vienan pakolaiset kävivät 

läpi. Jokaisen vaiheen tarkastelussa otan huomioon pakolaisten omien kokemusten lisäksi 

viranomaistahojen, kuten Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan, sisäasiainministeriön sekä 

Valtiollisen poliisin, näkökulman. Ensimmäinen vaihe koostuu Vienasta lähtemisestä, sen 

taustalla olleista olosuhteista ja syistä. Tutkin ensinnäkin millä tavoin miehityshallinto oli 

                                                 
22 Käytän syksyllä 1944 Vienan Karjalasta Suomeen lähteneistä henkilöistä nimitystä pakolainen, sillä he tulivat 

vapaaehtoisesti Suomen puolelle. En käytä pakolaisista nimitystä siirtoväki sillä verrattuna esimerkiksi 
Karjalasta luovutettujen alueiden väestöön, heidän asuinalueensa oli aina ollut osa Neuvostoliittoa. 

23 Nevalainen 1990, 309. 
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järjestänyt Vienan piirin evakuoinnin? Keitä Suomeen lähtijät olivat, kuinka monta Vienan 

Karjalasta lähti ja miksi? Entä millainen pakomatka oli pakolaisten kokemuksien mukaan?  

 

Elämä Suomessa on toinen vaihe, jossa tutkin ihmisten suhtautumista pakolaisiin sekä 

heidän omia kokemuksiaan sodanjälkeisestä Suomesta. Millaista oli elämä Suomessa 

pakolaisena? Millä lailla suomalaiset suhtautuivat Vienasta tulleisiin pakolaisiin ja millä 

tavoin elämä sujui Suomessa elinolojen ja -keinojen suhteen? Entäpä kuinka paljon 

Suomeen sopeutumista edesauttoivat maassa ennestään asuneet sukulaiset? 

 

Viimeisessä vaiheessa Vienan pakolaiset joutuivat tekemään valinnan Neuvostoliittoon 

palaamisesta, joko vapaaehtoisesti tai luovutettuna. Osa joutui pakenemaan luovutuksia 

Ruotsiin ja osa pakolaisista halusi jäädä Suomeen. Tutkin, kuinka moni lähti vapaaehtoisesti 

takaisin Neuvostoliittoon vuosien 1944 ja 1945 vaihteessa välirauhan ehtojen mukaisesti 

Alapitkän leiriltä ja sen lähistöltä. Entä millaisilla keinoilla suomalaiset viranomaiset 

selvittivät maassa asuvien karjalaisten, Neuvostoliiton kansalaisten, olinpaikkoja ja millä 

tavoin heidän toimiaan valvottiin. Kuinka moni ei halunnut takaisin Neuvostoliittoon vaan 

pakeni Ruotsin puolelle, jottei Valtiollinen poliisi löytäisi ja luovuttaisi takaisin entiseen 

kotimaahan? 

Lähteet ja menetelmät 

Tutkielmani pääasiallisin viranomaislähde on Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä 

säilytettävä Sisäministeriön jatkosodan aikaiset väestönsiirtoasiakirjat -arkisto, jossa aiheeni 

kannalta olennaisimmat asiakirjat koskevat itäkarjalaisesta siirtoväestä tehtyjä asiakirjoja. 

Asiakirjoihin on koottu luettelot Suomeen siirtyneestä väestöstä, ja heistä tehtyjä 

ilmoituksia, todistuksia ja luetteloita. Asiakirjojen tarkastelussa keskityn siirtoväen 

kortteihin, joista selviävät muun muassa henkilön nimi, ammatti, kotikylä sekä paikka, 

johon hänet ensin sijoitettiin tai hän itse sijoittui Suomessa. Sisäministeriön jatkosodan 

aikaiset väestönsiirtoasiakirjat -arkisto on laaja, joten pyrin keskittymään tutkimustehtävien 

kannalta olennaisiin asiakirjoihin.  

 

Siirtoväen korttien lisäksi toinen merkittävä lähderyhmä on ”Kokoamiskeskusten luettelot 

Neuvostoliittoon palaavista neuvostokansalaisista”. Kokoamiskeskuksia perustettiin 

vuoden 1944 loppupuolella 21 kappaletta eri kaupunkeihin. Yhden kaupungin osalta listoja 

oli yli 500 ja toisen kohdalla vain 48. Listoja oli myös laadittu kyrillisin aakkosin, mikä 
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vaikeutti niiden tutkimista melkoisesti. Listojen paljouden vuoksi päätin keskittyä Alapitkän 

leiriä lähinnä olleiden kokoamiskeskusten, Naarajärven ja Oitin, tutkimiseen sillä suurin osa 

pakolaisista oleskeli lähteiden mukaan leirillä ennen vuodenvaihdetta. Kyseisten 

kokoamiskeskusten kohdalla listoja oli lähes 600.  

 

Valtiollisen poliisin arkistossa tutkielmani kannalta tärkein aineisto on pääosaston 

henkilökortit. Henkilökorttien sisällöstä selviää pakolaisen nimi, syntymäaika ja -paikka, 

kansalaisuus, ammatti sekä syy minkä vuoksi heistä on laadittu selostus. Tiedot ovat tosin 

sirpaleisia, sillä kaikista ei henkilökortteja ole laadittu, eikä kaikissa korteissa ole edellä 

mainittuja tietoja. Suurin osa molempien asiakirjojen sisällöstä liittyy siihen, kuinka moni 

pakolaisista olisi halukas lähtemään vapaaehtoisesti takaisin Neuvostoliittoon. Muutaman 

pakolaisen henkilökortissa oli merkintä pidätyksestä Ruotsin rajaa ylittäessä, mutta 

kuulustelupöytäkirjoja kyseisistä tapauksista en löytänyt Valtiollisen poliisin arkistosta. 

Ilmeisesti kuulusteluista ei ole olemassa pöytäkirjaa, tai sitten kyseinen asiakirja on siirretty 

kokonaan toiseen paikkaan.   

 

Haastattelut olen tehnyt vuoden 2012 aikana. Ensimmäisen haastateltavan, Heikki 

Kyyrösen, kanssa istuimme eräänä toukokuisena päivänä olohuoneen pöydän ääreen ja hän 

kertoi minulle pakolaisuusajastaan. Evakuoinnin alkaessa syyskuun 6. päivänä 

Vuokkiniemestä kotoisin oleva Heikki oli 17-vuotias nuorukainen. Suomeen saavuttuaan, 

hän pääsi asumaan Lapualle Äänislinnan koulussa tapaamansa, silloin uskonnonopettajana 

työskennelleen, pastorin ja hänen perheensä luo. Heikin vanhemmat muuttivat puolestaan 

sukulaistensa luo Munakan kylään Seinäjoen lähistölle. Heikki Kyyrönen pakeni 

myöhemmin äitinsä kanssa Ruotsiin, koska hänen oikea kansallisuutensa uhattiin paljastaa 

Lapualla.   

 

Toisen haasteltavan, ”Eeron”, kanssa puhuimme hänen pakolaisuuskokemuksistaan 

lokakuussa 2012 Oulussa. ”Eero” on syntynyt Suvannon kylässä ja oli vain 9-vuotias 

lähtiessään muiden kyläläisten kanssa Suomeen. Perheensä kanssa ”Eero” muutti Oulun 

lähelle Yli-Iihin, jossa asui Vienan karjalasta aiemmin Suomeen tulleita sukulaisia. ”Eero” ja 

hänen perheensä saivat Valtiollisen poliisin kyselyistä huolimatta jäädä Suomeen, koska 

Suvannon kylän palettua saksalaisten jäljiltä, heillä ei Neuvostoliitossa ollut enää paikkaa 

mihin palata.       
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Kolmannen haastattelun ovat tehneet elokuussa vuonna 1998 Pentti Keynäs ja Jouko 

Vahtola, jotka haastattelivat vuonna 1926 syntynyttä ”Paavoa”. Hän on kotoisin 

Kiimasvaarasta, joka oli osa Kiestingin alue-esikuntaa. ”Paavo” oli 18-vuotias Vienan piirin 

evakuoinnin alkaessa ja joutui myöhemmin pakenemaan Ruotsiin Valtiollisen poliisin 

häneen kohdistuvan painostuksen lisääntyessä.  

 

Aineistona olevat artikkelit ovat Karjalan Heimo -lehdestä. Lehti on Karjalan Sivistysseuran 

julkaisema ja se on perustettu vuonna 1906. Lehdessä on kirjoituksia muun muassa 

karjalaisista suvuista, kylistä sekä henkilöistä.24  Käyttämäni kolme Karjalan Heimo -lehden 

artikkelia valitsin siksi, että ne olivat ainoat kyseisessä lehdessä esiintyvät kirjoitukset, joissa 

Vienan pakolaiset itse kertoivat kirjoittaen tai haastateltuina kokemastaan. He saivat näin 

ollen itse päättää mistä asioista kertoisivat ja mitkä haluavat säilyttää kertomatta. Artikkelien 

kirjoittajat kokivat myös hieman eri tavoin evakuoinnin Itä-Karjalasta, ja heidän elämänsä 

Suomessa oli erilainen.  

 

Vuokkiniemestä kotoisin oleva Elmer Sillanpää koki lyhyen ajan sisällä kolme pakomatkaa: 

ensin kesällä 1941 sotatoimien alettua kylän läheisyydessä, sitten jatkosodan loputtua 

koululaisena pakomatkalle Suomeen ja vuonna 1948 Ruotsin Boråsiin.25 Pirttilahtelainen 

Aino Lähde lähti perheineen 17-vuotiaana Suomeen, josta matka jatkui Haapakosken kautta 

kohti Hyvinkäätä, johon hän asettui lopullisesti.26 Tollonjokelainen Jussi Peksujev oli 16-

vuotias nuorukainen perheen lähtiessä Suomen puolelle. Hän asui perheensä kanssa ensin 

viisi vuotta Itä-Suomessa ja muutti sitten vuonna 1949 Teuvalle Etelä-Pohjanmaalle. Sakari 

Vuoristo on koonnut artikkelin Karjalan Heimo-lehteen Jussin muistelmien pohjalta.27  

 

Kansanrunousarkistossa sijaitseva Itä-Karjalan pakolaisuus -keruun aineisto on koottu 

vuosina 1996–1997. Karjalan Heimo -lehden järjestämässä keruussa pyydettiin lähettämään 

kirjoituksia, muistelmia ja valokuvia pakolaisuusajoista. Aineisto koostuu pääosin 1920-

luvun pakolaisuudesta kertovista muistelmista, mutta joukosta löytyivät tutkielmassani 

käyttämät neljä muistelmaa Vienan evakuoinnista ja pakolaisuusajasta vuodesta 1944 alkaen.  

 

Arkistolähteitä käyttäessä on kuitenkin muistettava, että luettelot eivät välttämättä ole 

täydellisiä, vaan niissä voi olla osittain suuriakin puutteita. Tilanteiden muuttuessa, varsinkin 

                                                 
24 Karjalan Heimo 11–12/2003, 174–175. 
25 Sillanpää 2003, 111–112. 
26 Lähde 2003, 179. 
27 Vuoristo 2003, 182. 
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sota-aikana, on saattanut olla mahdotonta ehtiä kirjaamaan jokaisen kyläläisen nimeä tai 

ikää. Aiheeni kannalta tärkeimmän lähdeaineiston muodostava Sisäministeriön jatkosodan 

aikaiset väestönsiirtoasiakirjat -arkisto koostuu lisäksi inkeriläisen väestön asiakirjoista, joten 

päällekkäisyyksiä saattaa esiintyä vaikka itäkarjalaiset on erotettu omaksi ryhmäkseen.  

 

Käytän lähteiden, varsinkin muistelmien ja haastatteluiden osalta, tarkastelussa 

menetelmänä muistitietohistorian metodeja. Pakolaisten omia kokemuksia ei voi tutkia 

viranomaisten laatimista asiakirjoista, vaan on perehdyttävä heidän kokemuksiinsa 

tapahtuneesta. Tapahtumia ei voi kuitenkaan kuvata pelkästään aikalaisten kokemuksien 

kautta varsinkaan, jos muutakin lähdemateriaalia on olemassa. Täytyy lisäksi muistaa, että 

aikalaiset kertovat tapahtuneesta tietyn ryhmän jäsenenä, esimerkiksi pakolaisen 

näkökulmasta. Muut näkökulmat on myös otettava huomioon, jotta saadaan rakennettua 

mahdollisimman todenmukainen kuva tapahtuneesta.28 Pakolaisten kokemukset kuvaavat 

heidän näkemystään, ja viranomaisten tuottamat asiakirjat puolestaan julkisen vallan 

näkemystä pakolaisuudesta.  

 

Muistitietohistorian metodin lisäksi käytän jonkun verran kvantitatiivisia menetelmiä 

Vienan pakolaisten lukumäärien, syntymäpaikkojen sekä Suomeen maakunnittain 

sijoittuneiden laskemisessa. Tulokset olen koonnut pääosin taulukoihin, sekä 

maakunnittaisesta sijoittumisesta olen tehnyt lukumääriä ja maakuntia paremmin 

havainnollistavamman kartan.   

 

                                                 
28 Marianne Junilan luento muistitietohistoriasta 1.3.2012, Metodien maailma -luentosarja, Oulun yliopisto. 
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1. ”HYVÄSTIJÄTTÖ VIENALLE” 

1.1. Vienan piirin evakuointi syyskuussa vuonna 1944 

Vuonna 1941 alkanut jatkosota Suomen ja Neuvostoliiton välillä sai ratkaisevan käänteen 

kesäkuussa 1944 neuvostosotilaiden hyökätessä Karjalan Kannakselle. Sotatilanne ei ollut 

täysin vakaa Vienassakaan, sillä kesäkuussa Neuvostoliiton joukot olivat siirtyneet 

lähemmäs Uhtuan alueella sijaitsevia Vuokkiniemen ja Akonlahden kyliä.29 Lisäksi kesäkuun 

puolessa välissä ilmennyt partisaaniuhka johti väestön siirtämiseen Vuokkiniemen, 

Akonlahden, Pirttilahden ja Kivijärven kyliin30. Elokuun lopussa, muutama viikko Karjalan 

Kannaksen evakuoinnin jälkeen, annettiinkin Vienan piiriesikunnasta piiripäällikkö Vilho 

Paloheimon toimesta käsky valmistautua mahdollisen evakuointikäskyn saamiseen Vienan 

piirin alueella.31  

 

Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnassa valmisteltiin evakuoinnin suunnitelmia jo vuoden 

1943 marraskuussa, vaikka miehitysalueella sotatilanne ei viitannut mahdolliseen Itä-

Karjalan jättämiseen. Vienan piirin evakuointisuunnitelma valmistui jo marraskuun 21. 

päivänä ja siinä olivat kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisenä suomensukuinen väestö ja 

sen omaisuus. Epäkansallista väestöä, eli venäläisiä, ukrainalaisia ja muita ei-

suomensukuisia, ei tuossa vaiheessa päätetty evakuoida ollenkaan. Sotavangit tuli evakuoida 

suomensukuisen väestön jälkeen ja vasta sitten arkistojen evakuoitavat osat sekä ase- ja 

varustevarastot.32   

 

Vienan piirin evakuointi poikkesi muun Itä-Karjalan evakuoinnista huomattavasti sen 

myöhäisen ajankohdan vuoksi. Etelässä Aunuksen piirin evakuointi aloitettiin 16. kesäkuuta 

kello 12 Neuvostoliiton 9. kesäkuuta aloittaman suurhyökkäyksen vuoksi.33 Vasta syyskuun 

neljännen päivän, aselevon varmistumisen, jälkeen Uhtuan alue-esikunnan aluepäällikkö 

kapteeni Kalevi Airaksinen vastaanotti samana päivänä Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunnan evakuointikäskyn sekä -määräyksiä koskevan puhelinsanoman: 

                                                 
29 Uhtuan alue-esikunnan evakuointikertomus 1944, s. 7. Uhtuan alue-esikunta. Sotapäiväkirjat-kokoelma -

arkisto (myöh. SpK). KA.  
30 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 20. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA.   
31 Uhtuan alue-esikunnan evakuointikertomus 1944, s. 7. Uhtuan alue-esikunta. SpK. KA.  
32 Laine 2008, 350–352. 
33 Hyytiä 2008, 309. 
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 Evakuoinnin saa heti aloittaa noudattaen ihmisiin ja materiaaliin samoja määräyksiä 
 kuin Aunuksessakin. (--) Kiestingin ja Oulangan evakuoidaan aluksi Kuusamoon ja 
 Vuokkiniemen suunta Hyrynsalmelle. Vastaanottajan Kuusamoon määrää evl. 
 Paloheimo, Hyrynsalmen evakuointikeskuksen päällikkö on luutn. Koskela. 
 Aluepäälliköt pitävät suoran yhteyden evakuointikeskusten päälliköihin vaikka 
 kuljetustiet ja tavat tilanteen mukaan. Tarvittavan kuljetusavun määrästä, paikasta ja 
 on heti ilmoitettava kapt. Salovaaralle puh. Sampo 12. Aluepäällikkö poistuu alueelta 
 tehtävänsä suoritettuaan ilmoittaen siitä ItäKar.SE:lle ja evl. Paloheimolle. 
 Kuljetusvarmistus pyydettävä lähimmän IsK:n päälliköltä. Evl. Vilho Koivisto.34  
 

Vaikka väestö pystyttiin nyt evakuoimaan ilman pelkoa Neuvostoliiton hyökkäyksestä, 

pyrittiin Suomeen haluavat ihmiset siirtämään mahdollisimman pian pois saksalaisten 

valvomista kylistä sillä ei tiedetty heidän suhtautumistaan aselepoon.35 Kiestingin alueeseen 

kuuluvan Kiimasvaaran kylän asukkaan, ”Paavon”, mukaan saksalaiset eivät suhtautuneet 

aselepoon myönteisesti: 

 No sota kun loppu, niin saksalaiset sano, että nyt tulee Hitleriltä, Mannerheimiltä 
 kaula poikki. Ne oli niin vihaisia siitä kun rauha tuli. Mä muistan kun mä istuin 
 niitten takana justiin kun ne saivat tietää.36 
Saksalaisten epävarmaa suhtautumista solmittuun aselepoon saattaa kuvastaa heidän 

päätöksensä polttaa Suvannon kylä osan asukkaista ollessa lukittuina hieman kauempana 

olevissa taloissa.37  

 
Taulukko 1. Vienan piirin väkiluku evakuoinnin alkaessa38 

Alue Kansallisia Epäkansallisia Yhteensä 

Uhtua 599 1 600 

Kiestinki 106 - 106 

Yhteensä 705 1 706 

 

Uhtuan alueella väestöä oli eniten koko Vienan piirissä. Lisäksi vuonna 1942 laskettuja kyliä 

oli asukaslukuun suhteutettuna huomattava määrä, 86 kappaletta. Kiestingin alueella kyliä 

oli 40 eli kylissä asui kuitenkin melko vähän asukkaita. Myös Uhtualla kylien väestömäärä 

oli melko vähäinen, joten yhdessä kylässä on saattanut asua vain muutama asukas. 

Asuinrakennuksia Uhtualla oli 650 ja Kiestingissä 481 kappaletta. Ilmeisesti osa 

                                                 
34 Puhelinsanoma 5.9. kello 22.50. 308/4887/Huolto-os. Evakuointikertomus. Uhtuan alue-esikunta. SpK. 

KA. 
35 Hyytiä 2008, 315. 
36 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
37 ”Tainan” muistelma, s. 9. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. Kansanrunousarkisto (myöh. 

KRA). SKS. 
38 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 1-2. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA.   
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rakennuksista on ollut autioita.39 Kaikista Uhtuan ja Kiestingin kylistä ei lähtenyt asukkaita 

evakkoon. Muutamassa kylässä eli ainoastaan vain muutamia henkilöitä, oletettavasti 

vanhempia asukkaita, jotka eivät esimerkiksi huonon kunnon tai sairauden takia halunneet 

lähteä pois kotikylästään. Usein syynä oli myös se, että he eivät halunneet elää vanhuuttansa 

vieraassa ympäristössä.40  

 

Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta asetti Aunuksen piirissä kiireellisyysjärjestyksen melkein 

päinvastaiseksi kuin Vienan piirissä. Ensin tuli evakuoida sotilasmateriaalin lisäksi arkistot ja 

vasta sen jälkeen suomensukuinen väestö. Muusta väestöstä tuli evakuoida ”se osa, jonka 

siirtäminen oli sotilaallisista syistä aiheellista”. Ilmeisesti tällä yritettiin estää turvallisuutta 

uhkaavien ihmisten jääminen evakuointialueelle ilman valvontaa.41 

 

Aunuksen piirin väestön evakuointi kesäkuussa vuonna 1944 oli järjestetty hieman 

hätäisesti, sillä alueelta lähtikin paljon enemmän ihmisiä kohti Suomea, kuin oli alun perin 

arveltu. Lisäksi päämajan käskyn mukaan siviiliväestö tuli jättää evakuoimatta, minkä vuoksi 

vastaanotto ja majoitus Suomessa jouduttiin jättämään Pohjois-Karjalan ja Sortavalan 

suojeluskuntapiirien tehtäväksi. Kyseisten suojeluskuntapiirien alueilla suoritettiin myös 

omaa evakuointia, joten piirien alueille lähetettiin lisää henkilöstöä Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunnalta, joka myöhemmin joutuikin vastaamaan muun muassa väestön 

edelleen lähettämisestä ja muonittamisesta.42  

 

Kesäkuussa 16. päivänä alkanut Aunuksen evakuointi ei sujunut kovin rauhallisesti, sillä 

uhka Neuvostoliiton hyökkäyksestä evakuoimistoimien aikana oli todellinen. Suomalaisten 

joukkojen vetäytyminen ja siviiliväestön kuljettaminen kohti rajaa täytyi näin ollen tehdä 

mahdollisimman nopeasti. Kuljetusmahdollisuudet rautateitse olivat hyvin rajatut vihollisen 

katkaistua junayhteydet, joten evakoita kuljetettiin kuorma-autoilla. Autoja ei kuitenkaan 

saatu tarpeeksi evakkojen kuljettamineen, sillä osa kuorma-autoista tarvittiin sotilaiden ja 

sotilashallinnon arkistojen siirtämiseen. Melko moni evakoista joutui lähtemään kävellen 

kohti Suomea, minkä vuoksi varsinkin huonokuntoiset ja vanhemmat ihmiset päättivät 

                                                 
39 Tilastotoimiston toimintakertomus ajalta 1.1.–31.3.1942, s. 1-2. Tilastotoimisto 1942. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA.   
40 Paikannimiluettelo. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. Sisäasiainministeriön jatkosodan aikaiset 

väestönsiirtoasiakirjat -arkisto (myöh. SMJAV). KA.  
41 Laine 2008, 350–352. 
42 Evakuointisuunnitelma ja kertomus evakuoinnin toteuttamisesta 1944, s. 8-9. Evakuointiesikunta. Itä-

Karjalan sotilashallinnon esikunta. SpK. KA. 



 
 

15 
 

jäädä Aunukseen. Evakot kuljetettiin pääasiassa kohti Joensuuta ja Suojärveä, joissa 

sijaitsivat väestöleirit.43  

 

Evakuointi Aunuksessa kesäkuussa lisäsi ihmisten valmistautumista Vienassa nopeasti 

tapahtuvaa evakuointia varten. Suomalaisten toiminta herätti kuitenkin ristiriitaisia tunteita, 

sillä väestölle oli koko miehityshallinnon alueella kerrottu, että mikäli suomalaiset joukot 

joutuisivat vetäytymään alueelta, niin he evakuoisivat koko Itä-Karjalan väestön Suomeen. 

