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JOHDANTO 

HISTORIALLINEN TAUSTA 

 

Karjalaiset uusille alueille 

 

Suomi joutui toisessa maailmansodassa raskaisiin taisteluihin Neuvostoliittoa vastaan. 

Niiden seurauksena se joutui taipumaan Neuvostoliiton vaatimiin alueluovutuksiin sekä 

talvisodan päätteeksi maaliskuussa 1940 että jatkosodan lopuksi syyskuussa 1944.  

Vuonna 1940 tehtyjen rauhanehtojen perusteella Suomen piti luovuttaa Neuvostoliitolle 

Karjalan kannas, Laatokan Karjala, suuri osa Sallasta ja Petsamon Kalastajasaarennosta 

sekä osa Kuusamon alueesta. Lisäksi Suomi joutui vuokraamaan Neuvostoliitolle Han-

gon sotilastukikohdaksi 30 vuodeksi. Koska karjalaiset halusivat poistua luovutetuilta 

alueiltaan varsin yksimielisesti, oli yli 400 000 karjalaista asutettava muualle Suomeen. 

Vuoden 1944 alueluovutuksia koskevat rauhanehdot olivat muilta osin samat, mutta nyt 

Hankoniemen sijaan piti vuokrata Neuvostoliitolle Porkkalan alue 50 vuodeksi, sekä 

Petsamo oli annettava Neuvostoliitolle kokonaisuudessaan. Neuvostoliitolle luovutetut 

alueet olivat noin 12 prosenttia Suomen pinta-alasta, ja niillä oli asunut noin 12 prosent-

tia maan väestöstä1. Reilusti suurin osa luovutetusta alueesta kuului siis Karjalaan. Luo-

vutetusta alueesta puhuttaessa onkin usein kyse Neuvostoliitolle menetetystä Karjalas-

ta.2    

Kun Suomi valloitti jatkosodan aikana Karjalan takaisin, palasi yli 70 prosenttia karja-

laisista entiselle kotiseudulleen. Jatkosodan jälkeen tapahtuneen Karjalan luovutuksen 

seurauksena, vuonna 1944, piti kotiseuduiltaan evakuoitujen ihmisten lisäksi auttaa 

myös rintamamiehiä, sotainvalideja ja sodassa kaatuneiden perheitä.3 Suuri osa siirto-

karjalaisista sijoitettiin Suomen etelä- ja keskiosiin. Sen sijaan Oulun pohjoispuolelle 

heitä ei sijoitettu lainkaan.4 Heitä asutettiin niin kouluihin kuin rukoushuoneisiin, mutta 

jotkut heistä saattoivat joutua asumaan jopa riihissä. Asunto-oloja helpotettiin tasoitus-

                                                           
1 Laine 2003, 699–704; Vahtola 2003, 366–376; Liite I 
2 Laine 2003, 699–704 
3 Turtola 2010, 216; Vahtola 2003, 383–384.   
4 Liite II  
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siirroilla5, joita alettiin järjestää vuoden 1944 loppupuolella. Vuosina 1945–1948 moni 

karjalainen joutui vaihtamaan asuinpaikkaansa useita kertoja. Viimeiset evakot6 kirjat-

tiin lopulliseen asuinkuntaansa vuonna 1950.7  

Yli puolet siirtoväestä kuului maatalousväestöön. Heidän sijoittamisessaan pyrittiin sii-

hen, että he voisivat toimia maatalouden parissa myös uusilla asuinalueillaan. Karjalais-

ten ja muiden ryhmien avuksi säädettiinkin maanhankintalaki huhtikuussa vuonna 

1945.8 Maanhankintalaki vaikutti olennaisesti karjalaisten sijoituspaikkaan. Kannaksella 

asunut maatalousväestö siirtyi suurelta osin Lounais- ja Etelä-Suomeen. Rajakarjalassa9 