Evakuoinnit Aunuksessa toteutettiinkin loppujen lopuksi vähäisten resurssien, kuten 

kuorma-autojen saatavuuden, sekä sotatilanteen nopean muuttumisen vuoksi 

vapaaehtoisuuden pohjalta. Itäkarjalaiset saisivat näin ollen halutessaan lähteä Suomeen tai 

jäädä kotiseudulleen. Kun Suomeen lähteminen ei ollutkaan pakollista, päättivät varsinkin 

vanhemmat ihmiset jäädä syyskuun evakuoinnin alkaessa Vienan Karjalaan.44 

 

Uhtuan alueen evakuointi toteutettiin kolmen eri reitin kautta, joiden lähtöpaikkoina olivat 

Vuokkiniemi, Vuonninen ja Akonlahti. Reittien yhteinen päätepiste oli Hyrynsalmen 

evakuoimiskeskus, joka oli ensimmäinen pysähtymispaikka Suomen puolella. Syyskuun 

seitsemänteen päivään mennessä Uhtuan alueen siviiliväestö, karja sekä sotilashallinnon 

arkistot oli kuljetettu Suomen puolelle. Evakuoiduista 260 henkilöä vietiin kuorma-autoilla 

Hyrynsalmelle, josta he jatkoivat matkaansa 8.9. mennessä junalla Alapitkän väestöleirille. 

Kuorma-autolla evakuoiduista oli Vuokkiniemestä kotoisin 58, Kivijärveltä 4, 

Paahkomienvaarasta 20, Pirttilahdesta 14 ja Tollonjoelta 67. Vuokkiniemen suunnalta 

evakuoidut kuljetettiin kuorma-autoilla Raatteen tietä kohti Hyrynsalmea ja Akonlahdesta 

väestö vietiin moottoriveneellä ensin Hämelahteen ja sieltä edelleen kuorma-autoilla 

Hyrynsalmen evakuoimiskeskukseen. 45 

 

Kiestingin alueelta evakuoidut kuljetettiin puolestaan Kuusamon ja Oulun kautta Alapitkän 

leirille. Alun perin 62 alueen asukasta oli lähdössä vapaaehtoisesti Suomeen, mutta 

saksalaiset joukot pakkoevakuoivat vetääntyessään 13. syyskuuta Katoslammin kylästä 8 

henkilöä ja Suvannon kylästä kuusi henkeä. Kiestingin alueen evakuointi kesti neljä päivää, 

se aloitettiin 4.9. ja se päättyi 8.9. Huonokuntoiset ja vanhukset vietiin kuorma-autoilla 

suoraan Kuusamon kautta Hyrynsalmelle ja Hyrynsalmelta rautateitse Alapitkälle. 

Työkykyisten tuli kokoontua Kiimasvaaran kylään, josta he lähtivät yhtenä joukkona kohti 

                                                 
43 Laine 1982, 355; Hyytiä 2008, 310. 
44 Laine 1982, 354. 
45 Uhtuan alue-esikunnan evakuointikertomus 1944, s. 1-3. Uhtuan alue-esikunta. SpK. KA. 
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Kuusamoa, Oulua sekä lopuksi Alapitkän väestöleiriä. Työkykyisille luovutettiin 

sotilashallinnon hevosia omaisuutensa kuljettamista varten.46  

 

Hyrynsalmen evakuoimiskeskuksen valmistelu pakolaisten vastaanottamista varten 

jouduttiin toteuttamaan juuri ennen heidän saapumistaan, luultavasti siksi ettei haluttu 

Hyrynsalmella sijaitsevan Vienan piirin toimiston evakuoinnin häiriintyvän tarpeettomasti. 

Pappilaan saatiin lopulta järjestettyä majoitus- ja muonituspaikat kahdesta pirtistä. Ruokaa 

evakuoimiskeskuksessa syötäväksi sekä evääksi Alapitkään meneville junakuljetuksille 

saatiin Hyrynsalmelta sekä Vako Oy:n47 ruokavarastosta.48 Hyrynsalmelle ei ilmeisesti oltu 

alun perin suunniteltu järjestettävän pysähtymispaikkaa Itä-Karjalasta tulleille pakolaisille 

sillä majoitus- ja muonituspaikat järjestettiin hyvin nopeasti. 

 

Itä-Karjalan sotilasesikuntahallinto järjesti evakuoimiskeskuksia Vienan piirin evakuointia 

varten Hyrynsalmen lisäksi Lieksaan ja Kuusamoon. Epäkansallinen väestö kuljetettiin 

Kauhavalle ja kansallinen väestö Alapitkän väestöleirille rautateitse. Vienan piiristä 

pakolaisia saapui Hyrynsalmelle 338, Lieksaan 251 ja Kuusamoon 79 henkeä. 

Evakuointijärjestelyissä toimittiin samalla tavoin kuin Aunuksen evakuoinnissa kesäkuussa, 

erona oli kuitenkin se, että kesäkuun evakuointien aikaiset evakuoimiskeskukset sijaitsivat 

eri paikassa, kuten Suojärvellä, Puhoksella ja Joensuussa.49 Evakuoimiskeskuksia pyrittiin 

ilmeisesti perustamaan mahdollisimman lähelle rajaa, jotta kesäkuussa Suomeen saapuneet 

evakot ja syyskuussa tulleet pakolaiset saisivat kunnolla levähtää ja syödä pitkän matkan 

jälkeen, keräten voimia väestöleireille matkustamista varten. 

 

Aunuksen ja Vienan piirin evakuointi sujui Itä-Karjalan sotilashallintokomentaja, 

everstiluutnantti Vilho Koiviston mukaan melko hyvin: 

 Ottaen huomioon tilanteen, kuten evakuointiin käytettävän ajan lyhyys ja 
 rautatiekaluston puute, on evakuoinnin lopputulosta pidettävä tyydyttävänä. Jos 
 suunniteltu ja luvattu rautatiekalusto olisi ollut käytettävissä, olisi tulos ollut erittäin 
 hyvä.50 

                                                 
46 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 22. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA.; Liite 4. 
47 Vako Oy:n myymälät perustettiin miehitetyille alueille Itä-Karjalassa. Kaikki myymälät kuitenkin evakuoitiin 

kesäkuussa 1944.  
48 Uhtuan alue-esikunnan evakuointikertomus 1944, s. 7. Uhtuan alue-esikunta. SpK. KA. 
49 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 27–28. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA.   
50 Evakuointisuunnitelma ja kertomus evakuoinnin toteuttamisesta 1944, s. 17. Evakuointiesikunta. Itä-

Karjalan sotilashallintoesikunta. SpK. KA.  
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Vienan ja Aunuksen piireistä olisi näin ollen voitu evakuoida nopeammin ja enemmän sekä 

väestöä että sotilashallinnon omaisuutta mikäli sotilashallinto olisi saanut saksalaisten 

lupaamat junavaunut käyttöönsä. 

 

Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan syyskuussa vuonna 1944 toteuttamaa evakuointia 

helpotti moni asia mutta toisaalta myös hankaloitti. Ensinnäkin Kiestingin alueelta saatiin 

kaikki sotilashallinnon omaisuus kuljetettua Kuusamoon, sillä kesäkuun evakuointien aikana 

tavaroita oli viety sinne jo jonkin verran. Siviiliväkeä ja heidän tavaroitaan saatiin myös 

mahdutettua enemmän kuorma-autoihin, koska sotilashallinnon tavarat eivät vieneet niin 

paljoa tilaa autoissa. Evakuointia saattoi hidastaa jonkun verran junavaunujen vähyys, sillä 

saksalaiset tarvitsivat vaunuja 8.9. ja sen jälkeen eivätkä he antaneet niitä suomalaisille 

siviiliväestön ja sotilashallinnon omaisuuden evakuointia varten. Suomalaiset sotilaat 

joutuivatkin tekemään kuorma-autolla useita matkoja Kiestingin alueen Kiimasvaaran 

kylästä Kuusamoon, jotta kaikki Suomeen evakuoitava omaisuus ja siviiliväki saataisiin 

sinne.51     

 

Evakuointijärjestelyissä, joita Uhtuan alue-esikunnassa toteutettiin, huomioitiin Suomeen 

haluavan väestön tarpeet monella eri tavalla. Heille annettiin tietoa muuttuneesta tilanteesta 

sodan suhteen, kaikille kerrottiin mahdollisuudesta lähteä sotilaiden saattamana Suomeen ja 

lähtijät saivat myös ottaa mukaan tarvitsemansa tavarat. Tieto evakuoinnin alkamisesta 

annettiin väestölle välittömästi sen jälkeen, kun alue-esikuntapäällikkö oli saanut tiedon. 

Osittain syynä evakuoinnin nopeaan toteuttamiseen oli epävarmuus tilanteen pysymisestä 

rauhallisena. Kaiken kaikkiaan Uhtuan alue-esikunnan toiminta evakuoinnin aikana viittasi 

siihen, että väestölle haluttiin antaa mahdollisuus lähteä Suomeen ja samalla haluttiin 

kenties osin hyvittää rikottu lupaus Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen.  

 

Vienan piiriesikunnassa syyskuussa 1944 tapahtuneen evakuoinnin sujuminen onnistuneesti 

saattaa osittain johtua siitä, että viranomaisilla oli jo tuossa vaiheessa kokemusta 

evakuoinnin suorittamisesta kiireellisessä aikataulussa. Saksalaisten suhtautuminen 

rauhanneuvottelujen ja välirauhan alkamiseen olivat kuitenkin epävarmoja, joten evakuointi 

tuli suorittaa mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi Uhtuan alue-esikunnassa haluttiin 

varmistaa, että evakuointi sujuisi turvallisesti niin, että kaikki Suomeen haluavat saisivat 

lähteä sotilaiden vetäytyessä heidän mukanaan.  

                                                 
51 Kertomus Vienan PE:n evakuoinnista, s. 1-3. Vienan piiriesikunta. SpK. KA. 
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Evakkojen lähtöön vaikuttivat monet asiat, kuten Suomessa asuvat sukulaiset, pelko 

Neuvostoliittoon jäämisestä sekä usko elinolosuhteiden paremmuuteen Suomessa. 

Miehityshallinnon toiminta Itä-Karjalan alueella on melko varmasti vaikuttanut myös 

päätökseen, joko positiivisella tai negatiivisella tavalla. Suomalaisen kulttuurin opettaminen 

alueen väestölle on kenties aiheuttanut mielialoissa erilaisia reaktioita; vanhemmat ihmiset 

eivät ole pitäneet valistamisesta ja nuoremmat ihmiset ovat saattaneet innostua Suomeen 

muuttamisesta. Koko miehitysajan suomalaiset vakuuttivat, että alue liitetään osaksi 

Suomea. Kun niin ei sitten käynytkään, on moni itäkarjalainen tuntenut olonsa ehkä 

petetyksi.  

1.2. Pakolaisten matkat kohti Suomea 

Vaikkakin usealle evakolle päätös Suomeen lähtemisestä oli ollut selvä, olivat tunnelmat 

lähdön hetkellä haikeat. Lisäksi oli epäselvää, millä tavoin saksalaiset tulisivat suhtautumaan 

Vuokkiniemeen jääneeseen väestöön suomalaisten vetäydyttyä lopullisesti: 

 Siinä koulun pihalla hyvästeltiin, halattiin ja itkettiin, olihan edessä tuntematon 
 tulevaisuus sekä jääjillä että lähtijöillä.52 

Vuokkiniemeen jääneet koottiin kansakoululle, sillä alueella oli havaittu neuvostoliittolaisia 

joukkoja, ja väestön turvallisuus pyrittiin takaamaan. Väestön ollessa samassa paikassa, 

sotilaiden oli helpompi varmistaa, että kaikki olivat turvassa. Kansakoululla vartioinnista 

vastasivat aluksi suomalaiset ilmansuojelujoukot ja heidän vetäydyttyään saksalaiset joukot.53  

 

Usealle lähtijälle ajatus Neuvostoliittoon jäämisestä tai Suomeen lähtemisestä herätti 

epävarmuutta siitä, mitä neuvostoliittolaiset viranomaiset saattaisivat tehdä kylään jääneille 

tai Suomeen paenneille. Niilo Peksujeff muistelee kylässä puhuttavan, että ne jotka jäisivät, 

tapettaisiin tai vietäisiin Siperiaan.54 Varmuutta viranomaisten suhtautumisesta ei siis ollut ja 

tilanne saattoi kyläläisten mielestä vain huonontua Suomeen lähtemisen kautta. Kenties 

taustalla oli pelko siitä, että viranomaiset vaatisivat evakkojen palauttamista 

Neuvostoliittoon ja he joutuisivat näin ollen palaamaan takaisin elinolosuhteisiin, jotka alun 

perin olivat syynä evakkoon lähtemiselle. 

 

                                                 
52 Kyyrönen 1994, 146. 
53 Laine 1982, 357. 
54 Nevalainen 2006, 457. 
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Päätös lähtemisestä ja oman kotiseudun jättämisestä oli varmasti monelle vaikea, sillä 

varmuutta takaisinpaluusta tai sukulaisten näkemisestä ei ollut. Vaikka rauhanneuvottelut 

olivat jo alkaneet ja sota näytti olevan ohi, saattoivat tilanteet muuttua varsinkin saksalaisten 

suhtautumisen kohdalla55. Lähteminen Suomeen merkitsi kuitenkin osalle parempia 

elinoloja ja Suomessa ajateltiin, miehityshallinnon aikaisten kokemusten perusteella, olevan 

mahdollisuuksia elää parempaa elämää, kuin Neuvostoliiton kolhoosissa56.  

 

Saatuaan varmistuksen siitä, että lähtö kohti Suomea alkaisi pian, alkoi monessa kodissa 

lähtövalmistelujen tekeminen. Aino Lähteen kodissa lähtöpäivää, 6.9, edeltävä yö kului 

leipomiseen ja tärkeimpien tavaroiden pakkaamiseen. Valmistelut eivät päättyneet siihen, 

vaan aamulla Aino teurasti perheen vasikan ja sian yhdessä veljensä sekä apuun tulleiden 

sotilaiden kanssa, jotta he saisivat evästä pitkälle matkalle. Perhe jätti kuitenkin lampaat ja 

kanat teurastamatta eivätkä ottaneet niitä mukaan. Ilmeisesti lähtövalmistelut tuli suorittaa 

melko nopeasti sillä tarkkaa tietoa sotatilanteesta ei ollut. Lisäksi Aino matkasi perheensä 

kanssa Pirttilahdesta moottoriveneellä Vuokkiniemeen, josta oli tarkoitus lähteä Suomeen. 

Näin ollen heidän tuli toimia ripeästi jotteivät olisi myöhästyneet evakuointikyydityksestä.57 

 

Aino Lähteen ja Elmer Sillanpään matka alkoi 6.9.1944 Vuokkiniemen koulun pihalta, josta 

lähti kello 18.05 22 kuorma-auton kolonna, kyydissään 130 evakkoa, kohti Suomea.58 

Heikki Kyyrönen vastasi puolestaan karjan kuljetuksesta, jossa oli mukana evakoiden oman, 

pääasiassa lehmistä koostuneen, karjan lisäksi Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan karjaa. 

Eläinkolonnassa oli yhteensä 53 henkilöä, mukaan lukien sotilaat jotka olivat matkalla 

varmistamassa, etteivät alueella havainnoidut neuvostoliittolaiset joukot pääsisi 

vaikeuttamaan matkantekoa.59  

 

Eläinkolonnan matka Suomeen alkoi aamupäivällä 6.9. jo puoli kahdentoista aikoihin. 

Kolonnassa oli siviiliväestölle kuuluvia hevosia 41, vasikoita 17 sekä lehmiä 118 kappaletta, 

joista suurin osa kuului Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnalle. Eläinkolonnan matka jatkui 

                                                 
55 Hyytiä 2008, 315. 
56 Kyyrönen 1994, 146. 
57 Lähde 2003, 178–179. 
58 Lähde 2003, 179; Sillanpää 2003, 111; Uhtuan alueen sotapäiväkirja 1944, s. 29. Uhtuan alue-esikunta.  SpK. 

KA. 
59 Kyyrönen 1994, 146; Uhtuan alue-esikunnan evakuointikertomus 1944, s. 3. Uhtuan alue-esikunta. SpK. 

KA. 
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Vuokkiniemestä kohti Kivijärveä, josta mukaan otettiin vielä lisää karjaa.60 Ensimmäisen 

yön kolonna vietti vielä Karjalan puolella Paahkomienvaarassa. Sotilaat antoivat nuorille 

miehille omat vartiovuorot, jolloin he saivat vartioida kiväärin kanssa eläinkolonnaa 

mahdollisten hyökkäysten varalta. Seuraavana päivänä kolonna ylitti Suomen rajan. Heikki 

Kyyrönen muistaa hetken hyvin, sillä juuri ennen rajan ylitystä, hänen perheensä vasikka 

karkasi.61  

 

Seuraavan yön eläinkolonna vietti Suomen puolella Raatevaaran talossa. Nukkumistilat 

olivat kehnot, sillä evakot joutuivat nukkumaan paikoissa joissa vain oli tilaa, esimerkiksi 

ikkunalaudalla istuen. Taloon on ilmeisesti ollut majoitettuna paljon venäläisiä, ”russakoita”, 

joten tilaa on varmasti ollut hyvin heikonlaisesti. Eläinkolonna jatkoi matkaansa eteenpäin 

kohti Kajaania, jossa eläimet oli määrä laittaa junaan ja kohti Alapitkän väestöleiriä. 

Eläinkolonnassa olleet evakot matkasivat myös Alapitkään jossa osa evakoista majoittui 

muun muassa työväentaloon, johon jokaiselle perheelle oli valmisteltu oma alue.62  

 

Sotilashallintoesikunnan evakuoimat eläimet jouduttiin palauttamaan takaisin 

Neuvostoliiton kolhooseihin, mutta evakot saivat viedä omat eläimensä Alapitkän 

väestöleiriltä lähtiessään. Ennen kuin eläimet luovutettiin takaisin omistajilleen, tehtiin niille 

tarkastus tarttuvien tautien varalta. Pelkästään matka kävellen kohti Kajaania oli uuvuttava 

ja pitkä sekä eläinkolonnaa vieneille että eläimille. Lisänä eläinkolonnassa olivat lähes 200 

eläintä, joiden valvominen ja hoitaminen kuuluivat evakoiden tehtäviin. Evakkomatkaa 

varjosti lisäksi jatkuva epävarmuus siitä, onko alueella neuvostoliittolaisia joukkoja 

vaarantamassa taivallusta.63 

 

Vuokkiniemen autokolonnan ensimmäinen pysähtyminen oli Kivijärven kylässä, josta 

otettiin kyytiin lisää evakoita. Uhtuan alue-esikunnasta oli annettu jo ennen autokolonnan 

lähtöä määräys, jonka mukaan Vuokkiniemestä lähteneiden sekä evakoiden tavaroita oli 

jätettävä pois, jotta kivijärveläisiä saataisiin mukaan mahdollisimman paljon. Myös 

Kivijärveltä lähtenyt väestö joutui vähentämään matkatavaroitaan.64 Aino Lähde muistelee, 

että neljä kuorma-autoa piti tyhjentää ja lastata uudestaan kaikkien Suomeen haluavien 

                                                 
60 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 20. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA. 
61 Kyyrönen 1994, 146. 
62 Kyyrönen 1994, 146 
63 Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012. 
64 Uhtuan alueen sotapäiväkirja 1944, s. 24–25. Uhtuan alue-esikunta. SpK KA. 
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kyytiin mahduttamiseksi.65 Uhtuan alue-esikunnan tavoitteena on nähtävästi ollut, että 

kaikkien Suomeen haluavien ihmisten tulisi saada päästä sinne.  

 

Kiimasvaarasta lähteneen väestön matka kohti Alapitkän väestöleiriä kulki Kuusamon ja 

Oulun kautta. Päivässä kuljettu matka oli noin 30–40 kilometriä joko kävellen tai hevosen 

kyydissä. Evakkojen omat eläimet, kuten lehmät ja hevoset, joutui jokainen omistaja 

kuljettamaan itse. Osa lehmistä jouduttiin lopettamaan, sillä ne eivät jaksaneet pitkää 

matkaa. Ensimmäisenä pysähtymispaikkana oli Lämsänkylä, josta matka eteni kohti 

Kuusamoa. Ennen Oulua yöpymispaikkoina olivat muun muassa Pintamo ja Pudasjärvi ja 

Oulusta matka jatkui kohti Lapinlahdella sijaitsevaa Alapitkän väestöleiriä.66   

 

Kiimasvaaran karjakolonnan matka kohti Suomea sujui ilman isompia vaaratilanteita. 

”Paavo” joutui kuitenkin ratsastaessaan pylvästen vieressä huolehtimaan turvallisuudesta:  

 Minulla oli armeijan hevonen kun me lähdettiin Kiimasvaarasta. Sitten me tultiin 
 Suomen puolen rajaa, niin saksalaisia oli miinottanu melkein joka puhelinpylvään, oli 
 poranneet reiän ja pannu dynamiittia. Varsinkin oli paljon dynamiittia joka pylväässä 
 melkein kun lähettiin Kuusamosta.67 
Ilmeisesti evakkomatkat eivät, aselevosta huolimatta, olleet täysin vaarattomia. Vaikka 

hyökkäystä Neuvostoliiton puolelta ei enää tarvinnutkaan pelätä, olivat kuitenkin vaarana 

esimerkiksi edellä mainitut miinat, joita saksalaiset olivat asettaneet puhelinpylväisiin kaiken 

varalta. 

 

Evakuoidun väestön ensimmäinen pidempi pysähdys oli Hyrynsalmen 

evakuointikeskuksessa Suomen puolella, jonka Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta oli 

perustanut jotta evakot saisivat pitkän matkan jälkeen levähtää ja syödä. Osa evakoista 

yöpyi Hyrynsalmen pappilassa, jossa heillä oli mahdollisuus laittaa ruokaa sekä peseytyä.68 

Matka Hyrynsalmelta kohti Alapitkän väestöleiriä jatkui junalla, jolla useimmat karjalaiset 

matkustivat ensimmäistä kertaa. Suomessa myös talot näyttivät erilaisilta, ne olivat 

maalattuja eivätkä sijainneet vieri vieressä.69 

 

Suomeen perustettujen väestöleirien tarkoituksena oli varmistaa, että jokainen pakolaisen 

tiedot oli kirjattu ylös, ennen kuin heidän annettiin jatkaa matkaa. Pakolaiset pystyivät myös 

                                                 
65 Lähde 2003, 179. 
66 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
67 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
68 Lähde 2003, 179; Uhtuan alue-esikunnan evakuointikertomus 1944, s.1. Uhtuan alue-esikunta. SpK. KA. 
69 Nevalainen 2006, 459; Sillanpää 2003, 111. 
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asumaan leirillä sen aikaa, kunnes löysivät paikan, johon mennä. Leireillä jokaisen henkilön 

tuli ilmoittaa nimensä, kotipaikkansa ja henkilötietonsa, kuten syntymäaika.70 Väestöleirejä 

perustettiin yhteensä neljä: Ruukkiin, Kauhavalle, Haapamäelle sekä Alapitkään. Vaatetus- 

ja jalkinetilannetta lukuun ottamatta leirit oli varustettu ruokatarvikkeiden osalta tarpeeksi 

kattavasti. Myös terveydenhuolto toimi moitteettomasti. Evakkomatkan aikana varsinkin 

kengät olivat kuluneet useimmiten puhki, eikä pakolaisilla ollut mukanaan toisia kenkiä eikä 

toista vaatekertaa. Vaatetus- ja jalkinetilannetta yritettiin kohentaa keräysten ja lahjoitusten 

avulla.71   

 

Kuten Vienan pakolaiset, myös inkeriläiset joutuivat Suomeen saapuessaan 

vastaanottoleireille joko Hankoon, Turkuun, Pohjankuruun tai Raumalle. Viimeistään näillä 

leireillä heidän henkilötietonsa kirjattiin ylös. Leireillä heidät desinfioitiin saunassa, ja 

tarvittaessa kuumailma- tai sinihappokammiossa. Inkeriläisten tavarat lähetettiin eteenpäin 

kortistoinnin ja varastoinnin jälkeen. Inkeriläinen siirtoväki oli leireillä parista päivästä 

muutamaan viikkoon.72 

 

Ennen sijoittumistaan Suomeen, inkeriläiset joutuivat karanteenileireille, joissa väestö 

huollon lisäksi totutettiin Suomen oloihin73. Karanteenipaikkoja jouduttiin perustamaan 

lisää melko nopeaan tahtiin väestönsiirtojen lisääntyessä vuoden 1943 loppusyksystä. Osa 

uusista leirien toimipaikoista tuli toimimaan myöhemmin myös itäkarjalaisten 

väestöleireinä, kuten Parola, Alapitkä Lapinlahdella, Haapamäki Keuruulla, Kiukainen 

Eurajoella sekä Hausjärvi Oitissa.74  

 

Alapitkän väestöleirillä itäkarjalaiset jaettiin kahteen ryhmään: Alapitkä I ja Alapitkä II. 

Ensimmäisessä ryhmässä oli aunukselaisia evakkoja ja jälkimmäiseen oli sijoitettu Vienan 

alueelta tulleet pakolaiset. Naisia Alapitkä II- ryhmässä oli 161, miehiä 79 ja 197 alle 16-

vuotiasta lasta. Suurin osa, 2/3, pakolaisista oli kotoisin joko Vuokkiniemen kylästä, 178 

henkeä, tai Akonlahdesta, 111 henkeä. Vienan piiriin, Vuokkiniemeen, Akonlahteen ja 

Kiimasvaaraan, vuonna 1941 perustetut koulut saattavat osaltaan olla syynä siihen, että 

väestöä on muuttanut kyliin, jossa lapsilla on ollut mahdollisuus käydä koulua. Samalla 

                                                 
70 Lähde 2003, 179. 
71 Hyytiä 2008, 316–317; Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 29. Hallinnollinen osasto. Itä-

Karjalan sotilashallintoesikunta. SpK. KA. 
72 Nevalainen 1990, 77–78. 
73 Nevalainen 1990, 79. 
74 Nevalainen 1990, 80–84. 
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näiden kylien väestömäärä on noussut jolloin väestöä on suhteessa lähtenyt evakkoon 

enemmän kuin muista kylistä.75  

 

Osa evakoista lähti Alapitkän väestöleiriltä pois melko nopeasti, sillä useammalla heistä oli 

jo tiedossa oleskelupaikka Suomessa. Aikaisemmin itäkarjalaisia oli saapunut Suomeen 

muun muassa epävakaiden elinolojen, kuten vuosien 1918–1922 aikaisten heimosotien, 

vuoksi jolloin kylissä taistelut pakottivat ihmiset lähtemään kauemmas.76 Vienan pakolaisilla 

oli melko usein Suomessa sukulaisia jo ennestään, jotka auttoivat uuden elämän alussa. 

Esimerkiksi Aino Lähde perheineen pääsi asumaan Haapakoskelle, jossa hänen äitinsä 

serkut asustivat77. Väestöleirillä oleskelu oli tarkoitettu pääosin lyhytaikaiseksi ja pakolaiset 

lähtivät pois leiriltä, kun oli tiedossa paikka mihin pääsisi asumaan tai työskentelemään78.  

 

Vienan pakolaisten matkat syyskuun alussa kohti Suomea olivat jonkin verran erilaisia. 

Suurin osa evakuoitiin Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan lähettämillä kuorma-autoilla 

kohti Hyrynsalmen evakuoimiskeskusta. Matkaan lähdettiin pääosin koko perheen voimin, 

vaikkakin tilastojen mukaan työikäisiä miehiä lähti joiltakin alueilta huomattavasti 

vähemmän kuin naisia ja lapsia. Vienan piiristä lähteneet pakolaiset kuuluivat suurimmaksi 

osaksi suomensukuiseen väestöryhmään, joten heidän sopeutumistaan Suomessa helpotti 

huomattavasti vienankarjalainen murre, jota suomalaisten oli suhteellisen helppo ymmärtää.  

 

Pakomatkaa Suomeen saattoi osaltaan helpottaa myös se, että muiden pakolaisten kanssa 

pystyi jakamaan kokemuksia ja purkamaan tunteita. Aino Lähteen mukaan nuoret viettivät 

iltoja yhdessä Alapitkän leirillä. He kertoivat tarinoita toisilleen ja vaihtoivat valokuvia 

keskenään.79 Voisi kuvitella, että monien nuorten kesken syntyi ystävyyssuhteita, joita jaetut 

kokemukset vahvistivat. Pakomatka ja uuden elämänvaiheen aloittaminen Suomessa ei 

kenties tuntunut enää niin vaikealta, kun tiesi myös muiden Vienan pakolaisten olevan 

samassa tilanteessa.  

 

Pakomatka Suomeen ei kuitenkaan ollut monelle mitenkään helppo, sillä ei ollut tietoa, 

koska saataisiin yhteys kotikylään jääneisiin omaisiin. Ei myöskään tiedetty mitä kaikille 

kotikylään jääneille tulisi tapahtumaan. Päätös lähtemisestä Suomeen perustuikin usein 

                                                 
75 Vuoristo 2003, 179–180. 
76 Nevalainen 2006, 442–443. 
77 Lähde 2003, 179. 
78 Hyytiä 2008, 317. 
79 Lähde 2003, 179. 
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uskoon paremmasta elämästä rajan toisella puolen.80 Matka kotikylästä Suomeen ei ollut 

helppo aikuisille, saati lapsille. ”Eero” oli 9-vuotias perheen lähtiessä pakomatkalle ja hän 

muistelee nähneensä paljon sellaisia asioita, joita lapsen ei tulisi nähdä tai kokea: kotikylän 

polttaminen, sotilassaattueet evakuoinnin aikana ja pitkä matka kohti Suomea.81 

 

Vienasta lähti huomattava osa väestöstä, esimerkiksi Uhtualta reilusti yli puolet väestöstä 

päätti siirtyä Suomen puolelle pakoon neuvostovallan paluuta alueelle. Vienankarjalaisilla oli 

myös hieman enemmän aikaa päättää lähtemisestä, vaikka heille kerrottiin evakuoinnin 

alkamisesta vasta evakuointia edeltävänä päivänä. Alueen asukkaat olivat ehkä jo aavistelleet 

evakuoinnin toteuttamista jossain vaiheessa, sillä Aunuksen piirissä suomalaiset joukot 

olivat joutuneet vetäytymään jo kesäkuun aikana. Kuljetusmahdollisuuksia pystyttiin 

järjestämään huomattavasti enemmän kuin aiemman evakuoinnin aikana, minkä vuoksi 

myös huonokuntoiset ja vanhemmat ihmiset lähtivät Suomeen. Tosin osa vanhuksista ei 

halunnut jättää kotiseutuaan.  

1.3. Suomeen lähteneet Vienan pakolaiset 

Uhtuan alue-esikunnassa tiedusteltiin väestöltä lähtöä edeltävänä päivänä, missä määrin he 

olisivat valmiita lähtemään. Evakuointikertomuksen mukaan väestön eri ikäryhmien välillä 

oli selkeä ero niiden välillä, jotka halusivat lähteä Suomeen ja niiden, jotka eivät halunneet. 

Nuoret olivat halukkaampia lähtemään Suomeen, kuin vanhemmat ihmiset. Osittain tähän 

saattoi olla syynä vanhempien ihmisten ”syvä kiintymys kotiseutuun”.82 Osalla nuorista 

lähdön syyn taustalla oli arvatenkin mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään suomalaisessa 

koulussa, jota he olivat saaneet käydä sodan aikana. Kuitenkin suurin osa nuorista oli ennen 

jatkosotaa käynyt koulua neuvostoliittolaisessa koulussa, joten nuorten tekemää päätöstä 

Suomeen lähdöstä ei voida täysin liittää mahdollisuuteen saada heidän aloittamaansa 

suomalaista koulutusta loppuun.83  

 

Alle 15-vuotiaiden lasten suuri määrä evakuointiluetteloissa on melko varmasti selitettävissä 

sillä, että lapset joutuivat lähtemään vanhempiensa ja sisarustensa kanssa Suomeen koska 

heitä ei voitu jättää Vienaan. Lapsilta ei välttämättä edes kysytty mielipidettä lähdöstä vaan 

heidän piti lähteä perheensä mukana. Yli 15-vuotiaat nuoret pystyivät kenties jäämään 

                                                 
80 Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012. 
81 ”Eeron” haastattelu. Oulu 16.10.2012. 
82 Uhtuan alue-esikunnan evakuointikertomus 1944, s.3. Uhtuan alue-esikunta. SpK. KA. 
83 Hyytiä 2008, 313. 



 
 

25 
 

kotikyläänsä esimerkiksi sukulaisten luo asumaan, mikäli he eivät halunneet lähteä 

Suomeen. Yhteys perheeseen saattoi tällöin katketa moneksi vuodeksi koska yhteyttä 

entiseen kotimaahan ei uskallettu pitää, jotteivät Suomessa asuvat perheenjäsenet paljastuisi 

ja heitä palautettaisi takaisin Neuvostoliittoon. Aunuksen piirissä lasten määrä on jäänyt 

melko vähäiseksi. Epävarmuus evakuoinnin toteutumisesta, vaikeaksi arveltu evakkomatka 

ja epätietoisuus määränpäästä Suomessa on luultavasti ollut monelle vanhemmalle riittävä 

syy jäädä kotiseudulle.84 

 

Lähtöön vaikuttivat vahvasti myös Suomeen 1920-luvulla tai sen jälkeen lähteneet 

sukulaiset. Päätös Suomeen lähtemisestä oli helpompi, kun tiedettiin siellä jo ennestään 

asustavan sukulaisia, jotka voisivat auttaa sopeutumisessa uuteen kotimaahan. Esimerkiksi 

Eemil Sillanpään äiti oli syntynyt Suomessa ja Heikki Kyyrösen perheellä oli Etelä-

Pohjanmaalla sukulaisia, jotka olivat aikoinaan tulleet Suomeen laukkukauppaa 

harjoittamaan. Molempien perheissä päätös Suomeen lähtemisestä oli selkeä.85  

 

ANTTI LAINEEN mukaan Vienan piirin suuri lähtijämäärä on selitettävissä sillä, että aikaa 

lähtöpäätöksen tekemiseen oli huomattavasti enemmän kuin kesällä suoritetuissa Aunuksen 

piirin evakuoinneissa. Vienassa kuljetus Suomeen pystyttiin järjestämään paremmin, sillä 

sotatoimet eivät enää häirinneet evakuointia ja kuorma-autoja saatiin käytettäväksi 

enemmän, sillä niitä ei tarvittu enää suuria määriä muun muassa sotilaiden kuljettamiseen 

sota-alueella. Varsinkin vanhusten ja huonokuntoisten lähtemistä kuljetusten järjestäminen 

on varmasti edesauttanut. Lisäksi mahdollisuus ottaa omaisuutta ja kotieläimiä mukaan 

evakkomatkalle on varmistanut monen vienankarjalaisen lähdön Suomeen.86 

 

Vienankarjalaisen väestön lisäksi Karjalasta evakuoitiin elokuussa sadonkorjuuseen 

palannut väestö, joka toi Suomeen muun muassa viljaa tullessaan. Sadonkorjuuseen 

palaaminen oli ensisijaisen tärkeää, jotta Suomi saisi mahdollisimman paljon ruokaa 

jaettavaksi kansalaisilleen sodan loputtua. Sadonkorjuusta palanneita ihmisiä evakuoitiin 

lähes koko syyskuun ajan.87  

 

                                                 
84 Laine 1982, 360. 
85 Sillanpää 2003, 111; Kyyrönen 1994, 146. 
86 Laine 1982, 357. 
87 Hollmén 2006, 180.  
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Uhtuan alueelta lähteneistä lapsia oli 141, naisia 107 ja miehiä 94. Kiestingin alueelta 

lähtijöistä lapsia oli 25, naisia 29 ja miehiä 15.88 Kuten liitteestä 4 selviää, useasta kylästä 

lähti ainoastaan yksi henkilö Suomeen. Syntymäpaikan perusteella ei kuitenkaan voida 

selvittää, missä kyseinen henkilö asui ennen evakuointia, mikäli hän oli esimerkiksi 

avioliiton kautta muuttanut puolisonsa kotikylään.   

 

Suomeen lähteneet Vienan pakolaiset edustivat monia ammattikuntia. Siirtoväen korttien 

mukaan suurin osa pakolaisista oli maanviljelijöitä tai maanviljelijän tyttäriä, poikia, vaimoja 

ja leskiä. Vaikka suurin osa sai elantonsa maanviljelystä, suomalaisten valloittamissa 

vienankarjalaisissa kylissä työskenteli myös räätäleitä, maatyöläisiä, seppiä, suutareita sekä 

kirvesmiehiä. Edellä mainitut ammatit löytyivät pelkästään miesten korteista ja naisten 

ammateiksi puolestaan ilmoitettiin esimerkiksi toimistoapulainen, suutarin vaimo ja räätälin 

vaimo.89  Naiset työskentelivät ilmeisesti pääosin kotona, huolehtien talouden, lasten ja 

mahdollisen karjan hoidosta. 

 

Taulukko 2. Vienan pakolaisten ammatit90  

Karjanhoidon apulainen 2   Räätäli 1 

Karjanhoitaja 1 

 
Räätälin vaimo 1 

Kauppakoululainen 1   Sahatyömies 1 

Kauppa-apulainen 1 

 
Sekatyöläinen 2 

Keittiöapulainen 1   Sekatyömies 4 

Kirvesmies 1 

 
Seminaarilainen 2 

Kotiapulainen 1   Seppä  1 

Koululainen 36 

 
Sepän vaimo 1 

Lapsi 11   Suutari 1 

Maanviljelijä 110 

 
Suutarin vaimo 1 

Maanviljelijän leski 11   Toimistoapulainen 1 

Maanviljelijän poika 66 

 
Työläinen 15 

Maanviljelijän tytär 63   Työmies 5 

Maanviljelijän vaimo 30 

 
Yhteiskoululainen 2 

Maatyöläinen 4       

Opiskelija 1 

 
Yhteensä 425 

     

 

 

                                                 
88 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
89 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
90 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
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Kuten yllä olevasta taulukosta selviää, maanviljelijöiden, heidän lastensa sekä vaimojensa ja 

leskiensä osuus kaikista ammateista on suurin. Koululaisia on joukossa jonkin verran, mutta 

ilmeisesti huomattavin osa lapsista on osallistunut enemmän maanviljelyyn, luultavasti 

koulujen ollessa liian suuren välimatkan päässä. Mahdollisesti osa lapsista on saanut 

”ammattinimikkeen” isän ammatin kautta vaikka olisivatkin käyneet koulussa. Lasten 

kohdalla ammatin nimeäminen ei välttämättä olekaan ollut kovin tarkkaa, vaan enemmän 

on keskitytty aikuisten ammattinimikkeiden tarkempaan ylöskirjaamiseen.  

 

Ammattien joukossa on muutama toistaan hyvin lähellä oleva nimike. Siirtoväen korteissa 

naisten kohdalla käytettiin ammattinimikettä ”työläinen”, ja miesten korteissa ”työmies”. 

Sama tilanne näkyi ”sekatyöläinen” ja ”sekatyömies” –nimikkeiden käytössä: ensin mainittu 

oli naisten ja jälkimmäinen miesten ammattinimike. Kyseisillä ammateilla saattoi hyvinkin 

olla samanlaiset työtehtävät, mutta nimikkeet oli eroteltu ja jaettu miesten ja naisten 

nimikkeiksi. Lapsetkin oli jaettu sukupuolen mukaan omiin ryhmiinsä: tytöt olivat 

maanviljelijöiden tyttäriä ja pojat maanviljelijöiden poikia. Muutenkin ammateissa näkyi 

melko sukupuolittunut käytäntö: miehet työskentelivät sahatyömiehinä, suutarina, räätälinä 

sekä seppänä ja naiset puolestaan koti- ja keittiöapulaisina sekä maanviljelijöiden ja suutarin 

vaimoina. Sekä miehet että naiset toimivat kuitenkin yhdessä maanviljelijöinä.  

 

Taulukkoa laatiessani ajattelin ensin ottaa huomioon vain yli 16-vuotiaat, Itä-Karjalan 

sotilashallinnon asiakirjojen mukaan aikuiset, mutta siirtoväen korteissa myös alle 16-

vuotiaiden kortissa oli merkintä ammatin kohdalla, joten mielestäni oli syytä ottaa kaikki 

merkinnät huomioon. Lisäksi tutkiessani ammatteja, huomasin muutaman yli 16-vuotiaan 

pakolaisen kohdalla merkinnän ”maanviljelijän poika” tai ”maanviljelijän tytär” joten niiden 

jättäminen pois taulukosta ei olisi antanut tarkkaa lukumäärää kyseistä 

”ammattinimikkeestä”. Osassa siirtoväen kortteja oli myös ilmoitettu varsinkin alle 15-

vuotiaiden, mutta myös vanhempien kohdalla kaksi ammattia, ja melkein 50 pakolaisen 

kohdalla ammattia ei ollut merkitty ollenkaan, joten ammatteja ei ole täysin samaa määrää, 

kuin pakolaisia.  

 

Aino Lähteen siskon evakkomatka oli loppua ennen kuin oli kunnolla alkanutkaan Ainon 

tädin vuoksi:  
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 Viime hetkellä oli tulla vielä este, kun tätimme ei halunnut antaa Katri-siskoa 
 mukaamme – Katri kun oli heidän kasvattityttö. Lopulta täti suostui, mutta ei antanut 
 Katrille yhtään vaatteita mukaan.91  

Vanhemmat joutuivat tekemään monen perheen kohdalla päätöksen lähtemisestä Suomeen. 

Edellä mainitusta muistelmasta ei käy ilmi, millä tavoin Katrin lähdöstä tarkemmin 

keskusteltiin. Arvatenkin vanhemmilla oli enemmän päätösvaltaa kuin kasvattivanhemmilla, 

jotka eivät olisi antaneet kasvattitytärtään vietäväksi Suomeen. Ainon perheessä oli tehty 

päätös lähtemisestä jo ennen evakuoinnin aloittamista, he päättivät lähteä Suomeen heti kun 

siihen tulisi mahdollisuus.92 

 

Eräässä perheessä kävi niin, että päätös Suomeen lähtemisestä oli tehty jo aiemmin ja kaikki 

tavarat oli valmiiksi pakattu. Juuri ennen lähtöä perheen isoäiti päätti kuitenkin jäädä 

Karjalaan.93 Luultavasti epävarmuus tulevasta on ollut niin suuri, että hän oli katsonut 

paremmaksi jäädä kotikyläänsä. Tällaisia tapauksia on saattanut olla useita myös toisin päin: 

ensin perhe on päättänyt, ettei kukaan lähde Suomeen vaan kaikki jäävät kotikyläänsä. 

Hieman ennen evakuoinnin alkamista yksi perheenjäsenistä on kuitenkin halunnut lähteä 

Suomeen ja ilmoittautunut viime hetkellä evakuointia varten.    

 

Taulukko 3. Syyskuussa 1944 Vienan piiristä Suomeen siirtyneet itäkarjalaiset94 

Alue Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä % alueen väestöstä  

Uhtua 66 117 141 324 75 % 

Kiestinki 16 38 25 79 54 % 

Yhteensä 82 155 166 403   

 

Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee, suurin osa lähtijöistä on Uhtuan alueelta, josta 

lähti noin 75 % väestöstä. Myös Kiestingistä on lähtenyt huomattava osa, 54 %, väestöstä, 

esimerkiksi Kiimasvaaran kylästä koko väestö lähti Suomeen.95 Taulukosta puuttuvat 17 

pakolaista, jotka saksalaiset pakkoevakuoivat Kiestingin alueen Kotaslammin ja Suvannon 

kylistä vetäytyessään. Lähtijöiden suuri määrä saattaa johtua siitä, että evakuointiin oli 

enemmän aikaa valmistautua, kuin Aunuksessa. Uhtualla ja Kiestingissä väestö oli lähes 

kokonaan suomensukuista, joten epäkansallisen väestön tapaan ongelmaa kielimuurista ei 

                                                 
91 Lähde 2003, 179. 
92 Lähde 2003, 178. 
93 Vuoristo 2003, 180. 
94 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 24. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA.  
95 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
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ollut.96 Lisäksi Suomeen kotiutettujen sotilaiden tuntemus Itä-Karjalan oloista on ollut 

edesauttamassa sopeutumista Suomessa97.  

 

Suomeen lähteneet itäkarjalaiset olivat pääosin naisia ja lapsia. Miesten määrä on joillakin 

alueilla ollut hyvinkin pieni, vaikka oletettavasti perheet ovat lähteneet yhdessä kohti 

Suomea. Pekka Nevalaisen mukaan yksi selitys työikäisten miesten vähäiseen määrään 

pakolaistilastoissa on se, että heitä katosi 1930-luvun suuren terrorin aikana. Lisäksi jotkut 

miehet olivat sotimassa puna-armeijan riveissä joko Neuvostoliiton alueella tai sitten 

kauempana etelässä. Suurin osa nuorista, eli ei vielä työikäisistä, miehistä päätti lähteä 

Suomeen pakoon vaikka ilman perhettään. Syynä olivat useimmiten nuoren kokemukset 

sota-ajan, eivätkä he halunneet jäädä odottelemaan ”neuvostovallan paluuta”.98   

 

Liitteen 2 taulukossa esiintyvät prosenttimäärät kaikista Itä-Karjalasta Suomeen lähteneistä 

ovat pieniä. Huomattava poikkeus on Repolan alue, jossa lähtijöitä oli yli 80 %.99 

Rukajärven yhdistyttyä Repolaan, sen asukasluku nousi 291:n aiemmasta 280:stä. 

Rukajärven kaikki 11 asukasta olivat suomensukuisia. Repolassa asukkaat olivat pääosin 

epäkansalliseen väestöryhmään kuuluvia ukrainalaisia ja puolalaisia, jotka siirrettiin vuonna 

1942 alueelle Pyhäniemen keskitysleiristä. He eivät olleet totelleet venäläisten 

evakuointikäskyä vaan tulivat siirretyksi Repolaan. Repolan alueen pakolaiset saapuivat 

8.9.–11.9. välisenä aikana Lieksaan armeijan autoissa, sillä heille ei järjestetty yhteistä 

kuljetusta vaan he olivat omatoimisesti lähteneet siirtymään kohti Suomen rajaa. 