asunut viljelijäväki puolestaan siirrettiin pitkälti Kuopion lääniin. Laatokan karjalaiset 

asettuivat uuteen Kymen lääniin. Maatalousväen sijoittamisessa pyrittiin siihen, että 

vanhojen lähtökuntien ja kylien asukkaat saisivat olla yhdessä.10  

Kaupungissa asuneet ja muissa kuin maatalousammateissa toimineet karjalaiset siirtyi-

vät pitkälti samoille alueille kuin maatalousväki. He alkoivat kuitenkin toimeentulonsa 

turvatakseen muuttaa sijoitusalueiltaan muualle. 1940-luvun lopulta alkaen heidän tär-

keimmiksi asutuskeskuksikseen muodostuivat Helsinki, Lahti, Tampere ja Turku.11 

 

Karjalan Liitto siirtoväen asialla 

  

Luovutetun Karjalan kunnat, seurakunnat sekä järjestöt perustivat vuonna 1940 Karja-

lan Liiton. Sen perustaminen koettiin tarpeelliseksi, koska haluttiin saada kaikkia karja-

laispiirejä edustava keskusjärjestö, joka ryhtyisi ajamaan luovutetun alueen väestön etu-

ja. Liiton perustamista valmistelevaan toimikuntaan haluttiin mahdollisimman laaja 

yhteiskunnallinen pohja, joten siihen otettiin mukaan niin maalaisliiton, sosiaalidemo-

kraattien kuin kokoomuksen edustajia. Myös maantieteellisestä tasapainosta haluttiin 

                                                           
5 Tasoitussiirrot tarkoittavat evakkojen asuinpaikkojen siirtämistä alueille, missä siirtoväkeä oli ollut 
aiempaa sijoituskuntaa vähemmän. Nevalainen 2010, 230. 
6 Karjalan siirtoväestä alettiin käyttää kansankielistä nimitystä, evakot. Sallinen-Gimpl 1994, 12. 
7 Nevalainen 2010b, 228–233. 
8 Maanhankintalain tarkoituksena oli antaa viljelysmaata siirtoväkeen kuuluville viljelijöille, sotainvali-
deille, -leskille sekä perheellisille rintamamiehille. Vahtola 2003, 383–384. 
9 Laatokan pohjoispuolella sijainneesta Salmin kihlakunnasta käytettiin nimitystä Rajakarjala. Koponen 
2000, 9. 
10 Nevalainen 2010b, 228–233; Vahtola 2003, 383–384. 
11 Ibidem. 
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pitää huolta, joten 17-henkiseen toimikuntaan otettiin jäseniä tasapuolisesti eri luovute-

tun alueen pitäjistä.12   

Varsinaiseen järjestön perustamistilaisuuteen haluttiin edustajia kaikista luovutetun alu-

een paikkakunnista. Perustamiskokoukseen tuli lopulta lähes 400 siirtoväen edustajaa; 

ainoastaan neljästä luovutetusta karjalaiskunnasta ei ollut edustajaa paikalla. Kokouk-

sessa oltiin yksimielisiä Karjalan Liiton perustamisesta, sen sijaan sen nimestä ei aluksi 

oltu yksimielisiä. Erimielisyyttä syntyi myös siitä, tuliko Karjalan Liiton olla kaikkien 

karjalaisten vai ainoastaan siirtokarjalaisten järjestö. Lopulta talvisodan aikana Suomen 

puolustusministerinä toiminut karjalainen Juho Niukkanen ilmoitti karjalaisten yhteen-

kuuluvuuden olleen niin tärkeä asia, ettei ollut väliä siitä, mille puolelle ”ryssän rajavii-

vaa” ihmiset olivat jääneet.13      

Karjalan Liiton tarkoitukseksi määriteltiin lopulta ”ylläpitää yhteyttä karjalaisten yh-

dyskuntien ja vapaiden järjestöjen kesken, tehdä tunnetuksi karjalaisten asiaa sekä hei-