Sotilashallinnon autot poimivat kyytiinsä maantien varrella kulkevia repolalaisia, minkä 

vuoksi heitä saapui vähitellen Lieksaan.100 

 

Aunuksen ja Vienan piirin evakuoitujen määriä ei voi suoraan verrata, sillä olosuhteet, joissa 

evakuoinnit on suoritettu, ovat olleet hyvin erilaiset. Aunuksen piirin evakuoinnissa 

sotatoimet ovat olleet jatkuvasti huolenaiheena evakkomatkalla. Kuljetusta ei saatu siinä 

määrin, mitä Vienan piirissä myöhemmin pystyttiin järjestämään. Loppujen lopuksi 

Aunuksesta evakkoon lähteneiden määrä on erittäin pieni ja useimmiten lähteminen tutulta 

kotiseudulta vieraaseen maahan pitkälle ja varmasti myös osin vaaralliselle evakkomatkalle 

                                                 
96 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 24. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA; Liite 2. 
97 Kyyrönen 1994, 146. 
98 Nevalainen 2006, 458. 
99 Liite 2. 
100 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 22. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA. 



 
 

30 
 

kohti tuntematonta tulevaisuutta, on ollut monelle huonompi vaihtoehto kuin kotiseudulle 

jääminen. Luultavasti perheet eivät ole halunneet lähteä Suomeen, mikäli puna-armeijassa 

taisteleva perheen isä tai poika olisi jouduttu jättämään jälkeen. 

 

Vienan piirin evakuoinnissa väestöllä on ollut huomattavasti enemmän aikaa miettiä lähtöä. 

Tällöin he pystyivät esimerkiksi ottamaan yhteyttä Suomessa mahdollisesti asuvaan 

sukulaiseen tai tuttavaan ja pyytämään majapaikkaa. Kaikilla pakolaisilla ei tokikaan ollut 

kyseistä mahdollisuutta, jolloin he eivät voineet muuta kuin luottaa siihen, että joko 

Suomen viranomaiset tai he itse saapuessaan Suomeen, löytäisivät sijoituspaikan ja työtä. 

Tulevaisuus on tällöin ollut hyvin epävarma, mutta ilmeisesti Neuvostoliittoon jääminen 

vaikutti huonommalta vaihtoehdolta, kuin Suomeen lähteminen.  
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2. ”SITTEN TULI AIKA EROTA, HAJOTA KUIN HÖYHENET YMPÄRI 

SUOMEA” 

2.1. Vienan pakolaisten sijoittuminen ympäri Suomea 

Saapuminen Suomeen oli monelle vienankarjalaiselle pakolaiselle uusi kokemus ja erilaiset 

maisemat olivat jo vaikuttava näky:  

 Meistä lapsista Alapitkällä näytti aivan ihmeelliseltä. Kaikki oli toisenlaista kuin 
 Karjalassa, missä kaikki rakennukset, niin asunnot kuin ulkorakennuksetkin olivat 
 vanhoja, hirsistä tehtyjä ja rakennettu tiheään, suurin piirtein yhteen niin kuin 
 kaupungissa. (--) Savo oli toista maata. Tiet olivat kohtalaisen hyvät, ja niitä saattoi 
 mainiosti ajaa autolla. Talot olivat harvassa eikä tiheässä ryhmässä niin kuin 
 Karjalassa. Pikku hiljaa siihen tottui ja kaikki alkoi tuntua mukavalta.101  
Odotukset Suomesta ja siellä vietettävästä tulevaisuudesta ovat luultavasti olleet melko 

korkeat, sillä suurin osa pakolaisista halusi lähteä Suomeen paremman elämän toivossa. 

Toiset halusivat paeta kolhoosijärjestelmästä ja toiset olivat vain päättäneet lähteä Suomeen 

heti, kun sellainen mahdollisuus tulisi.102   

 

Saapuessaan Alapitkän väestöleirille vienankarjalaisia oli vastassa melko ankeat oltavat. 

Majoitustiloja oli järjestetty kaikkiin mahdollisiin tiloihin, kuten läheiselle koululle, 

parakkeihin ja pappilaan.103 Osa pakolaisista joutui majoittumaan työväentalon lattialle, 

jonka lattialla ”oli kullakin perheellä oma ”karsinansa”.104 Alapitkän väestöleirin ympäristö 

oli ankea ja pakolaisten joukossa kulki alusta alkaen Valtiollisen poliisin miehiä ja venäläisiä, 

jotka kyselivät heidän halukkuudestaan palata takaisin Neuvostoliittoon.105  

 

Pakolaisten tultua rajan yli Suomeen, oli monelle hyvin epävarmaa, mihin he tulisivat 

lopullisesti tai väliaikaisesti asettumaan. Vaikka Alapitkän väestöleiri oli alun perin 

tarkoitettu tilapäiseksi oleskelupaikaksi, joutui moni viettämään siellä monta kuukautta 

Suomeen siirtymisen jälkeen. Osa pakolaisista lähti välittömästi Suomen puolelle päästyään 

sukulaisensa tai tuttunsa luo, jossa he saivat asua ja tehdä työtä. Lähteneet palautettiin 

kuitenkin väestöleirille, mikäli he eivät pystyneet todistamaan tekevänsä 

tarkoituksenmukaista työtä, josta olisi isäntäperheelle hyötyä. Viranomaiset joutuivat 

                                                 
101 Vuoristo 2003, 181. 
102 Kyyrönen 1994, 146; Lähde 2003, 179.  
103 Lähde 2003, 179. 
104 Kyyrönen 1994, 146. 
105 ”Eeron” haastattelu. Oulu 16.10.2012; ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998.   
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lähettämään Valtiollisen poliisin pääosastolle antamatta jääneet oleskelu- ja työluvat, jotta 

jokaiselle pakolaiselle olisi sellainen olemassa. Lupien kautta Valpo pystyi myös valvomaan 

pakolaisten työskentelyä ja oleskelua Suomessa.106 

 

Ennen kuin väestöleirillä olevat pääsivät matkustamaan paikkakunnalle, johon heidät oli 

sijoitettu useimmiten sisäasiainministeriön tai heidän itsensä toimesta, täytyi jokaiselle 15 

vuotta täyttäneelle pakolaiselle laatia oleskelu- ja työlupa. Valtiollisen poliisin edustajan 

leimaavat luvat lähetettiin Alapitkään Helsingistä, sisäasiainministeriöstä. Tilapäisiä 

matkustuslupia myönnettiin muun muassa työpaikan tiedustelua varten. Suomenheimoiset 

pakolaiset saivat saman aseman kuin inkeriläiset mutta vierasheimoiset olivat ulkomaalaisen 

asemassa Suomessa.107 

 

Alapitkän väestöleirin tarkoituksena oli majoittaa kaikki sinne saapuneet pakolaiset 

väliaikaisesti kunnes he lähtisivät Suomessa asuvien sukulaisiensa tai tuttaviensa luo, 

löytäisivät majoituksen ja työpaikan itse tai sisäministeriön kautta tai päättäisivät palata 

takaisin Neuvostoliittoon. Alapitkän majoitusolosuhteet oli näin ollen suunniteltu hyvin 

tilapäisiksi.108 Väestöleirin tarkoituksena oli myös koota kaikki Vienan pakolaiset yhteen 

paikkaan, jotta heidän tietonsa saataisiin kerättyä ja laskettua pakolaisten tarkka määrä.109  

 

Pakolaisille annettujen majoituksen, ruoan ja vaatteiden lisäksi muutamille maksettiin 

tapauskohtaisesti korvausta lehmistä sekä hevosista. Osa heidän karjastaan jouduttiin 

jättämään usein kiireellisen evakuoinnin vuoksi Vienan karjalaan tai ne teurastettiin ennen 

lähtöä. Matkalla Suomeen karjakolonnista karkasi ainakin yhden pakolaisen vasikka ja 

raskaan matkan vuoksi muutama saattoi jopa kuolla.110 Suomeen Kiestingin alueen 

karjakolonnan mukana tuodut eläimet kuljetettiin karanteeniin Ouluun, josta ne 

myöhemmin lähetettiin junalla Alapitkälle.111 

 

Pakomatka Suomeen ei ollut karjakolonnassa olleille eläimillekään helppo. Pitkä matka 

kohti Oulua ja Kajaania väsytti karjaa niin, että saapuessaan veden lähistölle, juoksivat 

                                                 
106 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 29. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA.  
107 Kertomus Itä-Karjalan väestön evakuoinnista, s. 29. Hallinnollinen osasto. Itä-Karjalan 

sotilashallintoesikunta. SpK. KA.  
108 Nevalainen 2006, 442–443. 
109 Lähde 2003, 179; Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012.  
110 Lähde 2003, 179; Kyyrönen 1994, 146. 
111 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998.  
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lehmät ja hevoset nääntyneinä juomaan ja viilentämään kavioitaan ja sorkkiaan. Lehmät ja 

niiden hoitajat laitettiinkin juniin, joilla he matkasivat kohti Alapitkää mutta hevoset 

jatkoivat matkaa teitse. Niiden vetämissä kärryissä oli evästä sekä hevosille että niiden 

hoitajille.112    

 

Vienan pakolaisten karjasta saadut korvaukset vaihtelivat melkoisesti, sillä yhdestä 

lampaasta sai korvausta 400–1200 mk:n eli 68–204 euron113 välillä. Siirtoväen kortteihin on 

merkitty ainoastaan korvauksen kokonaismäärä eikä korteissa ole eritelty tarkemmin, miksi 

esimerkiksi yhdestä lampaasta on maksettu 400 markkaa eikä esimerkiksi 1200 markkaa. 

Luultavasti korvaussummaan on vaikuttanut lampaan ikä tai laji. Lampaat on ilmeisesti 

myös jätetty Vienan Karjalaan, sillä niistä ei ole merkintää Itä-Karjalan sotilashallinnon 

evakuointikertomuksessa johon on tarkkaan laskettu kaikkien mukaan otettujen, niin 

sotilashallinnon kuin yksityistenkin, eläimet. Kiestingin alueelta pakkoevakuoiduille 

henkilöille maksettiin korvausta eläimistä jotka he joutuivat jättämään kotikyliinsä.114  

 

Vienan Karjalan pakolaisten sijoittumista Suomeen on tarkasteltava hyvin kriittisesti, sillä 

tarkastelemani siirtoväen kortit on laadittu kaikkien pakolaisten saavuttua Alapitkän 

väestöleirille. Vaikkakin osalla on ollut jo tiedossa paikka mihin mennä Suomeen tulemisen 

jälkeen, ja usealle pakolaiselle oli määrätty sijoituspaikka, loput joutuivat jäämään Alapitkään 

melko pitkäksi aikaa. Tämän vuoksi ei ole mahdollista selvittää hyvin tarkkaan, mihin he 

myöhemmin sijoittuivat. Suuri osa pakolaisista, noin 132 henkilöä, joutui jäämään 

väestöleirille sillä heille ei ollut sijoituspaikkaa välittömästi Suomeen tulon jälkeen. Osan 

kohdalla heidän tiedoissaan on sijoituspaikan kohdalla kysymysmerkki, joten ilmeisesti he 

lähtivät omille teilleen välittömästi tietojen ylöskirjaamisen jälkeen.115 On myös mahdollista, 

että jotkut vaihtoivat paikkakuntaa sijoituksen jälkeen eikä kyseisestä tapahtumasta ole 

jäänyt merkintää papereihin, varsinkaan Neuvostoliittoon luovuttamisen aikana.  

 

Todennäköisesti siirtoväen korttien ”sijoituspaikka Suomessa” –merkinnöllä haluttiin 

kartoittaa, kuinka moni oli jäämässä väestöleirille pidemmäksi aikaa ja ketkä lähtisivät 

toiseen majoituspaikkaan. Syyskuun 13. päivänä Kiestingin alueen pakolaiset luetteloitiin 

omaan listaansa nimen, syntymäpaikan ja sijoituspaikan suhteen. Uhtuan alueen pakolaisille 

                                                 
112 Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012; Vuoristo 2003, 180. 
113 Vuoden 2012 euron arvon mukaan. Lähde: http://www.nordea.fi/henkil%C3%B6asiakkaat/s%C3% 
 A4%C3%A4st%C3%B6t/sijoittaminen/rahanarvonkerroin/702504.html. Viitattu 21.5.2012. 
114 Kertomus Vienan PE:n evakuoinnista, s. 2. Vienan piiriesikunta. SpK. KA.   
115 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 

http://www.nordea.fi/henkil%C3%B6asiakkaat
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lista tehtiin 28.9.1944. Molemmissa listoissa Alapitkän väestöleirin osuus on kasvanut 

suhteessa muihin sijoituspaikkoihin, joten luultavasti listaan merkittiin, ainakin Uhtuan 

kohdalla, sijoituspaikkojen päivitetty tilanne.116  

 

Mikäli edellä mainitut luettelot oli laadittu selvittämään, kuinka moni pakolaisista oli jo 

lähtenyt sijoituspaikkaansa, oli Alapitkän väestöleirillä edelleen huomattava osa Vienan 

pakolaisista. Nimittäin Kiestingin alueelta ainoastaan kaksi henkilöä oli siirtynyt muualle. Ei 

tosin kovin kauas väestöleiristä koska heidän sijoituspaikkanaan mainitaan Savonranta. 

Uhtuan alueelta lähtijöitä oli puolestaan enemmän: 37 henkilöä lähti eri puolille Suomea, 

kuten Lapualle, Ouluun, Raumalle sekä Jalasjärvelle.117 Jos luetteloissa todellakin mainittiin 

muihin sijoituspaikkoihin kuin Alapitkälle siirtyneet pakolaiset, kesti matkan järjestäminen 

hyvin kauan.  

 

Muistelmissa ei kerrota suoraan, kuinka monta päivää Alapitkän väestöleirillä tarkalleen 

ottaen vietettiin. ”Paavon” mukaan he viipyivät korkeintaan kuukauden, jonka jälkeen 

hänen setänsä tuli hakemaan perhettä mukanaan Iihin.118 Heikki Kyyrönen pääsi jo viikon 

kuluttua leirille saapumisesta Lapualle jatkamaan koulunkäyntiään ja hänen vanhempansa 

matkasivat kohti Seinäjokea ”jonkin ajan kuluttua”.119 Aino Lähde muistelee lähteneensä 

perheensä kanssa Hyvinkäälle heti veljensä saavuttua Alapitkään karjakolonnan kanssa.120 

Ilmeisesti ne, joilla oli varma sijoituspaikka tiedossa ja oleskelu- sekä työluvat kunnossa, 

pääsivät siirtymään uusiin majapaikkoihinsa kuukauden sisällä. Muut joutuivat viipymään 

kauemmin leirillä, odottaen sijoituspaikan löytymistä.   

 

Lukumääräisesti suurin osa pakolaisista sijoittui, Alapitkä mukaan lukien, Itä-Suomeen. 

Varpaisjärvelle ja Lapinlahdelle siirtyi melko paljon ihmisiä, yhteensä noin 89 henkilöä. 

Länsi-Suomessa pakolaiset sijoittuivat usealle eri paikkakunnalle, joskin yhdellä 

paikkakunnalla saattoi olla vain yksi tai muutama henkilö. Kenties lännessä asui jo 

ennestään Suomeen paenneita vienankarjalaisia. Heikki Kyyrönen sai puolestaan kutsun 

muuttaa Lapualle pappilaan, Etelä-Pohjanmaalle, Itä-Karjalan sotilashallinnon pastorilta, 

                                                 
116 Luettelo Luettelo ItäKar.SE:n tiedossa olevista Kiestingin alueelta siirtyneistä itäkarjalaisista. Itäkarjalaiset. 

Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA; Luettelo ItäKar.SE:n tiedossa olevista Uhtuan alueelta 
siirtyneistä itäkarjalaisista. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 

117 Luettelo ItäKar.SE:n tiedossa olevista Kiestingin alueelta siirtyneistä itäkarjalaisista. Itäkarjalaiset. Muiden 
viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA; Luettelo ItäKar.SE:n tiedossa olevista Uhtuan alueelta siirtyneistä 
itäkarjalaisista. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA.  

118 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
119 Kyyrönen 1994, 146. 
120 ”Ellan” muistelma, s. 399. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. KRA. SKS. 
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jotta hän saisi jatkaa Vuokkiniemessä aloitettua ja Äänislinnassa muuttuneiden olosuhteiden 

vuoksi kesken jäänyttä koulutustaan. Hänen vanhempansa pääsivät asumaan lähelle 

poikaansa, tuttujensa luo Seinäjoelle.121 

 

Taulukko 5. Vienankarjalaisten sijoittuminen Suomeen maakunnittain syyskuussa 1944122 

 

Maakunta Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä 

Etelä-Karjala 1 1 - 2 

Etelä-Pohjanmaa 14 14 13 41 

Etelä-Savo 2 2 3 7 

Kainuu 2 8 4 14 

Kanta-Häme 7 2 2 11 

Keski-Pohjanmaa 5 2 9 16 

Keski-Suomi 1 - 1 2 

Pirkanmaa 1 1 4 6 

Pohjanmaa 3 6 6 15 

Pohjois-Karjala  3 2 5 10 

Pohjois-Pohjanmaa 2 3 1 6 

Pohjois-Savo 59 85 107 251 

Satakunta 4 2 - 6 

Uusimaa 3 6 6 15 

Varsinais-Suomi - 1 - 1 

Ei tiedossa  2 8 7 17 

Yhteensä 109 143 168 420 

 

 

Kuten edellä olevasta taulukosta selviää, suurin osa Vienan pakolaisista sijoittui Pohjois-

Savoon. Kyseisessä maakunnassa sijaitsevalle Alapitkän leirille jäi lähestulkoon kolmasosa 

pakolaisista mutta Pohjois-Savoon asettuneiden korkea lukumäärä ei kuitenkaan johdu 

pelkästään Alapitkän leiristä123. Mikäli Pohjois-Savon lukumäärään ei olisi sisällytetty 

Alapitkän leirin pakolaisia, olisi maakunnassa joka tapauksessa oleskellut reilusti yli sata 

henkilöä. Todennäköisesti syy Pohjois-Savoon jääneiden korkeaan lukumäärään johtuu 

pakolaisten halusta asettua mahdollisimman lähelle Suomen ja Neuvostoliiton rajaa, jotta 

palaaminen Vienan Karjalaan olisi vaivattomampaa, mikäli toimeentulo Suomessa olisi 

epävarmaa. 

 

                                                 
121 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA.; Heikki 

Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012. 
122 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
123 Liite 3. 
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Toiseksi eniten Vienan pakolaisia sijoittui Etelä-Pohjanmaalle, varsinkin Kauhajoelle johon 

heillä saattoi olla ennestään yhteyksiä esimerkiksi vuosien 1920–1930 pakolaisuuden ajoilta. 

Tähän viittaisi se, että siirtoväen korteissa Kauhajoelle sijoittui kahteen eri paikkaan kahden 

eri suvun jäseniä, yhteensä 19 henkeä eli melkein puolet koko Etelä-Pohjanmaalle 

sijoittuneista. Päätelmä ei tosin ole aukoton, sillä samassa kylässä syntyneet ja tietyn suvun 

jäsenet sijoittuivat myös eri paikkoihin, kenties koska esimerkiksi Kauhajoella kaikille saman 

suvun jäsenille ei ollut tilaa. Ilmeisesti paikkana saattoi olla isompi tila, jossa tarvittiin melko 

paljon työvoimaa ja jossa pystyttiin majoittamaan ja ruokkimaan monta ihmistä. Toiseen 

sijoituspaikkaan pystyttiin ottamaan 12 ihmistä, joten kyseessä oli luultavasti melko iso tila. 

Etelä-Pohjanmaalla toinen olennainen sijoituspaikka oli Jalasjärvellä, johon kuusi pakolaista 

asettui.124  

 

Etelä-Pohjanmaalle oli sijoitettu talvisodan alkaessa evakkoon lähteneitä karjalaisia ja 

myöhemmin sinne sijoitettiin myös jatkosodan loppuvaiheessa Karjalan kannaksen 

evakkoja. Vienan pakolaisten saapuessa Etelä-Pohjanmaalle, oli alueen asukkailla näin ollen 

jo melko paljon kokemusta karjalaisista. Ylistarossa, Lapualla, Laihialla, Jalasjärvellä, 

Isokyrössä sekä Maalahdessa eli samoilla paikkakunnilla, mihin Vienan pakolaisia sijoittui, 

olivat huomattavimpia sijoituspaikkakuntia 31.12.1944 tehdyn listan mukaan. Kauhajoella, 

mihin suurin osa Etelä-Pohjanmaalle sijoitetuista Vienan pakolaisista asettui, ei siis 

kuitenkaan ollut kovin huomattavaa määrää karjalaisia.125 Kauhajoelle asettumiseen on 

saattanut vaikuttaa se, ettei muilla paikkakunnilla ollut tilaa uusille evakoille.  

 

Alla olevaan karttaan olen koonnut Vienan pakolaisten prosentuaalisen sijoittumisen 

Suomen maakuntiin. Kartan avulla on helpompi havainnoida, mihin alueille pakolaisia 

sijoittui eniten ja mihin maakuntiin he eivät ainakaan lähteiden mukaan asettuneet. 

Alapitkän väestöleirin sijainti Pohjois-Savossa Pohjois-Karjalan sijaan selittyy mahdollisesti 

leirin perustamisajankohdan vuoksi. Leiriä perustettaessa jatkosodan aikana ei tulevasta 

rauhasta ollut varmuutta. Rajan läheisyyteen leiriä ei täten voitu perustaa, koska ei tiedetty 

miten sotatilanne tulisi etenemään ja kuinka lähellä rajaa sotataisteluita käytäisiin. Tämän 

vuoksi Suomeen evakuoitavia ihmisiä ei haluttu jättää aivan rajan läheisyyteen.126 

Kesäkuussa 1944 Karjalan Kannaksen taisteluista evakuoidut karjalaiset siirrettiin 

                                                 
124 Liite 3; Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA.  
125 Rekonen 2006, 193. 
126 Nevalainen 1994, 471.  
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mahdollisimman kauas itärajasta, koska rintama olisi saattanut siirtyä kohti länttä.127 Vaikka 

syyskuussa sotatilanne oli rauennut välirauhansopimuksen myötä, oli karjalaisten evakkojen 

siirryttävä kauempana rajasta sijaitsevalle väestöleirille.    

 

Kartta 1. Vienan pakolaisten prosentuaalinen sijoittuminen maakunnissa.128 

 

 

Lapin maakuntaan Vienan pakolaisia ei ilmeisesti asettunut ollenkaan. Lappi sijaitsi 

välimatkallisesti suurin piirtein saman etäisyyden päässä kuin esimerkiksi Pohjanmaa tai 

Uusimaa, joten luultavasti Lapin maakuntaan asettumisen esteenä ei ollut liian pitkä matka 

Alapitkän leiriltä. Lapin maakunnan lisäksi pakolaisia ei lähteiden mukaan asettunut 

muutamiin muihin Etelä-Suomessa sijaitseviin maakuntiin: Itä-Uusimaalle, Kyminmaalle 

                                                 
127 Hietanen 1992, 135. 
128 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA; 

Maakuntakarttapohja: www.rakennusperinto.fi./rakennusperintomme/maakunnat.  