dän omatoimisuuttaan edistäen työskennellä alueluovutusten kautta menetettyjen seutu-

jen väestön elinehtojen parantamiseksi”.14 Karjalan Liiton tehtäväksi on myöhemmin 

katsottu myös karjalaisen kulttuurin perinteen vaaliminen. Liiton sisällä on toiminut 

myöhemmin lähes 500 eri karjalaisyhteisöä.15 

Karjalan Liitto toimi alusta alkaen aktiivisesti puolustaen näkyvästi siirtoväkeä esimer-

kiksi asutus- huolto- ja omaisuudenkorvauskysymyksissä. Se esimerkiksi muodosti lä-

hetystön, joka meni silloisen pääministerin Urho Kekkosen luokse vaatimaan parannuk-

sia karjalaisten maanviljelijöiden kokemiin epäkohtiin.16 Liitto halusi myös auttaa ja 

tukea evakkokansan Kanta-Suomeen asettumista, mutta pyrki käytännössä jo pian so-

tien päätyttyä siihen, että Suomi voisi saada Karjalan takaisin.17 Jatkosodan jälkeen Kar-

jalan Liitto halusi karjalaisten perustavan karjalaisseuroja. Tämän jälkeen sen toiminnan 

painopiste siirtyikin karjalaisseuroihin ja yhteisiin piirijärjestöihin.18  

Liitto pyrki ”puhumaan karjalaisella suulla” myös poliittisessa päätöksenteossa. Sen 

ensimmäisessä hallituksessa oli varajäsenet mukaan lukien 18 henkilöä, joista 10 toimi 

                                                           
12 Arponen 2010, 9–12. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem.    
15 Sallinen-Gimpl 2000, 335. 
16 Arponen 2010, 43–45; Yrjölä 1960, 130–131. 
17 Nevalainen 2010a, 493, 500. 
18 Arponen 2010, 33. 
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joko sillä hetkellä tai oli aiemmin toiminut kansanedustajana. Ensimmäisessä hallituk-

sessa oli jäseniä eniten Viipurin läänin suurimmasta puolueesta, Maalaisliitosta. Muut 

jäsenet kuuluivat kokoomukseen, sosiaalidemokraatteihin tai isänmaalliseen kansanliik-

keeseen. Hallituksen poliittisesta jaosta ei tehty koskaan minkäänlaisia sopimuksia, 

vaikkakin jotkut vasemmistoa edustaneet poliitikot kritisoivat hallituksen selkeää porva-

rienemmistöä. Virallisemmassa mielessä tilanteeseen kuitenkin tyydyttiin. Liitto sai 

etenkin toimintansa alkuvaiheissa karjalaisilta täyden tuen. Se pyrki siihen, että Suomen 

jokaisessa hallituksessa olisi vähintään yksi karjalainen ministeri. Tämä toive toteutui 

varsin hyvin, koska vuodesta 1941 aina 1960-luvun alkuun asti oli karjalaisministeri 

Suomen jokaisessa puolueiden perustamassa hallituksessa. Karjalaisten poliittisessa 

mielessä tärkeimpänä luottomiehenä pidettiin maalaisliittolaista Eemil Luukkaa, joka 

toimi muun muassa Suomen kahdeksassa eri hallituksessa vuosina 1944–1962. Koko 

tuon ajan hän oli myös Karjalan Liiton puheenjohtaja.19 

Karjalan Liitto ei kuitenkaan välttynyt poliittisilta riidoilta. Esimerkiksi vuoden 1947 

vuosikokous oli myrskyisä. Kiistat liittyivät puheenjohtajan valintaan, ja erimielisyydet 

johtuivat ehdokkaiden poliittisista taustoista. Kokous jouduttiin keskeyttämään, ja myö-

hemmin Liitto järjesti ylimääräisen kokouksen, jonka aikana sosiaalidemokraatit mars-

sivat kokouksesta ulos. Karjalan Liitto halusi tässäkin tilanteessa näyttää yhtenäiseltä ja 

puolueettomalta. Ylimääräistä kokoustakin se perusteli muotovirheillä.20   

 