 Pohjois-Savo: 59 % 

 Etelä-Pohjanmaa: 9 %  

 Keski-Pohjanmaa: 3 % 

 Pohjanmaa: 3 % 

 Uusimaa: 3 % 

 Kainuu: 3 % 

 Kanta-Häme: 2 % 

 Pohjois-Karjala: 2 % 

 Etelä-Savo: 1 % 

 Pirkanmaa: 1 % 

 Pohjois-Pohjanmaa: 1 % 

 Satakunta: 1 % 

 Etelä-Karjala: 0,4 % 

 Keski-Suomi: 0,2 % 

 Varsinais-Suomi: 0,2 % 
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sekä Päijät-Hämeeseen. On vaikea sanoa varmasti, miksi edellä mainittuihin maakuntiin ei 

asettunut pakolaisia. Luultavasti syinä ovat olleet huono työtilanne, majoitustilojen puute tai 

välimatka muualle asettuneisiin sukulaisiin tai ystäviin.  

 

Kesäkuussa vuonna 1944 evakuoidut karjalaiset tuli siirtää sotatilanteen vuoksi kauas Länsi-

Suomeen, sillä ei tiedetty mihin rintama pysähtyisi. Evakkojen evakuoiminen rajan 

läheisyyteen oli liian vaarallista ja heidät olisi pitänyt tarpeen tullen siirtää vielä kauemmas, 

mikä olisi vienyt aikaa ja resursseja taisteluista.129 Syysevakuoinnissa huolena ei ollut enää 

rintaman siirtyminen eteenpäin, joten pakolaiset pystyivät jäämään halutessaan lähelle rajaa. 

Evakuointimatka oli tällöin hieman lyhyempi ja sotilaat saatiin nopeammin auttamaan 

esimerkiksi piiritoimistojen evakuoinnissa.  

 

Oulun alueella karjalaista siirtoväkeä sekä Inkerin pakolaisia sijoitettiin pääosin maaseudulle 

eikä kaupunkiin.130 Ilmeisesti niin meneteltiin myös Vienan pakolaisten kohdalla, sillä kaksi 

Kiestingin alueelta kotoisin ollutta pakolaista sijoittui perheineen Iihin asumaan. Perheillä 

oli jo ennestään Iissä sukulaisia, jotka olivat tulleet aikaisemmin Suomeen.131 Vienan 

pakolaisten sijoittuminen maaseudulle näyttää olleen hyvin yleistä, sillä suurimman osan 

sijoituspaikka Suomessa oli siirtoväen korttien mukaan suurilla maatiloilla eikä 

kaupungeissa.132   

 

Vienan pakolaisista neljä haki Raumalle opettajaseminaariin, josta valmistuttuaan he saivat 

pätevyyden opettaa Suomessa kansakoulussa. Koulutuksen avulla heillä oli kenties 

paremmat mahdollisuudet saada työpaikka Suomesta. Koulutukseen hakeutuminen ei ehkä 

ollut kovin helppoa, sillä useimmiten Vienan pakolaiset saivat osallistua koulutukseen vain, 

mikäli Valpolla ei ollut syytä epäillä heitä Neuvostoliitto-myönteisestä ajattelusta. Valpon 

henkilökortiston perusteella näyttäisi siltä, että viranomaisilta on pyydetty lausunto erilaisiin 

koulutuksiin hakeutuvista pakolaisista.133 Opettajaseminaariin osallistuneet tiesivät 

sitoutuvansa melko pitkäkestoiseen opiskeluun, ja ilmeisesti halusivat jäädä pysyvästi 

Suomeen.  

 

                                                 
129 Hietanen 1992, 135. 
130 Junila 2006, 127. 
131 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998; ”Eeron” haastattelu. Oulu 16.10.2012. 
132 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
133 L 28.17 Henkilökortit. Pääosaston henkilökortit. Valtiollisen poliisin henkilökorttiarkisto (myöh. VPHKA). 

KA.  
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Vienan pakolaisten sijoittumiseen verrattuna inkeriläiset asettuivat asumaan Etelä-Suomeen. 

Alun perin heidät suunniteltiin siirrettäväksi Itä-Karjalaan, josta epäkansallinen väestö, 

kuten venäläiset, olisi puolestaan siirretty Ukrainaan ja Siperiaan134. Sodan lopputuloksen 

vuoksi suunnitelma epäonnistui ja suurin osa inkeriläisistä sijoittui Eurajoen, Perniön sekä 

Paimion paikkakunnille, lähelle vastaanottoleirejä. Niissä sijaitsevien maatilojen 

vastaanottokyky täyttyi suhteellisen pian joten väestöä ohjattiin pohjoiseen kohti Turkua, 

Raumaa ja Poria135. Vuoden 1944 alusta inkeriläisiä siirtyi Pohjois-Suomeen, varsinkin 

Ouluun, jossa oli yli 300 siirrettyä saman vuoden syksyllä136.  

 

Molempien, sekä Vienan pakolaisten että Inkerin siirtoväen, sijoittumisessa on nähtävissä 

samankaltaisuuksia. Vienan pakolaisista suurin osa sijoittui lähelle Neuvostoliiton rajaa sekä 

samalla lähelle väestöleirejä, joissa melko moni vielä oleskeli. Inkeriläiset puolestaan 

sijoittuivat pääosin, ainakin välittömästi väestönsiirtojen jälkeen, Etelä-Suomeen sekä lähelle 

vastaanottoleirejä. Leirit ovat saattaneet edustaa turvallista aluetta, johon sekä inkeriläiset 

että Vienan pakolaiset tottuivat ja kokivat olleensa siellä turvassa ja entisen asuinalueensa 

ihmisten ympäröimänä. Molemmissa tapauksissa sijoittuminen mahdollisimman lähelle 

kotimaan rajaa on myös voinut tuoda tunteen siitä, että halutessaan kotiinlähtö on 

helpompaa kuin kauempaa Suomesta.  

 

Muutamissa sijoittumispaikkakuntaa koskevissa päätöksissä Vienan pakolaiset pyrkivät 

asettumaan sukulaisen tai tutun luo, jolloin Suomeen sopeutumisen koettiin olevan kenties 

helpompaa. Suomeen aiemmin saapuneet sukulaiset tai perheenjäsenet tunsivat jo 

entuudestaan suomalaisen kulttuurin, tavat ja mahdolliset työpaikat. Sukulaiset saattoivat 

myös järjestää uusille tulokkaille asumispaikan sekä järjestää heille työtä esimerkiksi omalta 

maatilaltaan tai liiketoiminnastaan.137 Useimmat pakolaiset joutuivat kuitenkin rakentamaan 

itse uutta elämää Suomessa etsimällä asuinsijan sekä työtä ja tutustumalla suomalaisiin. 

Heillä ei ollut minkäänlaista tukiverkostoa valmiiksi rakennettuna. Tutustumalla muihin 

pakolaisiin esimerkiksi väestöleireillä sekä ensimmäisissä asumispaikoissa he kuitenkin 

pystyivät auttamaan ja tukemaan toinen toistaan uudessa elämäntilanteessa.  

                                                 
134 Nevalainen 1990, 98.  
135 Nevalainen 1990, 116. 
136 Nevalainen 1990, 124. 
137 ”Eeron” haastattelu. Oulu 16.10.2012. 
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2.2. Työntäyteinen elämä sodanjälkeisessä Suomessa 

Jatkosodan aikana jouduttiin lähettämään yli 60 000 suomalaista lasta pommituksia turvaan 

Ruotsiin. Osa ihmisistä joutui myös pakenemaan kaupungilta maalle, koska pommitukset 

tuhosivat muiden rakennusten lisäksi asuntoja. Jotkut heistä jäivät sitten lopullisesti 

asumaan uudelle paikkakunnalle. Sota-aikana naisetkin joutuivat osallistumaan aiemmin 

miesvaltaisille aloille, kuten teollisuuteen, korvaamaan rintamalla olleiden miesten 

työpanosta. Vaatteita ja ruokaa säännösteltiin jo sodan aikana, jotta niitä olisi riittänyt 

kaikille.138 Oulussa suurin osa avustettavista oli lapsiperheitä, joissa ainut ansiotyössä käynyt 

huoltaja, useimmiten isä, oli rintamalla ja perhe joutui näin ollen hakemaan avustusta 

saadakseen toimeentuloa. Elämä maaseudulla oli hieman helpompaa kuin kaupungeissa, 

koska eläinten kautta sai ruokaa eikä maaseutua pommitettu samalla tavoin kuin 

kaupunkeja.139     

 

Välirauhan astuttua voimaan 28.9.1944 suomalaiset joutuivat elämään säännöstelyn ja 

kansanhuollon avulla, kunnes taloudellinen tilanne helpotti. Suomessa alkoi lisäksi mittava 

jälleenrakentamisen aika varsinkin kaupungeissa, joissa pommitukset olivat tuhonneet 

asutuksia. Yksi välirauhan ehdoista oli Neuvostoliitolle maksettavat 600 miljoonan dollarin 

sotakorvaukset, jotka tiukensivat Suomen taloutta entisestään. Ruokaa ja vaatteita 

säännösteltiin ostokorttien avulla ja sodasta kärsineet suomalaiset saivat kansanhuollolta 

apua jotta he saisivat ruokaa ja toimeentuloa.140 Sodan loppuessa seuraavat pari vuotta 

ihmiset joutuivat säännöstelemään ruoan ja vaatteiden ostoa samassa laajuudessa kuin 

sodan aikana. Säännöstely jatkui vuoteen 1954 saakka, jolloin viimeinenkin ostokortti 

kahvin ja riisin ostoon poistui käytöstä.141  

 

Jälleenrakentaminen Suomessa toi jonkun verran töitä myös Vienan pakolaisille, jotka 

työskentelivät eniten sahalaitoksissa ja metsä-, uitto- sekä maatöissä valmistaen näin ollen 

tarvikkeita rakentamiseen. Työpaikan sijainti vaikutti osaltaan pakolaisten sijoittumiseen 

Suomessa; esimerkiksi rannikkokaupungeissa oli enemmän työpaikkoja sahalaitoksissa ja 

jokien varsilla olevissa kaupungeissa tai kunnissa riitti työtä uiton parissa. Maaseudulla 

puolestaan maatalossa oli töitä riittämiin. Tiettyjen töiden kausiluontoisuuksien vuoksi 

pakolaiset saattoivat joutua tekemään esimerkiksi kesällä maa- tai uittotöitä ja talvella 

                                                 
138 Vahtola 2012, 377. 
139 Junila 2006, 138.  
140 Vahtola 2012, 376–377. 
141 Vahtola 2012, 385.  
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metsätöitä.142 Töiden väheneminen vaikkapa maatalossa aiheutti myös uuden työn etsimistä 

ja tekemistä sillä vuokra oli maksettava. Erilaisia töitä oli myös opittava tekemään, vaikkei 

kokemusta ollut ollenkaan: 

 Vuokra maksettiin työllä. Milloin talon työt olivat vähissä, isä kävi maatöissä toisissa 
 lähitaloissa. Talvella olin serkkuni Tepon kanssa metsätöissä. Niistä meillä ei ollut 
 ennestään paljonkaan kokemuksia. Emme tienneet edes, miten saha teroitetaan, ja niin 
 meiltä meni alussa yhden motin tekoon kokonainen päivä. Työ ei ollut kuitenkaan vaikea 
 oppia, ja pian motteja alkoi syntyä nopeammin ja useampia päivässä.143  
 

Työnteko ei myöskään ollut välttämättä mitenkään helppoa. Esimerkiksi Oulussa 

sijainneella Merikosken voimalaitostyömaalla työ oli melko rankkaa ainakin jatkosodan 

aikana:” Tehtaissa ja rakennustyömailla tehtiin raskasta, ruumiillista työtä ja pitkiä päiviä, 

joten työpaikkoina ne eivät olleet kaikkein houkuttelevimpia”.144 Pohjois-Suomessa 

sijainneet voimalaitostyömaat, kuten Merikoski, olivat kuitenkin suurimpia työllistäjiä 

jatkosodan loputtua. Voimalaitostyömaat työllistivät useita tuhansia ihmisiä.145  Työtä, oli se 

mitä, missä ja minkälaista tahansa, piti kuitenkin tehdä mikäli Vienan pakolaiset halusivat 

saada toimeentuloa Suomessa. Kaikilla ei kuitenkaan ollut siihen mahdollisuutta, koska 

sijoituspaikkaa ei joko löytynyt tai sitten koti-ikävä pakotti palaamaan takaisin 

Neuvostoliittoon.  

 

Useat pakolaiset joutuivat lisäksi muuttamaan töiden perässä, sillä vaikka perhe olisikin 

sijoittunut sukulaisen tai tutun maatilalle tai kotiin, ei alueella välttämättä ollut töitä tarjolla. 

Esimerkiksi Elmer Sillanpää joutui perheineen muuttamaan Jalasjärveltä, äitinsä 

synnynsijoilta, Jokipiihin jossa perheen miehet saivat töitä sahalaitoksesta.146 Isommilla 

työpaikoilla, kuten sahoilla tai metsätöissä, työskenteli useampikin pakolainen joten he 

pystyivät pitämään yhteyttä keskenään.147 Vuokranmaksun lisäksi näyttää siltä, että Vienan 

pakolaiset halusivat tehdä työtä asumisen eteen ja samalla auttaa jonkin verran isäntäväkeä 

taloudellisesti vaikka olisivatkin majoittuneet sukulaisiin. Työnteko saattoi myös olla yksi 

keino sopeutua yhteiskuntaan, auttamalla erilaisissa töissä ja tutustumalla suomalaisiin. 

  

                                                 
142 Vuoristo 2003, 181. 
143 Sillanpää 2003, 111. 
144 Junila 2006, 132. 
145 Vahtola 2012, 383.  
146 Sillanpää 2003, 111. 
147 Sillanpää 2003, 111.  



 
 

42 
 

Työnteko alkoi joidenkin kohdalla jo Alapitkän väestöleirillä. Aino Lähde muistelee 

työskennelleensä ruokalassa muutamina päivinä ja puintiaikana maalaistalossa.148 Siirtoväen 

korttien mukaan pakolaiset, jotka sijoittuivat heti Suomeen saavuttuaan Itä-Suomeen, 

majoittuivat isoille maatiloille joista saivat töitä.149 Ei ole kuitenkaan varmaa, minkä vuoksi 

pakolaiset työskentelivät Alapitkän leirillä. Mahdollisesti muutamat pakolaiset, kuten Aino 

Lähde, halusivat saada ajan kulumaan jollain tavalla tai sitten heitä pyydettiin auttamaan 

esimerkiksi ruokalassa ja maatilan töissä.  

 

Useissa lähteissä pakolaiset mainitsevat saaneensa töitä joko suoraan sukulaiselta tai sitten 

toinen Vienan pakolainen on kertonut työpaikastaan ja kutsunut muita sinne töihin. 

Esimerkiksi Aino Lähde pääsi Kauhavalle töihin setänsä luo ja ”Mikko” lähti puolestaan 

vuokkiniemeläisten tuttujensa tapaan Ouluun töiden perässä jatkosodan aikanakin 

toimineelle Merikosken voimalaitostyömaalle.150 Työskentely mahdollisti esimerkiksi 

Sillanpään perheelle tilaisuuden harkita oman talon ostoa ja elämän ”normalisoitumista”: 

 Kun velipojat tienasivat siellä Oulussa melko hyvin, meille syntyi ajatus, että voisimme 
 ehkä ostaa oman pienen maalaistalon. Myös äidin sukulaiset kannattivat tätä. Sopivan 
 paikan, keskikokoisen maalaistalon, löysimme Ylistaron Untamalan kylästä. 
 Toukokuun 10. päivänä 1945 muutimme sinne ja aloitimme normaalielämän.151  
 

Alapitkän väestöleirillä tehtyjen asumisjärjestelyjen mukaisesti kiimasvaaralainen ”Paavo” 

pääsi perheensä kanssa asumaan Iihin, vain muutaman kilometrin päähän serkuistaan. 

Nuoremmat lapset kävivät koulua ja perheen vanhemmat lapset työskentelivät uitto- ja 

metsätöissä saadakseen elantoa. Kuusihenkisellä perheellä oli myös hevonen, varsa ja 

muutama lehmä.152 Suvantolainen ”Eero” asettui perheensä kanssa Oulun lähistölle 

sukulaistensa luo. Hänen veljensä työskentelivät kaupassa, jonka perheen sukulaiset 

omistivat. Samalla tavoin kuin Elmer Sillanpää perheineen, osti ”Eeron” perhe tontin ja 

talon Oulun läheltä.153 Näin menetteli myös Jussi Peksujev perheineen ostaessaan Teuvalla 

sijainneen mökin vuonna 1947.154 

 

Monen vienankarjalaisperheen alkuajat Suomessa eivät kuitenkaan olleet yhtä helpot. Osa 

heistä joutui majoittumaan hylättyihin torppiin Alapitkältä lähdettyään koska muuta 

                                                 
148 Lähde 2003, 179. 
149 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA.   
150 Lähde 2003, 179; ”Mikon” muistelma, s. 473. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. KRA. SKS; 

Junila 2006, 132. 
151 Sillanpää 2003, 112. 
152 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
153 ”Eeron” haastattelu. Oulu 16.10.2012. 
154 Vuoristo 2003, 182. 
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majapaikkaa ei heti löytynyt eikä heillä ollut Suomessa sukulaisia, joiden luokse olisivat 

päässeet. Heikki Kyyrösen mukaan vienankarjalaiset eivät saaneet samanlaisia etuuksia kuin 

kesäkuussa Suomeen evakuoidut karjalaiset.155 Aino Lähteen perhe sai kuitenkin 

Pieksämäen Kansanhuollosta avustusta, kuten ruokakortteja, vaatteita sekä ruokaa.156 

Ilmeisesti jatkosodan päättyessä valtion järjestämä huolto-organisaatio joutui avustamaan 

enemmän myös sodasta kärsineitä suomalaisperheitä joten evakoille jaettavaa avustusta 

jouduttiin ehkä pienentämään verrattuna kesäkuun avustusmääriin. Muissa lähteissä 

avustuksiin ei viitata, eikä täten ole mahdollista arvioida kuinka moni Vienan pakolainen sai 

avustusta.    

 

Huhtikuussa 1945 säädetty maanhankintalaki koski luovutetun Karjalan siirtoväkeä 

viljelijöiden osalta sekä perheellisiä rintamamiehiä, ja sotaleskejä sekä –invalideja. Nämä 

ryhmät saivat lunastaa oman tonttinsa kunnilta, valtiolta tai seurakunnilta ensisijaisesti, vasta 

sen jälkeen yksityisiltä maanviljelijöiltä. Kyseisen lain puitteissa siirtoväen asuttaminen 

helpottui ja he pääsivät kotiutumaan Suomeen.157 Maanhankintalaki ei koskenut Vienan 

pakolaisia, sillä heidän asuinalueensa ei kuulunut Neuvostoliittoon luovutettavien alueiden 

joukkoon.  

 

Valtiollisen poliisin henkilökorttiarkiston mukaan ainakin yksi Vienan pakolainen avioitui 

Suomen kansalaisen kanssa. Tarkkoja lukumääriä avioliitoista ei ole löytynyt arkistoista, 

vaan viittauksia avioitumisiin on esiintynyt Valtiollisen poliisin kokoamissa henkilökorteissa 

sekä lehtikirjoituksista. On hyvin todennäköistä, että avioliittoja Vienan pakolaisen ja 

Suomen kansalaisen välillä on solmittu huomattavasti enemmän, mitä lähteistä selviää. 

Avioituminen on luultavasti osaltaan auttanut sopeutumisesta Suomeen, koska ainakin 

toinen puolisoista tunsi maan tavat, kielen ja kulttuurin. Avioliiton myötä toisen puolison 

sukunimi vaihtui, eikä Valtiollinen poliisi välttämättä saanut uutta nimeä tietoonsa ja Vienan 

pakolainen saattoi jatkaa elämäänsä ilman kyselyjä Neuvostoliittoon palaamisesta.158 

 

Lapset pääsivät Suomessa jatkamaan kesken jäänyttä koulutaivaltaan ja sopeutuivat ehkä 

kaikista parhaiten uuteen kotimaahansa opiskelemalla suomalaisten lasten kanssa. Heillä oli 

myös mahdollisuus kouluttautua erilaisiin ammatteihin, kuin heidän vanhempansa. 

Toisaalta kovinkaan moni ei ainakaan ensimmäisinä kuukausina tai vuosina pystynyt 

                                                 
155 Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012.  
156 ”Ellan” muistelma, s. 399. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. KRA. SKS. 
157 Vahtola 2012, 383–384.  
158 L 29.6. Henkilökortit. Pääosaston henkilökortit. VPHKA. KA. 
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jatkamaan koulutustaan pidemmälle, sillä vanhemmat saattoivat tarvita nuorten työpanosta 

maatilalla tai heidän työstään saamaansa palkkaa ostaakseen ruokaa tai taloa159. 

 

Kahden pakolaisen mukaan heihin ja heidän perheisiinsä suhtautuminen oli aina 

positiivista, eivätkä ainakaan Heikki Kyyrösen vanhemmat joutuneet kuulemaan 

”ryssittelyä”.160 Aino Lähteen ja hänen perheensä elämä sujui oikein mukavasti: ”Täällä 

Hyvinkäällä meidät otettiin oikein hyvin vastaan. Ei ollut Karjalaisuus koskaan arka asia, 

päinvastoin.”161 Suomalaisten suhtautumiseen on mahdollisesti vaikuttanut se, onko 

karjalaisia ollut alueella jo ennestään. Syyskuun evakkojen tuloon mennessä oli suomalaisille 

luultavasti jo muodostunut kuva karjalaisista.  

 

Kesäkuussa Suomeen saapuneiden Karjalan evakkojen sopeutuminen Etelä-Pohjanmaalle ja 

paikallisten suhtautuminen heihin ei sujunut kokonaan onnistuneesti. Varsinkin kouluissa 

lapset joutuivat kohtaamaan kiusaamista karjalan murteen vuoksi, koska se oli niin erilaista 

verrattuna Etelä-Pohjanmaan murteeseen. Sanojen erilaisuus uhkasi vieraannuttaa 

karjalaisia entisestään ja he kokivat oman murteensa olevan häpeäksi itselleen. 

Murresanojen erilaisuus näkyi välillä siten, ettei ymmärretty mitä toinen sanoi tai luultiin 

sanojen tarkoittavan jotain negatiivista. Esimerkiksi eteläpohjalainen murresana ”rasat” 

aiheutti yhdelle karjalaiselle evakolle koulussa epävarmuuden tunteen kunnes sai tietää 

sanan tarkoittavan lapasia.162  

 

Sopeutuminen Suomeen oli pääosin Karjalan evakoilla positiivista ja ihmiset suhtautuivat 

heihin myönteisesti. Isäntäväki, joiden taloissa he asuivat, olivat ystävällisiä ja kohtelivat 

karjalaisia hyvin. Muutamissa tapauksissa karjalaisten olot tehtiin hyvinkin tukalaksi 

vaatimalla heitä pysymään määrätyssä tilassa tai jättämällä polttopuuta antamatta. Aluksi 

Etelä-Pohjanmaalla paikallisten suhtautuminen karjalaisiin oli epäluuloista koska ei tunnettu 

heidän tapojaan tai murrettaan. Esimerkiksi Laihialla karjalaisten asuttamaan vanhaan 

taloon oli rakennettu perunakellari, jota laihialainen isäntäväki kävi vahtimassa viikoittain, 

etteivät asukkaat olisi varastaneet perunoita. Vähitellen luottamus karjalaisiin kuitenkin 

parani.163    

 

                                                 
159 Sillanpää 2003, 112. 
160 Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012. 
161 ”Ellan” muistelma, s. 400. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. KRA. SKS. 
162 Rekonen 2006, 198.  
163 Rekonen 2006, 194–198. 
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Kaikissa muistelmissa korostuu työnteon oleellisuus uuden elämän aloittamisessa 

Suomessa. Esimerkiksi Aino Lähde sekä Elmer Sillanpää matkustivat paikkakunnalta 

toiselle työn perässä muiden vienankarjalaisten tavoin. Samoilla työpaikoilla työskentelevät, 

samalta kylältä kotoisin olevat, pakolaiset helpottivat uuden työn omaksumista sekä 

Suomeen sopeutumista. Suomessa ennestään asuvien sukulaisten kautta löytyi myös 

asuinpaikka, kuten suurimmalla osalla muistelmien tekijöistä ja haastateltavista. Uuden 

elämän aloittaminen Suomessa ei kuitenkaan ollut kaikilla niin helppoa, vaan ensimmäiset 

viikot saattoivat kulua Alapitkän väestöleirillä tai hylätyissä asuinrakennuksissa. Työn 

saaminen oli ehkä hankalampaa ja toimeentulo niukkaa. Matkustaminen työn perässä ei 

välttämättä onnistunut perheen vuoksi. Kaikki eivät myöskään voineet turvautua Suomessa 

ennestään asuviin sukulaisiin.  

 

Tarkkoja tietoja Suomeen tulleiden Vienan pakolaisten olinpaikoista Suomessa ei ollut 

tuolloin, eivätkä tiedot tänä päivänäkään ole kovin kattavat. Suurin syy tähän lienee pelko 

Neuvostoliittoon palauttamisesta. Yksittäisiä tietoja on jonkun verran ollut mahdollista etsiä 

Valtiollisen poliisin henkilökorttiarkiston kautta, johon merkittiin kaikki tieto Vienan 

pakolaisista. Edes valtiollinen poliisi ei aina pystynyt saamaan selville varsinkaan 

olinpaikkaa, sillä Suomeen tultuaan suurin osa pakolaisista halusi mennä ’maan alle’ jottei 

joutuisi takaisin Neuvostoliittoon. Tarkempia tietoja Vienan pakolaisten olinpaikoista 

Suomessa olen löytänyt heidän tekemistään muistelmista, jossa samalla työpaikalla on 

saattanut työskennellä useakin pakolainen.  

 

Oleskelupaikan vaihtuminen esimerkiksi työn vuoksi on saattanut merkitä kahta asiaa: 

ensinnäkin työnteon jatkuvuus on taannut toimeentulon Suomessa ja olojen vakiintumisen 

sekä sitä kautta mahdollisuuden esimerkiksi talon ostoon. Toisaalta paikkakunnalta toiselle 

muuttaminen on saattanut olla turvatoimi, jottei Valtiollinen poliisi painostaisi jatkuvasti 

pakolaisia palaamaan Neuvostoliittoon. Kyseinen tilanne on saattanut johtaa hyvin 

päinvastaiseen tapahtumaan: virkavalta on kiinnostunut vielä enemmän paikkakuntaa 

jatkuvasti vaihtavasta henkilöstä, varsinkin jos hänen tiedettiin työskentelevän pääasiassa 

vain yhdessä työpaikassa. Lisääntynyt mielenkiinto on mahdollisesti aiheuttanut hyvin 

tukalan tilanteen esimerkiksi useisiin kuulusteluihin kutsumisen vuoksi, minkä takia 

Suomessa elämisen on koettu olevan mahdotonta.  
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3. ”ETHÄN SIE POIKANI VIE MEITÄ VENÄJÄLLE?” 

3.1. Pakolaisten luovutukset Neuvostoliittoon  

Syyskuun viidentenä päivänä vuonna 1944 päättyneiden Suomen ja Neuvostoliiton välisten 

vihollisuuksien ja sitä seuranneiden rauhanneuvotteluiden jälkeen solmittiin 19. syyskuuta 

välirauhansopimus164. Pakolaisten kannalta sopimuksen kymmenes artikla oli kaikkein 

merkittävin. Artiklan mukaan 

 Suomi sitoutuu viipymättä luovuttamaan Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmälle 
 Sotilasjohdolle kaikki sen hallussa nykyään olevat neuvosto- ja liittolaisvangit sekä 
 myöskin ne Neuvostoliiton ja Liittoutuneiden Kansakuntien kansalaiset, jotka on 
 internoitu ja tuotu väkisin Suomeen, palautettaviksi heidän kotimaahansa.165 
 

Palautukset koskivat näin ollen ainoastaan niitä Suomessa oleskelevia Neuvostoliiton 

kansalaisia, jotka oli ”tuotu väkisin Suomeen”.166  Loppujen lopuksi kenelläkään ei ollut 

täyttä varmuutta, ketkä oikeasti tulisi palauttaa takaisin, ja ketkä voisivat jäädä Suomeen. 

Neuvostoliittoon palautettiin vuosina 1944–1953 noin 104 000 siviilihenkilöä vedoten 

välirauhan- ja rauhansopimuksen artikloihin. Luku on kuitenkin hyvin pieni verrattuna 5.4 

miljoonaan neuvostoliittolaiseen sotilaaseen, jotka kotiutettiin samalla aikavälillä.167   

 

Vaikka luovutukset eivät ensisijaisesti koskeneetkaan Vienan pakolaisia, aiheutti tieto 

Neuvostoliiton vaativan Suomeen väkisin tuotuja kansalaisiaan palaamaan ja luovutettavan 

takaisin kotimaahansa pakokauhua Suomessa asuville vienankarjalaisille. Moni pakolainen 

ajatteli luovutusten koskevan myös itseään, kun inkeriläisiä ryhdyttiin palauttamaan takaisin 

Neuvostoliittoon. Erään vienankarjalaisen pakolaisen mukaan ”huhut palauttamisista 

aiheuttivat ”joukkohysteriaa” ”.168 

 

Pakolaisten keskuudessa levinneen pakokauhun osasyynä saattoi olla epävarmuus 

Neuvostoliittoon palauttamisen suhteen, sillä vaikka inkeriläisten palautuksista annettiin 

jonkin verran tietoa julkisuuteen, ei asiasta kuitenkaan kerrottu kuin vähän. Enimmäkseen 

tiedot palautuksista kulkivat pakolaiselta toiselle mikä lisäsi luonnollisesti epätietoisuutta ja 

                                                 
164 Pohjonen 2010, 11. 
165 Pohjonen 2010, 44. 
166 Pohjonen 2010, 44. 
167 Vehviläinen 1992, 216–217.  
168 Hyry 2011, 105. 
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huhuja Neuvostoliittoon palauttamisesta.169 Kenelläkään ei siis ollut täyttä varmuutta asiasta 

ja se varmastikin loi hyvin jännittyneen ilmapiirin pakolaisten keskuudessa.  

 

Palautuskeskustelun luomaa jännittynyttä ilmapiiriä eivät helpottaneet kuulopuheet, joiden 

mukaan Neuvostoliitto tulisi miehittämään Suomen vaikka välirauhansopimus olikin 

solmittu. Ennen vuoden 1944 päättymistä ”välirauhansopimuksen täytäntöönpanoa 

pyrittiin muutenkin kiirehtimään vihjauksin, että suomalaisia rangaistaisiin, elleivät he 

tottele”.170 Osa kuulopuheiden aiheuttamasta pelosta miehitystä kohtaan kulkeutui 

myöhemmin painostuksen muodossa ainakin inkeriläisten keskuuteen.171 Todennäköisesti 

kyseisillä kuulopuheilla ja niistä muodostuneilla painostuksilla oli vaikutusta myös Vienan 

pakolaisten päätöksiin Neuvostoliittoon palaamisesta.   

 

Kuten Vienan pakolaisten, myös Inkeriläisten tuominen Suomeen oli perustunut pääosin 

vapaaehtoisuuteen, joten välirauhansopimuksen 10. artikla ei suoranaisesti koskenut heitä. 

Koti-ikävä, viranomaisten, varsinkin valvontakomission, painostus ja ”käsitys, jonka 

mukaan myöhemmin olisi joka tapauksessa pakko lähteä”, pakottivat suuren osan 

inkeriläisistä kuitenkin palaamaan Neuvostoliittoon.172 

 

Neuvostoliiton vaatimien luovutusten toteuttamisen valvontaa varten perustettiin 

Liittoutuneiden Valvontakomissio, jota johti kenraalieversti Andrei Zdanov. Eversti Filatov 

toimi puolestaan päällikkönä Valvontakomission hallinnollisella osastolla, joka vastasi 

neuvostoliittolaissiviilien palauttamisen valvomisesta. Valvontakomission henkilökuntaa 

oleskeli Helsingissä sijainneen hallintokeskuksen lisäksi myös Maarianhaminassa, Vaasassa, 

Oulussa, Raumalla, Hangossa, Loviisassa ja Kokkolassa. Kyseisiltä paikkakunnilta he 

pystyivät valvomaan palautuksia, niiden järjestämistä sekä neuvostokansalaisten 

ilmoittautumisia.173  

 

Valtiollisen poliisin eli Valpon tehtävät Neuvostoliiton kansalaisten palauttamisessa 

koskivat pääasiassa pakolaisten pysäyttämistä ennen heidän pakoaan Ruotsin puolelle. 

Toinen tehtävä koski etenkin inkeriläisiä, virolaisia ja heimosotavankeja, jotka tuli etsiä ja 

pidättää. Pidätykset alkoivat lisääntyä Valpon henkilökunnan muuttuessa vuoden 1945 

                                                 
169 Vehviläinen 1992, 217. 
170 Jussila, Hentilä & Nevakivi 2009, 223. 
171 Jussila, Hentilä & Nevakivi 2009, 223. 
172 Vehviläinen 1992, 216–217. 
173 Mertanen 2000, 8-9. 
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alusta enemmän kommunistiseksi ja saman vuoden elokuussa kaikki toimihenkilöt 

rekrytoitiin Suomen Kommunistisen Puolueen, SKP:n kautta. Syntyi niin kutsuttu punainen 

Valpo, joka herätti pelkoa Suomessa oleskelevissa Neuvostoliiton kansalaisissa.174 

 

Tiedustelu pakolaisten halukkuudesta palata vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon alkoi jo 

syyskuussa 1944, kun ensimmäiset evakuoidut saapuivat Alapitkän väestöleirille. 

Myöhemmistä kuulusteluista poiketen, Valpo ei uhkaillut ketään väkisin palauttamisella 

vaan lupaili pääsyä omalle kotipaikkakunnalle ja omien tavaroiden mukaan saamista. Vaikka 

ketään ei viety takaisin Neuvostoliittoon, pelkäsivät pakolaiset Valpon palauttavan heidät 

pakolla.175 Paperin allekirjoittamalla pakolaiset saattoivat sinetöidä kohtalonsa, kuten 

Pirttilahdesta kotoisin oleva ”Ella” muistaa perhettään ohjeistettaneen:  

 Kun ei ollut suostumusta ja nimeä heidän papereissaan niin ei sitten mihinkään 
 vietykään. Mutta jos kirjoitti nimensä papereihin, niin se oli sitten suostumus lähtöön. 
 Moni ei ymmärtänyt tätä ja niin heidät sitten pakotettiin lähtemään.176 
 

Suvannosta kotoisin oleva ”Taina” muistaa heidän lähteneen takaisin Neuvostoliittoon, 

koska hänen äitinsä kaipasi Arkangeliin jatkosotaa paenneita lapsiaan, jotka ilmeisesti olivat 

palanneet takaisin Vienan Karjalaan. Palaaminen Neuvostoliittoon ei kuitenkaan ollut kovin 

helppo, sillä he joutuivat Kiestingin internaattiin eli jonkinlaiseen siirtoleiriin Suomessa 

oltuaan. Neuvostoliitto ei ilmeisesti katsonut kovin hyvällä kansalaisiaan, jotka olivat 

paenneet Suomeen. Perhe näki nälkää leirillä ja lisäksi yksi perheen pojista ”sai monta 

kertaa selkään ollessa Kiestingin internaatissa ja myöhemmin, äidin kuoltua, lastenkodissa 

omilta samanikäisiltä pojilta, vain siksi kun hän oli ollut Suomessa ja puhui enemmän 

suomea kuin Karjalaa”.177    

 

Neuvostoliiton kansalaisten luovutuksia varten perustettiin 21 kokoamiskeskusta ympäri 

Suomea, jossa ihmisten nimet, syntymäajat, viimeisimmät olinpaikkakunnat sekä, joissakin 

kokoamiskeskuksissa kuten Helsingissä, syntymäpaikka listattiin. Paikkakuntia, joihin 

keskukset perustettiin, olivat Helsinki, Lohja, Hyvinkää, Lahti, Kouvola, Turku, Salo, 

Loimaa, Rauma, Eurajoki, Pori, Tampere, Oitti, Jyväskylä, Seinäjoki, Ylivieska, Oulu, 

Naarajärvi, Mikkeli, Savonlinna ja Hämeenlinna. Kaikki luovutetut, sekä heidän mahdolliset 

mukanaan tuomat eläimet, järjesteltiin vaunuihin, joiden päämääränä oli Neuvostoliitto. 

                                                 
174 Mertanen 2000, 11–13.  
175 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
176 ”Ellan” muistelma, s. 401. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. KRA. SKS.  
177 ”Tainan” muistelma, s. 12. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. KRA. SKS. 
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Useimmiten samalla alueella Neuvostoliitossa asuneet laitettiin mahdollisuuksien mukaan 

joko samaan vaunuun tai ainakin samaan junaan.178  

 

Päädyin tutkimaan ainoastaan kahden kokoamiskeskuksen luetteloita pääosin sen vuoksi, 

koska luetteloita oli yhteensä lähes 3 000. Niiden läpikäyminen järjestelmällisesti olisi ollut 

hyvin aikaa vievää joten päätin keskittyä Neuvostoliiton rajaa lähinnä olleiden kahden 

kokoamiskeskuksen, Naarajärven sekä Oitin, luetteloiden tutkimiseen. Tästä syystä en voi 

tarkkaan päätellä, kuinka moni kaiken kaikkiaan palautettiin Neuvostoliittoon joten 

tutkimustulokset jäävät siltä osin keskeneräisiksi. Haastatteluiden ja keruumuistelmien 

perusteella voi kuitenkin todeta, että suurin osa Neuvostoliittoon palanneista lähti 

nimenomaan suoraan Alapitkän väestöleiriltä koska he eivät päässeet uuden elämän alkuun 

Suomessa tai heillä oli koti-ikävä. Uskon kuitenkin tarkastelemieni kokoamiskeskusten 

luetteloiden antavan edes osittaisen vastauksen Neuvostoliittoon palanneisiin liittyvään 

tutkimuskysymykseen.   

 

Suurin osa, 76 henkilöä, Neuvostoliittoon palaavista Vienan pakolaisista ilmoittautui Itä-

Suomessa sijainneeseen Naarajärven kokoamiskeskukseen luultavasti sen vuoksi, että 

enemmistö heistä oli oleskellut Itä-Suomessa, lähellä Neuvostoliiton rajaa ja siten 

Naarajärvi oli sijaintinsa vuoksi lähin kokoamiskeskus. Junissa oli melkoisesti vaunuja: 

esimerkiksi yhdessä Naarajärveltä lähtenyt juna sisälsi 20 vaunua joissa miehiä oli 146, naisia 

293 ja lapsia 693 henkilöä. Perheitä vaunuissa oli yhteensä 193 kappaletta. Osa lapsista oli 

sylivauvoja, jotka olivat syntyneet Suomessa vain pari kuukautta ennen luovutusta.179 

Lapsista junamatka on saattanut tuntua jännittävältä mutta vanhemmat ovat luultavasti 

pohtineet vastaanottoa ja tulevaisuutta Neuvostoliitossa.  

 

Naarajärveltä lähti ainakin kaksi junaa, joiden viidessä vaunussa oli vienankarjalaisia 

pakolaisia. Ensimmäinen juna aloitti matkansa 21. joulukuuta ja sen vaunussa numero 22 oli 

33 Vienan pakolaista. Junien vaunuista ilmeisesti ainakin yksi toimi sairasvaununa, nimittäin 

yksi naispuolinen pakolainen oli kokoamiskeskuksen luettelon mukaan joutunut kyseiseen 

vaunuun. Tapauksesta tai sairasvaunun toiminnasta ei valitettavasti ollut lähteessä sen 

enempää tietoa. Vienankarjalaisia perheitä vaunussa oli ainakin neljä. Samana päivänä 

lähteneessä junassa, vaunussa numero 23, oli ilmeisesti neljä perhettä ja yhteensä 21 

                                                 
178 Kokoamiskeskusten luettelot Neuvostoliittoon palaavista neuvostokansalaisista 5.12.1944–15.1.1945. 

Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
179 18 Naarajärvi. Kokoamiskeskusten luettelot Neuvostoliittoon palaavista neuvostokansalaisista 5.12.1944–

15.1.1945. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV.KA. 
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pakolaista. Osa luetteloista oli kyrillisin aakkosin laadittu, ilmeisesti neuvostoliittolaisten 

toimesta.180 Vaikka osaankin jonkin verran venäjän kieltä, eivät taitoni riittäneet saamaan 

selvää aakkosista sillä osa kirjaimista oli mustunut. Sen vuoksi en voi olla varma, oliko 

Naarajärven kokoamiskeskuksessa muitakin vienankarjalaisia, kuin edellä mainitut 76 

henkilöä. 

 

Vaunut yritettiin nähtävästi täyttää niin, että myös samalla alueella Suomessa asuneet 

olisivat samassa vaunussa. Esimerkiksi Naarajärveltä 1. tammikuuta 1945 lähteneessä 

junassa oli ainakin kolme vienankarjalaisia sisältänyttä vaunua. Jokainen Vienan pakolainen 

oli oleskellut Maaningassa ennen luovutusta. Vaunut numero 1, 3 ja 18 sisälsivät neljä 

perhettä ja yhteensä 22 pakolaista, huomattavasti vähemmän kuin aiemmin, joulukuun 

lopussa lähteneessä junassa.181 Luultavasti kyseinen asia johtuu siitä, ettei Maaningan 

alueella oleskellut ylipäätään kuin 16 pakolaista, kuten liitteessä 3 todetaan.182  

 

Oitin kokoamiskeskuksesta lähti 28.12.1944 juna kohti Neuvostoliittoa, kyydissään kolme 

Vienan pakolaista. Kaikki heistä olivat oleskelleet Hausjärvellä ennen lähtöä. Kaksi 

pakolaista oli siirtoväen korttien mukaan ollut ensimmäiset viikot Alapitkän väestöleirillä ja 

kolmas oli saanut oleskelupaikan Oitista. Tässä tapauksessa pakolaiset eivät olleet lähtöisin 

samasta Vienan Karjalan kylästä, yksi oli kotoisin Kiimasjärveltä ja muut Suvannosta, mutta 

heidät kuljetettiin kuitenkin samassa vaunussa. Luultavasti samalla alueella Neuvostoliitossa 

asuneet pyrittiin laittamaan samaan vaunuun, jotta heidän jäädessä pois junasta 

kotiseudullaan, viranomaisten ei tarvitsisi kulkea vaunusta vaunuun ja kysellä ketkä jäisivät 

sillä alueella pois.183  

 

Kokoamiskeskusten luetteloissa on muutama huomattava lisäselvennys Vienan pakolaisten 

vaiheisiin Suomessa. Ensinnäkin niiden antamia tietoja verratessa siirtoväen kortteihin, 

selviää että melko moni henkilö muutti Alapitkän leirillä oltuaan muualle Suomeen. Tosin 

suurin osa esimerkiksi Naarajärveltä joulukuun lopussa lähteneistä oleskeli Lapinlahdella, 

jossa myös Alapitkä sijaitsi. Mutta se ei kuitenkaan varmasti tarkoita sitä, että kyseinen 

                                                 
180 18 Naarajärvi. Kokoamiskeskusten luettelot Neuvostoliittoon palaavista neuvostokansalaisista 5.12.1944–

15.1.1945. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
181 18 Naarajärvi. Kokoamiskeskusten luettelot Neuvostoliittoon palaavista neuvostokansalaisista 5.12.1944–

15.1.1945. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
182 Liite 3. 
183 13 Oitti. Kokoamiskeskusten luettelot Neuvostoliittoon palaavista neuvostokansalaisista 5.12.1944–

15.1.1945. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV.; Itä-Karjalan siirtoväen kortit. 
Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA. 
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henkilö oli ollut Alapitkällä vaan hän saattoi oleskella muualla Lapinlahden alueella. 

Kokoamiskeskusten luetteloista ei kuitenkaan selviä tarkkaa olinpaikkaa, joten asian 

selvittäminen ei onnistu. Muutaman pakolaisen kohdalla siirtoväen kortissa ollut merkintä 

sijoituspaikasta, joko Alapitkällä tai muualla Suomessa, on muuttunut verrattuna 

kokoamiskeskusten luetteloon. Tämä tieto antaisi olettaa, että osa Vienan pakolaisista ei 

jäänyt ensimmäiselle sijoituspaikalleen, vaan muutti toiselle paikkakunnalle. Ehkä hän 

saattoi löytää paremman työpaikan tai sitten Valtiollinen poliisi kiinnostui hänen 

taustastaan.   

 

Syitä Vienan pakolaisten ilmoittautumisiin luovutettaviksi Neuvostoliittoon voi päätellä 

suhteessa inkeriläisten päätöksiin lähdöstä sekä Suomeen puolestaan jääneiden pakolaisten 

syistä olla lähtemättä takaisin entisille asuinsijoilleen. Inkeriläisiin verratessa on kuitenkin 

syytä muistaa, että heidät siirrettiin pakolla pois asuinsijoiltaan eikä heillä siten ollut 

mahdollisuutta valita, lähteäkö Suomeen vai ei. Vienan pakolaiset, saksalaisten tekemien 

viimeisten kylien pakkoevakuointia lukuun ottamatta, saivat valita jäisivätkö he Vienan 

Karjalaan vai lähtisivätkö he Suomeen. Saksalaisten Vienan Karjalassa pakkoevakuoimista 

kylistä vain muutama oli lähtenyt takaisin Neuvostoliittoon, joten ilmeisesti kylästä pakolla 

lähteminen ei tarkoittanut, ainakaan kaikkien kohdalla, että he halusivat päästä 

mahdollisimman pian takaisin omille asuinsijoilleen.184 

 

Osan palauttamisen takaisin Neuvostoliittoon esti asuinsijan puute. Esimerkiksi Suvannon 

kylässä kaikki talot poltettiin, jottei vihollisen käsiin jäisi mitään. Samalla tuhoutuivat 

Suomeen lähteneiden Vienan pakolaisten mahdollisuudet palata takaisin omaan kotikylään. 

Heillä ei yksinkertaisesti ollut paikkaa, mihin palata. Luultavasti uuden elämän aloittaminen 

Suomessa osoittautui helpommaksi vaihtoehdoksi, kuin palaaminen tyhjään, talottomaan 

kylään, josta kaikki entinen oli tuhottu. ”Eeron” perheen asettumista Suomeen edesauttoi 

sukulainen, joka oli asettunut Suomeen laukkukaupan myötä. Perheen jäsenet saivat myös 

työtä sukulaisensa kaupasta ja sukulaisuussuhteiden kautta helpottui lisäksi tontin osto ja 

talon rakentaminen Oulun lähistölle.185  

 

Suvannon kylästä kotoisin ollut ”Taina” lähti perheensä kanssa takaisin Neuvostoliittoon, 

koska hänen äidillään oli ikävä Arkangeliin jatkosodan alussa paenneita lapsiaan. Vaikka 

                                                 
184 Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA.  
185 ”Eeron” haastattelu. Oulu 16.10.2012. 
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Suvannon kylä olikin poltettu, rakensivat Neuvostoliittoon palanneet entiset suvantolaiset 

uudet talot Akkala-nimiseen kylään Suvannon lähelle.186 

 

Yhden Itä-Karjalan pakolaisuus –keruun muistelman mukaan Vienan karjalaan jääneet eivät 

uskaltaneet olla yhteydessä Suomeen lähteneisiin sukulaisiinsa koska valtiovalta ei katsonut 

hyvällä Suomeen pakenemista: 

 Vaikka niitä oliki joka toisssa perehessä ainakin, kain se yhteiskunta jakautui kahteh 
 joukkon – pakolaisien sukulaiset ta kaikki muut. Sen mittah valtioelimet ni 
 suhtaututtih ihmisin. (--) Pakolaispelko säilyi vielä monia vuosia karjalaisperheissä. Äiti 
 vähän väliä saneli, jotta ei vain alettais Suomesta päin heimolaiset kirjutella meillä ta etsie 
 meitä. (--) Vallanpitäjät koitettih luatie vain negatiivinen kuva. Mutta suurin osa 
 kansasta ei usko siihi. Vastustuohi ei uskalten. Ja harvat hyökättih pakolaisuutta 
 vastah. Kenen suvuissa ei ollun pakolaisie.187 

3.2. Elämä Valtiollisen poliisin ja Liittoutuneiden Valvontakomission pelossa 

Vuosia 1946–1948 kutsutaan Suomen historiassa ”Vaaran vuosiksi”, koska silloin pelättiin 

kommunistien suunnittelevan ja toteuttavan vallankaappauksen, jonka tavoitteena olisi 

päästä muuttamaan Suomen yhteiskuntajärjestystä.188 Jo maaliskuun 1945 

eduskuntavaaleissa Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) sai tuntuvan 

vaalivoiton voittaessaan neljänneksen paikoista. Tulos oli merkittävä, koska sitä ”pidettiin 

niin Neuvostoliitossa kuin lännessä merkkinä siitä, että Suomi oli valinnut vapaasta 

tahdostaan uuden poliittisen suunnan”.189  

 

Kommunistit saivat yhä enemmän vaikutusvaltaa ollessaan SKDL:n kanssa vuosina 1946–

1948 Mauno Pekkalan hallituksessa osallistuen Suomen jälleenrakennustyöhön muun 

muassa sosiaalilainsäädännön valmistelijana. Kommunistien pääseminen hallitukseen 

noudatti Neuvostoliiton vaatimaa ”ystävällismielistä politiikkaa” jonka ansiosta se hyväksyi 

Pekkalan hallituksen Suomen lailliseksi hallitukseksi.190  

 

Kommunistien toiminta Valtiollisessa poliisissa näkyi tarkkailun tiukentumisena mutta 

vallankaappaukseen sillä ei ollut kovin suurta merkitystä. Merkittävin vallankaappaukseen 

viitannut toiminta oli erilaiset lakot ja mielenosoitukset, joita tehtiin vuosina 1946–1949 

kommunistien järjestämänä. Vallankaappaukseen asti edellä mainitut toiminnat eivät 

                                                 
186 ”Tainan” muistelma, s. 12. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. KRA. SKS. 
187 ”Antin” muistelma, s. 15–19. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -keruu. KRA. SKS. 
188 Vahtola 2012, 386. 
189 Jussila, Hentilä & Nevakivi 2009, 230–231.  
190 Vahtola 2012, 386.  
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kuitenkaan edenneet, mutta ne häiritsivät jonkun verran vientiteollisuutta sekä vientinä 

maksettujen sotakorvausten kuljetuksia Neuvostoliittoon. Lähinnä mielenosoitukset ja lakot 

johtivat siihen, että vuoden 1948 vaaleissa kansa äänesti oikeistolaiset puolueet, 

Maalaisliiton ja sosiaalidemokraatit, enemmistöksi hallitukseen ja vaaran vuodet alkoivat 

hiipua.191 

 

Valpo tarkkaili Vienan pakolaisia jo ennen evakuoinnin alkamista syyskuussa 1944. 

Esimerkiksi tieto vienankarjalaisen miehen ja naisen pidätyksestä vuonna 1942 ”epäiltynä 

yhteydenpidosta vihollispartioon” kantautui Itä-Karjalan sotilashallinnon raportin kautta 

suoraan Valpolle. Kyseisistä henkilöistä laadittiin henkilökortit, luultavasti sen vuoksi, että 

he olivat epäluotettavia Suomen sisäisen turvallisuuden kannalta ja mikäli he myöhemmin 

saapuisivat Suomeen joko pakolaisina tai saisivat Suomen kansallisuuden, tulisi heitä 

tarkkailla.192 

 

Valtiollinen poliisi tarkkaili myös inkeriläisiä heidän saapumisestaan lähtien. Sen 

viranomaiset olivat vastuussa esimerkiksi luvan antamisesta jos inkeriläinen halusi vaihtaa 

asuinpaikkakuntaa. Myös henkilöllisyystodistusten laatiminen oli Valpon vastuulla ja 

jokaiselle yli 15-vuotiaalle kyseinen todistus oli laadittava, jotta he pystyivät tarvittaessa 

todistamaan henkilöllisyytensä. Aktiivisten kommunistien tarkkailu ja kuulustelu kuuluivat 

niin ikään Valpon, mutta myös muiden viranomaisten, kuten poliisien, tehtäviin. Inkeriläisiä 

tarkkailtiinkin jatkosodan aikana vielä tarkemmin kuin suomalaisia heidän 

ulkomaantaustansa vuoksi.193 

 

Vienan piirissä miehityshallinto saattoi myös pyytää Valpolta lausuntoa tietyn henkilön 

luotettavuudesta. Näin kävi esimerkiksi vuonna 1941, kun Liikasalmen kansanopistokurssin 

käynyt vienankarjalainen nainen pyysi lupaa päästä opiskelemaan Kuopion kauppakouluun. 

Kyseistä henkilöä kuulusteltiin 19.11.1942 Kuopiossa, johon hän oli jo ehtinyt matkustaa. 

Hän ei kuitenkaan päässyt aloittamaan opintojaan kauppakouluun, sillä Valpo ei ollut 

kuulustelun perusteella vakuuttunut hänen luotettavuudestaan. Vienankarjalainen nainen 

joutui palaamaan takaisin Vienan piiriin, josta hänet evakuoitiin syyskuussa vuonna 1944 

muiden pakolaisten kanssa Suomeen.194 

                                                 
191 Vahtola 2012, 387.  
192 L 38.21 Henkilökortit. Pääosaston henkilökortit. VPHKA. KA.; L 61.10 Henkilökortit. Pääosaston 

henkilökortit. VPHKA. KA.  
193 Nevalainen 1990, 76–77. 
194 L 28.17 Henkilökortit. Pääosaston henkilökortit. VPHKA. KA. 
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Jatkosodan aikana saksalaisia auttaneita Neuvostoliiton kansalaisia Valtiollinen poliisi valvoi 

tarkkaan. Henkilökorteissa kerrotaan esimerkiksi syksyllä 1944 Suomeen saapuneesta 

Vienan pakolaisesta, joka oli ”toiminut sodan aikana saksalaisten kaukopartio-oppaana 

Kiimasvaaran suunnalla”. Hänen myös tiedettiin muuttaneen Oulun lähistölle ja 

mahdollisesti myöhemmin paenneen Ruotsiin. Valtiollinen poliisi sai lisäksi käsiinsä kirjeen, 

jonka kyseessä oleva henkilö oli kirjoittanut siskolleen.195 Ilmeisesti hänen ei kuitenkaan 

nähty avustavan saksalaisia sotajoukkoja liian näkyvästi, sillä muuten hänen nimensä olisi 

mahdollisesti kerrottu Valvontakomissiolle joka olisi lähettänyt miehen takaisin 

Neuvostoliittoon. Näin meneteltiin ainakin inkeriläisen siirtoväen kohdalla.196   

 

Suomeen tullessa monet pakolaiset vaihtoivat sukunimensä, varsinkin ne, joilla oli hyvin 

venäjänkieliseltä kuulostava sukunimi. Esimerkiksi muutama Feodoroff-sukuisista vaihtoi 

nimekseen Huotarisen mutta osa piti oman sukunimensä. Osa pakolaisista muutti myös 

etunimensä sellaiseen muotoon, jota Suomessa käytettiin paljon, kuten Taimi, johon 

muutama Tatjana -niminen henkilö vaihtoi nimensä.197  Luultavimmin nimen muutoksen 

takana oli pyrkimys sulautua suomenkieliseen väestöön, jottei Valpo kiinnittäisi huomiota 

vienankarjalaisiin suku- tai etunimen perusteella. Henkilökortteihin on kuitenkin liitetty 

mukaan henkilön entinen nimi, joten Valpo kyllä sai tarvittaessa selville kaikki nimet198. 

 

Eläminen Suomessa oli hankalaa Valpon seurannan ja jatkuvan Neuvostoliittoon 

palauttamisvaaran vuoksi. Esimerkiksi Lapualta oleskelupaikan saanut Heikki Kyyrönen 

joutui puhumansa vienankarjalaisen murteen takia kertomaan kaikille luokkatovereilleen 

sekä opettajilleen olevansa ja kotoisin Nurmeksesta. Alkuperänsä peittääkseen hän kertoi 

olevansa kappalaisen vaimon veljenpoika. Tällä tavoin hän pyrki varmistamaan, ettei Valpo 

saisi selville hänen kotimaataan, eikä häntä täten palautettaisi Neuvostoliittoon.199 Heikillä 

oli paljastumisvaaran vuoksi pakosuunnitelma, jos joku peittelystä huolimatta saisi selville 

hänen oikean henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa. Mikäli sotilaspiiristä kyseltäisiin 

tarkemmin tietoja hänestä tai pyydettäisiin kuulusteluihin, saisi turvarenkaassa ollut 

nimismies asian tietoonsa ja saisi varoitettua Heikkiä. Nimismiehen varoituksen jälkeen hän 

                                                 
195 L 29.6 Henkilökortit. Pääosaston henkilökortit. VPHKA. KA. 
196 Nevalainen 1990, 264. 
197 L 16.18 Henkilökortit. Pääosaston henkilökortit. VPHKA. KA.; L:28.17 Henkilökortit. Pääosaston 

henkilökortit. VPHKA. KA.; Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012. 
198 L 16.18 Henkilökortit. Pääosaston henkilökortit. VPHKA. KA.  
199 Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012. 
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lähtisi pakoon Ruotsiin äitinsä kanssa. Syksyllä 1950 Heikki ja hänen äitinsä joutuivat sitten 

toimimaan pakosuunnitelman mukaan.200 

 

Elmer Sillanpää ei myöskään saanut asua rauhassa perheensä kanssa ilman Valpon häirintää. 

Oulussa joulukuussa vuonna 1947 Vuokkiniemen entinen aluepäällikkö, joka oli sittemmin 

ryhtynyt poliisiksi, varoitti Elmerin Oulussa asuvia veljiä Valpon huomion kiinnittymisestä 

Sillanpään perheeseen. Haettuaan Elmerin veljen, Eemilin, kuuluisteluihin työpaikalta, 

olivat kuulustelijat luvanneet ”kaikkea hyvää” mikäli hän olisi lähtenyt takaisin rajan taakse. 

Eemilin kieltäytyessä lähtemästä olivat Valpon miehet uhanneet viedä koko perheen pakolla 

takaisin Neuvostoliittoon. Kuulusteluista päästyään Eemil päätti lähteä veljiensä kanssa 

mahdollisimman nopeasti Ruotsiin.201 

 

Valpon toiminta pakolaisten houkuttelemisessa Neuvostoliiton puolelle ei kuitenkaan 

koskenut kaikkia, ainakaan samassa laajuudessa. Ainakin ”Eero” ja Itä-Karjalan Pakolaisuus 

–keruuseen muistelmansa lähettänyt ”Ella” saivat elää rauhassa viranomaisten 

painostuksesta. Kummankin perheen luona käytiin kuitenkin kerran kyselemässä 

halukkuutta palata takaisin Neuvostoliittoon. ”Eeron” tapauksessa perhe ei lähtenyt, sillä 

heillä ei ollut enää Suvannossa kotitaloa, johon palata. ”Ellan” perhe oli päättänyt, etteivät 

he palaa Neuvostoliittoon.202  

 

Osa pakolaisista oli kertonut jo väestöleirillä haluavansa palata takaisin Neuvostoliittoon, 

mikäli palautukset aloitettaisiin. Viranomaisten mukaan kaikki palaajat pääsisivät takaisin 

omille kotiseuduilleen ja he saisivat ottaa kaiken omaisuutensa mukaan. Myöhemmin 

pakolaisten keskuudessa liikkui kuitenkin huhuja, jotka kertoivat ”palaajien joutuvan 

Neuvostoliitossa kotiseutujen sijaan sisä-Venäjälle ja perheet ehkä hajotettavan.” Saatujen 

tietojen valossa ei siis ollut mitenkään erikoista, että palaajiksi ilmoittautuneet eivät loppujen 

lopuksi halunneetkaan lähteä takaisin Neuvostoliittoon. Lisäksi pakolaiset kokivat 

Valvontakomission upseerien painostaneen heitä ilmoittautumaan kuljetuksiin.203  

 

Valvontakomission upseerit käyttivät huhujen mukaan myös laittomia keinoja saadakseen 

inkeriläisiä palaamaan takaisin. Erään kuulustellun mukaan häneltä oli pyydetty 

                                                 
200 Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012. 
201 Sillanpää 2003, 112. 
202 ”Eeron” haastattelu. Oulu 16.10.2012; ”Ellan” muistelma, s. 401. Pakolaisuus 1. Itä-Karjalan pakolaisuus -

keruu. KRA. SKS.  
203 Mertanen 2000, 113. 
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allekirjoitusta paperiin, jonka luuli olleen ilmoitus hänen omaisuutensa määrästä. Koska 

kuulusteltu ei ollut tiennyt paperin olleen oikeasti paluuilmoitus, hän sitoutui tietämättään 

palaamaan vapaaehtoisesti takaisin Neuvostoliittoon. Kertomalla etsivänsä inkeriläisiä 

heidän omaisuutensa kartoittamisen vuoksi, Valvontakomission upseerit saivat tietoonsa 

melko tarkasti, kuinka paljon inkeriläisiä tietyillä alueilla oleskeli. Ja koska inkeriläisillä ei 

ollut aavistustakaan allekirjoitettavan paperin oikeasta tarkoituksesta, oli moni ihminen 

tietämättään ilmoittautunut palaamiseen.204  

 

On melko vaikea sanoa, minkä vuoksi Valpo häiritsi toisia enemmän ja toisia vähemmän. 

Sukulaisten luona asuminen ei näyttänyt vaikuttavan asiaan millään tavalla vaikka voisi 

kuvitella, että pakolaiset olisivat sellaisessa tapauksessa jääneet Suomeen. Useimmiten heille 

nimittäin järjestyi nimenomaan sukulaisten kautta töitä ja myöhemmin oma asuinpaikka. 

Samalla tavoin kuuluisteluihin käskettiin myös sellaisia pakolaisia, jotka eivät asuneet 

sukulaisensa luona, vaan heille oli järjestetty majoitus ja mahdollisesti työpaikka. Luultavasti 

Valpolla oli omat perusteensa, minkä vuoksi he kuulustelivat ja kiinnittivät enemmän 

huomiota juuri tiettyihin pakolaisiin. Mahdollisesti he olivat toimineet jatkosodan aikana 

saksalaisten hyväksi, jolloin Liittoutuneiden valvontakomissio halusi painostaa Valpon 

avulla heitä palaamaan Neuvostoliittoon rangaistavaksi.     

3.3. Pakomatkat Ruotsin puolelle 

Valpon kuulustelupöytäkirjoissa moni kuulusteltu kertoi paenneensa Ruotsin puolelle 

varsinkin sen vuoksi, koska ei ollut palautusten alettua vapaaehtoisesti siirtynyt 

Neuvostoliittoon vaan olisi nyt joutunut pakolla sinne palaamaan. Neuvostoliitto pystyi 

myös pakottamaan kaikki ne pakolaiset takaisin, joiden oleskelulupaa Suomi ei uusinut. 

Palauttamisen uhka oli siis hyvin todellinen ja Ruotsiin pakenemisen nähtiin olevan 

pelastautumiskeino. Monet pakolaiset eivät kuitenkaan päässeet Suomen rajojen 

ulkopuolelle, sillä heidät saatiin kiinni Ruotsin rajalla.205 

 

Vaikka pakomatkat Ruotsiin tapahtuivat usein melko lyhyellä varoitusajalla, varsinkin 

viranomaisten kuulustelujen jatkumisen vuoksi, matkaa kuitenkin suunniteltiin jonkin aikaa. 

Varakkaammat pakolaiset, jotka olivat saaneet Suomesta hyvän työpaikan, pystyivät 

maksamaan esimerkiksi kalastajalle, joka veisi heidät vesitse Ruotsiin. Loput pakolaiset 

                                                 
204 Mertanen 2000, 113–114.  
205 Mertanen 2000, 114.  
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kulkivat talvisin joko hiihtäen tai jalan rajan yli ja kesäisin veneellä tai rautateitse. Kyytien 

järjestäjät ottivat rahan lisänä maksuksi esimerkiksi eläimiä, joten myös ne, joilla ei ollut 

ylimääräistä rahaa, pääsivät Ruotsin puolelle kyydityksellä. Ruotsiin pakenevat eivät 

edustaneet vain tiettyä yhteiskuntaluokkaa tai ammattia, vaan rajan yli pakenivat kaikki, 

jotka tunsivat että Neuvostoliittoon palautus oli vain ajan kysymys.206 

 

Ruotsiin pakeneminen ei kuitenkaan jokaisen Valpon painostuksen kohteeksi joutuneen 

vienankarjalaisen pakolaisen ainut vaihtoehto. ”Paavo” muistelee tavanneensa myöhemmin 

kaksi tuttavaansa, jotka jäivät aikanaan Suomeen. ”Paavon” mukaan heidän sukunsa saattoi 

vaikuttaa siihen, ettei miesten tarvinnut lähteä palautuksia ja Valpon painostusta pakoon 

Ruotsiin.207 Mahdollisesti Suomeen aikaisemmin saapuneet pakolaiset olivat sopeutuneet 

maahan niin hyvin, että olivat saaneet kansalaisuuden ja sen lisäksi tunsivat palautuksista 

vastaavia viranomaisia.  

 

Vienankarjalaiset eivät olleet ainoa Suomessa ollut väestöryhmä, joista osa päätti paeta 

Ruotsiin. Saksan valloittamasta Virosta lähti ensin vuosina 1943–1944 pakolaisia Suomeen 

asevelvollisuuskutsuntojen ja olojen kurjistumisen, kuten virolaisten pakottaminen 

saksalaisten työvoimaksi, vuoksi. Näistä 4000 virolaisesta 400 henkeä pakeni saman tien 

Ruotsiin. Samanlainen tilanne oli syksyllä 1944, kun Neuvostoliiton etenevän hyökkäyksen 

ja Suomen tarjoaman evakuointiavun vuoksi tuhansia virolaisia saapui Suomeen, ja osa 

pakeni Ruotsiin saman tien.208 Pakoon lähtijöiden joukossa oli myös muita balttilaisia, 

ukrainalaisia sekä vepsäläisiä209. 

 

Melko monen vienankarjalaisen pakomatka Ruotsiin alkoi vuonna 1948. Syy löytyy 

suurimmalta osin Suomen ja Neuvostoliiton välisistä ”ystävyys-, yhteistoiminta- ja 

avunantosopimuksesta (YYA-sopimus)” joka solmittiin 6.4.1948. Vaikka sopimuksen 

tarkoituksena oli parantaa Neuvostoliiton ja Suomen välejä ja laajentaa yhteistoimintaa, 

aiheuttivat sopimuksen neuvottelut jännitystä ja huolta. Sopimuksessa painotettiin 

neuvottelujen tärkeyttä, mikäli jompaankumpaan maahan hyökättäisiin. Lisäksi Suomi 

sitoutui taistelemaan hyökkäyksen torjumiseksi rajojensa sisäpuolella ja tarvittaessa saisi 

                                                 
206 Mertanen 2000, 118–119.  
207 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
208 Mertanen 2000, 5. 
209 Mertanen 2000, 119. 
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siihen apua Neuvostoliitolta. Suomella oli kuitenkin oikeus olla osallistumatta 

eturistiriitoihin, joita suurvalloilla oli keskenään.210 

 

Vuonna 1948 muutama vienankarjalainen lähti Ruotsin sijaan takaisin Neuvostoliittoon. 

”Paavo” muistelee haastattelussaan määräyksestä, jonka mukaan ainakin yksi 

kiimasvaaralainen nelihenkinen perhe määrättiin palaamaan Neuvostoliittoon junalla. 

Ilmeisesti juna-aikataulun epäselvyyden vuoksi ”Paavo” perheineen ei lähtenyt takaisin rajan 

yli ja myöhemmin häntä pyydettiin useasti Ouluun kuulusteltavaksi, koska ei ollut lähtenyt 

junassa takaisin Neuvostoliittoon.211    

 

Yhtenä Ruotsiin lähtijöistä oli ”Paavo”, jota käskettiin useaan otteeseen kuulusteluihin 

Ouluun, vaikka hän oli jo Alapitkän leirillä ilmoittanut, ettei halua lähteä perheineen takaisin 

Neuvostoliittoon. Kuulusteluissa Valpo yritti saada ”Paavoa” palaamaan, luvaten hänelle 

paluuta kotikylään sekä mahdollisuutta ottaa koko omaisuus mukaan. Kuulustelupyyntöjen 

jatkuessa, hän päätti paeta rajan yli Ruotsiin. ”Paavo” lähti perheestään ensimmäisenä 

kolmen muun perheen kanssa 20.4.1948 ensin Kemiin junalla, josta matka jatkui taksilla 

kohti Kemissä sijaitsevaa Veitsiluotoa. Rajan hän ylitti jäätä pitkin hiihtämällä ja saavuttuaan 

Haaparantaan ”Paavo” kohtasi muita Suomessa oleskelleita pakolaisia. Loput hänen 

perheestään tulivat toukokuussa vuonna 1948 veneellä Haaparantaan.212 

 

Samalla pakomatkalla olleet lapset kuljetettiin kelkoissa, sillä he eivät olisi välttämättä 

jaksaneet hiihtää koko matkaa omin voimin. Rajaa ylitettäessä seurueeseen liittyi kaksi 

miestä, jotka oli aiemmin pidätetty epäiltynä aikeista paeta Ruotsin puolelle. Heidän 

vahtinsa oli ollut sodan aikana Kiimasvaarassa sotilaana ja hän pystyi lupaamaan, ettei 

miehiä vietäisi Neuvostoliittoon.213  

 

Heidät vapautettiin kaksi päivää pidätyksen jälkeen ja heidän toimiaan luultavasti olisi 

tarkkailtu jatkuvasti, jolloin pako Ruotsiin olisi ollut mahdotonta. Kun pidätettyjä miehiä 

oltiin viemässä takaisin perheen luo, maksoivat he kuljettajalle, joka päästi miehet 

pakenemaan Kuivaniemessä. Miehet tapasivat perheensä jälleen Haaparannassa.214 

                                                 
210 Vahtola 2012, 388. 
211 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998.  
212 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
213 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
214 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998. 
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Pakomatka Ruotsin puolelle ei siis ainakaan näissä tapauksissa ollut mitenkään helppoa, sillä 

jatkuvasti saattoi olla vaarana, että joku ilmiantaisi heidät.  

 

Elmer Sillanpään pakomatka Ruotsin puolelle oli melko samankaltainen, kuin ”Paavon”. 

Molempien miesten lähdön taustalla oli Valpon lisääntynyt tiedustelu ja painostus 

Neuvostoliittoon palaamisesta. Elmer lähti kohti Ruotsia yhdessä veljiensä kanssa 

Veitsiluodon kautta. Veitsiluodosta eteenpäin Elmerin veli oli järjestänyt taksikyydityksen 

Ruotsin puolelle, mutta suunnitelmiin tuli melkoinen muutos kun veljekset kuulivat tilatun 

taksin jääneen kiinni kuljettaessaan inkeriläisiä pakolaisia. Elmer joutui uuden tilanteen takia 

pakenemaan veljiensä kanssa hiihtäen kohti Ruotsia maaliskuussa 1948, hieman ennen kuin 

”Paavo” aloitti pakomatkansa.215   

 

Vuosien 1949–1950 vaihteessa Suomi sai Neuvostoliitolta kaksi noottia koskien 

rauhansopimuksen ehtojen täyttämistä. Samaan aikaan Neuvostoliitto suhtautui Suomeen 

yhä viileämmin eikä jatkanut alkavia kauppaneuvotteluita. Noottien taustalla oli 

Neuvostoliiton pelko länsivaltojen, varsinkin Yhdysvallan, tiukentavan vaikutustaan 

Suomessa, Neuvostoliiton ”turvallisuusvyöhykkeellä”.216 Nykyinen hallitus, jossa ei ollut 

kommunisteja vaalitappion vuoksi, vaihdettiin uuteen.217  

 

Heikki Kyyrösen pakomatka Ruotsin puolelle alkoi syksyllä 1950, jolloin lapualainen 

”kiihkokommunisti” sai selville hänen taustansa uhaten paljastaa Valtiolliselle poliisille 

Heikin olevan Neuvostoliiton kansalainen. Eräs lapualainen liikemies kuitenkin ehti 

varoittaa Heikkiä, joka päätti lähteä äitinsä kanssa välittömästi pakomatkalle Ruotsiin. He 

matkasivat junalla Tornioon, ja sieltä jatkoivat matkaa Ylitornioon linja-autolla. Sinne 

Heikki oli järjestänyt veneen, jolla heidän piti soutaa rajapuomin läpi Ruotsin puolelle. 

Matkalla oli kuitenkin pimeää ja vahva virtaus, sekä vuotava vene tekivät rajapuomin aukon 

löytämisestä miltei mahdotonta. Väsyneenä matkalaiset rantautuivat puomin yläpäässä 

olevaan saareen. He olivat päässeet Ruotsin puolelle.218  

 

Saavuttuaan Ruotsin puolelle Haaparantaan, pakolaisten henkilötiedot kirjattiin ylös ja sen 

jälkeen heidät komennettiin täisaunaan. Peseytymisen jälkeen pakolaiset ohjattiin lähellä 

olevalle koululle, jossa heidän sijoituspaikkaansa mietittiin. Haaparannasta noin kymmenen 

                                                 
215 Sillanpää 2003, 112. 
216 Vahtola 2012, 389. 
217 Vahtola 2012, 389. 
218 Heikki Kyyrösen haastattelu. Lapua 29.5.2012. 
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kilometrin päässä sijainnut entinen kasarmi ja toinen, Vännäs-niminen, sijoituspaikka olivat 

ensimmäinen etappi lähestulkoon jokaisen Ruotsiin saapuneen pakolaisen matkalla. Sieltä 

heidät kutsuttiin työvoimatoimistoon, jossa päätettiin, mistä päin Ruotsia he voisivat hakea 

töitä.219 Useimmiten pakolaiset saivat töitä metsätyömailta, joissa työskenteli myös 

suomalaisia220.   

 

Karjalaisia oli myös siirtynyt suurin joukoin työskentelemään Boråsiin, mihin Elmerkin lähti 

loppujen lopuksi töihin veljiensä kanssa. Boråsissa oli tekstiilitehtaita ja työntekijöille oli 

järjestetty asunnot. Vuonna 1948 Elmer oli mukana perustamassa silloista Kalevalan 

Kansan Kerhoa, joka myöhemmin muutti nimekseen Kalevan Kansa -kerhoksi. Boråsissa 

asui ja työskenteli paljon vienan- ja aunuksenkarjalaisia, mutta myös inkeriläisiä.221   

 

Lähteistä kokoamieni Ruotsiin lähteneiden lukumäärä on noin 41 henkeä, joista 14 oli 

miehiä, 15 naisia ja loput 12 lapsia. Luku on hyvin summittainen, sillä tiedot olen koonnut 

haastatteluista ja muistelmista, jossa on mainittu Ruotsiin joko samaan tai eri aikaan 

lähteneiden Vienan pakolaisten nimet. Lisäksi Ruotsiin on voinut lähteä pakolaisia eri 

alueelle kuin Haaparantaan, mihin suurin osa pakolaisista saapui. Valtiollisen poliisin 

henkilökorttiarkistosta löysin muutaman merkinnän Ruotsiin lähtemisestä, mutta 

suurimman osan kohdalla merkintää ei ollut ollenkaan. Ilmeisesti lähtö pystyttiin 

järjestämään niin salaa, ettei siitä tiennyt juuri kukaan.222  

 

Ruotsiin pakenemisen ja siellä uuden elämän aloittamisen vaikeuksista kirjoitti nimimerkki 

”Musikka” Karjalan Heimo -lehteen vuonna 1951 otsikolla ”Karjalaisten sisu ulkomailla” 

seuraavasti: 

 Mitä ajattelette, kun raskaiden sotakokemusten ja vaikeiden sodanjälkeisten 
 kuukausien jälkeen olisitte joutuneet kokonaan vieraaseen valtakuntaan ilman erikoista 
 ammattia, osaamatta sanaakaan maan kieltä, omaamatta edes käyttökelpoista neulaa, 
 yhdet paljaat kädet taskussa, taskussa, jossa monella vielä oli montakin reikää. Mutta 
 hyvässä maassa, jossa saimme käteemme kirveen y x a ja sahan s å g, hyvällä tahdolla ja 
 lujalla sisulla teimme mahdottomasta mahdollisen. Jumalan suojelemana ovat monet 
 karjalaiset päässeet hyvän elämän alkuun. Tunnen monia meikäläisiä ja kun tapaamme 
 niin pakisemme keskenämme oikein ilomielin.223 
 

                                                 
219 Sillanpää 2003, 112. 
220 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998; Sillanpää 2003, 113. 
221 Sillanpää 2003, 113. 
222 ”Paavon” haastattelu. Kuusamo 27.–29.8.1998; Sillanpää 2003, 113; Henkilökortit. Pääosaston 

henkilökortit. VPHKA. KA. 
223 Nimimerkki ”Musikka”, Karjalan Heimo 11–12/1951, 129. 
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Eläminen Ruotsissa ei nimimerkki ”Musikan” mukaan ollut mitenkään helppoa. Kuten 

Suomeen tullessaan, Vienan pakolaisten piti jälleen itse etsiä toimeentuloa vieraasta maasta 

jossa puhuttiin kieltä, joka ei muistuttanut lainkaan vienankarjalan murretta. Apuna uuden 

elämän aloittamisessa uudessa maassa olivat toiset vienankarjalaiset, joiden tukemana ja 

oman päättäväisyyden avulla toimeentulon löytäminen onnistui.  

 

Toimeentulon löytäminen Ruotsissa vaikeutui kuitenkin 1950-luvun alkuvuosina. Vuoden 

1953 Karjalan Heimo -lehden numerossa 10 kerrotaan, että Ruotsin ammattiliitot ja 

armeijan ylipäällikkö eivät kannusta yrityksiä palkkaamaan ulkomaalaisia, joten kaikkien 

itäkarjalaisten tuli harkita tarkkaan Ruotsiin lähtöä.224 Vuoden 1953 jälkeen luovutukset ja 

Neuvostoliiton painostus luultavasti vähenivät, sillä viimeinen luovutus tapahtui vuonna 

1955225. Täten Suomesta pakeneminen Ruotsiin ei kenties ollut enää olosuhteiden pakosta 

tarvittavaa, kuin ennen vuotta 1950. 

 

Ruotsiin lähteneet pakolaiset joutuivat jälleen aloittamaan uuden elämänvaiheen. Tällä 

kertaa heillä oli jo jonkun verran kokemusta uuteen maahan tottumisesta, mutta kieli oli 

hyvin erilainen, kuin suomi. Apuna pakolaisilla olivat Ruotsiin aiemmin paenneet karjalaiset, 

joiden avulla työpaikan ja asunnon löytäminen oli kenties helpompaa koska he tiesivät jo 

ennestään mistä niitä voisi hakea. Lisäksi he osasivat luultavasti jo aika hyvin ruotsin kieltä, 

joten asioiminen helpottui. Ruotsiin lähdön jälkeen Valtiollisen poliisin virkailijat eivät enää 

häirinneet heitä, vaan pakolaiset saivat jatkaa rauhassa elämäänsä.    

 

                                                 
224 Karjalan Heimo 10/1953, 106. 
225 Pohjonen 2010, 160. 
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LOPPULAUSE 

Syyskuussa vuonna 1944 jatkosota oli vihdoin ohi ja 5.9. solmitun välirauhansopimuksen 

myötä suomalaiset sotilaat vetäytyivät muun muassa Vienan Karjalasta pois rajan taakse 

Suomeen. Vetäytyessään sotilaat evakuoivat kaikki vapaaehtoisesti Suomeen halunneet 

siviilihenkilöt, joita Uhtuan alueelta lähti 75 % ja Kiestingin alueelta 54 % väestöstä. Melko 

huomattava määrä ihmisiä oli valmis jättämään kotikylänsä ja lähtemään sotilaiden mukana 

Suomeen.  

 

Vienan pakolaisten päätökset Suomeen lähtemisestä eivät olleet kaikille helppoja. Päätöksen 

taustalla oli monella mahdollisuus päästä pois kolhoosista yhteiskuntaan, jossa on enemmän 

mahdollisuuksia sekä vapauksia. Kotikyliin jääneiden omaisten jättäminen rajan taakse oli 

vaikeaa, koska kukaan ei tiennyt, miten Neuvostoliitto suhtautuisi pakolaisten omaisiin. 

Suvantolaisten kohdalla päätöksen Suomeen lähtemisestä tekivät osittain saksalaiset 

polttaessaan kylän evakuoinnin jälkeen ja pakkoevakuoidessaan loput kyläläiset, jotka eivät 

olisi halunneet lähteä. Matka Suomeen oli pitkä ja raskas, koska vaikka toisaalta ajatus 

paremmasta tulevaisuudesta oli monella mielessä, ei kenelläkään ollut varmuutta siitä, 

millainen tulevaisuus heitä odotti. 

 

Ensimmäiset hetket Suomen puolella olivat monelle ihmeellisiä jo pelkästään maiseman, 

uusien talojen ja kunnollisten teiden, erilaisuuden vuoksi. Alapitkän väestöleirille kootut 

pakolaiset joutuivat nukkumaan lattioilla sekä läheisellä koululla että työväentalolla. Hyvin 

pian leirille saavuttuaan pakolaiset joutuivat myös vastailemaan Suomen ja Neuvostoliiton 

viranomaisille, jotka kävivät kyselemässä ihmisten halukkuutta palata takaisin rajan taakse. 

Muutama Vienan pakolaisista oli valmis lähtemään takaisin, sillä heillä ei ollut minkäänlaisia 

siteitä Suomeen ja ikävä kotikylään jääneitä omaisia kohtaan oli suuri.     

 

Sopeutuminen Suomeen oli hieman helpompaa niillä, joilla oli maassa jo ennestään 

sukulaisia, kuten 1920-luvulla Vienan Karjalasta tulleita pakolaisia. Sukulaistensa avulla he 

pääsivät lähtemään Alapitkän väestöleiriltä nopeasti pois, saivat asunnon ja työpaikan sekä 

myöhemmin mahdollisesti ostettua itselleen oman talon. Toisin kävi niille, joilla ei ollut 

ketään tuttuja Suomessa. Oleskelu Alapitkän leirillä saattoi kestää kuukausia eikä työpaikkaa 
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löytynyt mistään. Suurin osa näistä pakolaisista palasikin vuosien 1944–1945 vaihteessa 

Neuvostoliittoon, koska heille Suomessa ei välttämättä ollutkaan parempi tulevaisuus.  

 

Suomeen jääneet pakolaiset lähtivät useimmiten joko sukulaistensa luo tai sitten, mikäli 

sukulaisia ei Suomessa ollut, niin viranomaisten määräämille paikkakunnille, jossa he saivat 

asua ja työskennellä. Tällaiset asuinpaikat olivat yleensä yksityisiä maatiloja, joissa työtä riitti 

ympäri vuoden. Lapset ja nuoret pääsivät halutessaan jatkamaan kotikylässään kesken 

jäänyttä koulua vaikka varsinkin maatilatyöt edellyttivät jokaisen työpanosta, jolloin koulu 

saattoi jäädä kokonaan käymättä loppuun. Töiden perässä oli välillä pakko muuttaa, sillä 

esimerkiksi metsätöitä pystyi tekemään ainoastaan silloin, kun vesi ei ollut jäätynyt. 

Suurimmilla työpaikoilla, kuten Oulussa Merikosken voimalaitos, kohtasi usein muitakin 

Vienan pakolaisia, joiden kanssa pystyi jakamaan kokemuksia Suomesta.   

 

Elämä Suomessa ei kuitenkaan ollut kaikille täysin rauhallinen ja turvattu. Valtiollisen 

poliisin tarkkailu ja mahdollisesti Neuvostoliittoon palauttaminen olivat usealle hyvin 

ahdistavia kokemuksia. Suomen valtio ei voinut kovinkaan auttaa pakolaisia, sillä heitä 

velvoitti välirauhan- ja myöhemmin rauhansopimuksen artiklat, joiden mukaan väkisin 

Suomeen tuodut piti palauttaa takaisin Neuvostoliittoon. Palauttamisista liikkui pakolaisten 

kesken hyvinkin hurjia huhuja, jotka olivat pääosin syynä Ruotsiin pakenemisessa. Vain 

muutama kymmenen Vienan pakolaista lähti Itä-Suomesta vapaaehtoisesti maahan, josta 

olivat halunneet lähteä pois. 

 

Valtiollinen poliisi käski muutamia pakolaisia kuulusteluihin, useimmiten heidän 

neuvostoliittolaisten mielestä arveluttavan taustansa vuoksi. Valtiollisen poliisin 

henkilökorttiarkiston merkinnöissä seurattiin tarkkaan, mihin arveluttava henkilö oli 

muuttanut, kuka hänen sukulaisensa Suomessa oli ja oliko hänellä aikeita palata takaisin 

Neuvostoliittoon. Ruotsiin aikovien henkilökorteissa oli tarkat merkinnät, kenen kanssa 

kyseisen henkilön arveltiin lähtevän ja mitä kautta.  

 

Ne, jotka pääsivät lähtemään Ruotsiin, lähtivät salateitse Tornion kautta. Pakomatkat tehtiin 

talvella hiihtäen ja muuna vuodenaikoina veneellä pimeässä. Pakolaisten jatkuvana huolena 

oli kiinnijääminen, sekä matkan vaarallisuus hukkumis- ja jäätymisvaaran vuoksi pimeällä 

liikuttaessa. Ruotsiin päästyään oli pakolaisilla Haaparannassa edessään täisauna sekä 

kuulustelut, joiden jälkeen he pääsivät etsimään töitä ja majoitusta. Moni vienankarjalainen 
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pakolainen päätyi Boråsiin, jossa oli ennestään karjalaisia. Alkuun pääseminen töiden ja 

asunnon haun kanssa ei ollut kovin helppoa, mutta juuri Ruotsiin tulleet pakolaiset saivat 

usein apua muilta karjalaisilta jotka puhuivat ruotsia ja tiesivät, miten päästä alkuun. 

Ruotsissa ollessaan huoli Neuvostoliittoon palauttamisesta päättyi ja monen kohdalla 

tulevaisuus näytti paremmalta kuin Suomessa.   

 

Syyskuun 6. päivänä vuonna 1944 Vienan Karjalassa alkanut väestön evakuointi muutti 

monen pakolaisen elämän. Kolhoosissa eläminen muuttui monen kohdalla oman pienen 

maatilkun ja talon ostamiseen Suomessa, jossa he saivat elää rauhassa. Osa pakolaisista ei 

kuitenkaan päässyt kunnolla alkuun, ja he joutuivat asumaan Alapitkän väestöleirillä 

kolmekin kuukautta, aina joulukuun vuoden 1944 alkaneisiin Neuvostoliittoon 

palauttamisiin saakka. Moni heistä päättikin palata takaisin, koska sopeutuminen Suomeen 

ei onnistunut ja koti-ikävä oli liian suuri. Muutama kymmenen pakolaista pääsi vasta 

Ruotsissa kunnolla aloittamaan uuden elämän, johon ei kuulunut alituista pelkoa 

Valtiollisen poliisin kuulusteluihin joutumisesta. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Itä-Karjalan sotilashallintoalue vuonna 1942 (Hyytiä 2008, 356) 
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Liite 2. Itä-Karjalan sotilashallintoalueen väkiluku 1.4.1942 (Hyytiä 2008, 355) 

 
Yhteensä Kansallista väestöä Vierasta väestöä 

Äänislinna 4 954 3 122 1 832 

Aunus 9 866 9 742 124 

Vitele 6 488 6 421 67 

Vieljärvi 4 017 4 000 17 

Teru 367 338 29 

Munjärvi 753 615 138 

Kontupohja 2 873 1 860 1 013 

Äänisniemi 18 639 385 18 254 

Äänisenranta 5 356 1 650 3 706 

Soutjärvi 4 883 4 697 186 

Vaaseni 2 100 1 889 211 

Keskitysleirit 23 984 269 23 715 

Aunuksen piiri 84 280 34 988 49 292 

Rukajärvi 17 17 - 

Porajärvi 307 306 1 

Paatene 1 523 1 521 2 

Karhumäki 150 150 - 

Maanselän piiri 1 997 1 994 3 

Kiestinki 81 81 - 

Uhtua 538 538 - 

Vienan piiri 619 619 - 

Sotilashallinto-alue 
yhteensä 86 896 37 601 49 295 

 

Liite 3. Vienan pakolaisten syntymäpaikat (Itä-Karjalan siirtoväen kortit. Itäkarjalaiset. 

Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA) 

Syntymäpaikka Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä % 

Akonlahti 8 17 22 47 11 

Alajärvi - 1 - 1 0,2 

Haukipudas - - 1 1 0,2 

Hietajärvi - 1 - 1 0,2 

Hirvisalmi - 1 - 1 0,2 

Jyväälahti 1 - - 1 0,2 

Kalinissa - 1 - 1 0,2 

Keynäsjärvi - 1 - 1 0,2 

Kiestinki - 1 - 1 0,2 

Kiimasjärvi 1 1 - 2 0,5 

Kiimasvaara 9 17 18 44 10 

Kivijärvi 6 5 8 19 5 

Kontokki 1 3 - 4 0,9 
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Kostamus 2 - - 2 0,5 

Kotaslampi - 1 - 1 0,2 

Kuivajärvi - 1 - 1 0,2 

Kutunen 2 2 - 4 0,9 

Kuusamo - 1 - 1 0,2 

Latvajärvi 1 - - 1 0,2 

Lusma  - 1 - 1 0,2 

Luvajärvi 1 2 - 3 0,7 

Miinoa 3 4 4 11 2 

Munankilahti 6 3 5 14 3 

Märkävaara - 1 - 1 0,2 

Oulanka 1 - - 1 0,2 

Paahkomienvaara 1 1 3 5 1 

Paatene 1 - - 1 0,2 

Pirttilahti 2 6 4 12 2 

Ritoniemi - 1 - 1 0,2 

Sappovaara 3 4 4 11 2 

Selki - - 1 1 0,2 

Suvanto 6 10 7 23 5 

Tetriniemi 6 7 18 31 7 

Tollonjoki 7 8 17 32 7 

Tuhkala - 1 - 1 0,2 

Uhtua  7 11 9 26 5 

Vuokkiniemi 35 30 46 111 26 

Vuonninen - 1 - 1 0,2 

Yhteensä  110 143 167 420  

 

Liite 4. Vienan pakolaisten sijoittuminen paikkakunnittain Suomeen (Itä-Karjalan siirtoväen 

kortit. Itäkarjalaiset. Muiden viranomaisten asiakirjat. SMJAV. KA) 

Paikkakunta Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä % 

Alahärmä 1 - - 1 0,2 

Alapitkä 29 49 56 134 31 

Haapajärvi 4 1 7 12 2 

Honkalahti - 1 - 1 0,2 

Isokyrö - 2 - 2 0,4 

Jalasjärvi 3 1 2 6 1 

Kajaani - 2 1 3 0,7 

Kauhajoki 6 4 9 19 4 

Keuruu 1 - - 1 0,2 

Kiehimä - 2 1 3 0,7 

Kiuruvesi 1 - - 1 0,2 

Kortesjärvi - 3 2 5 1 

Kuhmo 1 - - 1 0,2 

Kuopio - 1 - 1 0,2 

Kälviä 1 1 1 3 0,7 
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Laihia - 1 - 1 0,2 

Lapinlahti 8 9 13 30 7 

Lapua 2 - - 2 0,4 

Lemu - 1 - 1 0,2 

Maalahti - 1 2 3 0,7 

Maaninka 4 4 8 16 3 

Merikarvia 1 1 - 2 0,4 

Muhos  - 1 - 1 0,2 

Munakka 1 1 - 2 0,4 

Nivala 1 1 - 2 0,4 

Nokia - 1 4 5 1 

Nurmijärvi 2 5 2 9 2 

Oitti 7 2 1 10 2 

Orismala - 1 - 1 0,2 

Oulu - - 1 1 0,2 

Paltamo - 1 - 1 0,2 

Parikkala 1 - - 1 0,2 

Parola - - 1 1 0,2 

Perho - - 1 1 0,2 

Pieksämäki 1 2 2 5 1 

Polvijärvi 3 2 5 10 2 

Rauma 4 - - 4 0,9 

Savonranta 1 - 1 2 0,4 

Seinäjoki - 1 - 1 0,2 

Siilinjärvi - 2 1 3 0,7 

Sonkajärvi 3 2 2 7 1 

Sotkamo 1 3 2 6 1 

Suodenniemi 1 - - 1 0,2 

Teuva 1 3 - 4 0,9 

Vaasa 1 1 - 2 0,4 

Varpaisjärvi 14 18 27 59 14 

Vihanti 1 1 - 2 0,4 

Vihti 1 1 4 6 1 

Vöyri 2 1 4 7 1 

Ylistaro - 1 - 1 0,2 

Ei tiedossa 2 8 7 17 4 

Yhteensä 110 143 167 420  

 