Karjalan Liitto perustaa Karjalaisen Kansan 

 

Karjalan Liitto perusti evakkoja varten oman lehden, Karjalaisen Kansan, joka ilmestyi 

vuosina 1945–1958. Aluksi Karjalan Liitto omisti lehdestä 60 prosenttia, ja loput 40 

prosenttia omistuksesta jakautuivat Liiton varapuheenjohtaja Jussi Raatikaisen, toimin-

nanjohtaja Mauno Laisaaren sekä Johannes Virolaisen kesken. Vuodesta 1948 lähtien 

Karjalan Liitto osti Karjalaisen Kansan käytännössä kokonaan omakseen. Kolmelle 

aiemmalle osaomistajalle jäi kullekin lehden omistuksesta yksi prosentti.21  

                                                           
19 Arponen 2010, 25–30. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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Karjalaisen Kansan ensimmäisinä vuosina lehteä toimitettiin neljän miehen kesken, 

osaomistajien lisäksi neljäntenä toimittajana oli lehden päätoimittaja Kalevi Savolai-

nen.22 Toimittajista Virolainen työskenteli lehden perustamisen aikaan siirtoväenasiain-

päällikkönä. Vuodesta 1950 lähtien hän oli päivän politiikassa aktiivisesta mukana toi-

mien niin ministerinä kuin Maalaisliiton ja sen seuraajan Keskustapuolueen, kansan-

edustajana ja puheenjohtajana. Koulutukseltaan hän oli maatalous- ja metsätieteiden 

tohtori.23 Jussi Raatikainen toimi Karjalaisen Kansan alkuvuosina Karjalan Liiton vara-

puheenjohtajana.24 Vuosina 1936–1951 hän toimi sosiaalidemokraattien kansanedusta-

jana sekä toisena maatalous- ja samalla toisena sisäasiainministerinä vuosina 1948–

1950.25 Varatuomari Mauno Laisaari toimi 1940-luvun alussa Karjalan Liiton lakimie-

henä ja myöhemmin, esimerkiksi Karjalaisen Kansan alkuvuosina, sen toiminnanjohta-

jana. Vuosina 1947–1951 hän työskenteli eduskunnan oikeusasiamiehenä.26 Raatikaisen 

tavoin myös hän kuului sosiaalidemokraattiseen puolueeseen.27 Kalevi Savolainen jäi 

ensimmäisistä toimittajista tuntemattomimmaksi. Hän kuitenkin toimi aktiivisesti karja-

laisten asialla toimittaen esimerkiksi yleisradiolle materiaalia siirtoväkeä koskevaa tie-

dotusta varten 1940- ja 1950-luvuilla28. 

Lehden toimitus määritteli tehtäväänsä ensimmäisessä numerossaan:  

Harras toivomme on, että lukijakuntamme osallistuu keskusteluun leh-

temme palstoilla kaikesta karjalaisia lähellä olevista kysymyksistä. On 

vain syytä pitää mielessä, että tehtävämme ovat niin vaativia, että kaiken 

tulee tapahtua rakentavassa mielessä ja samaan hiileen puhaltaen.29 

Karjalainen Kansa toimi Karjalan Liiton tiedotuslehtenä30. Lisäksi sen tehtävänä oli 

toimia karjalaisten yhdyssiteenä.  Lehden välityksellä Karjalan Liitto kykeni myös aut-

tamaan karjalaisia heitä askarruttavissa kysymyksissä.  

                                                           
22 Arponen 2010, 25–30. 
23 Virolainen 2000, 37. 
24 Arponen 2010, 24. 
25 WSOY:n iso tietosanakirja 8, 14. 
26 Karjalan Liiton luottamus- ja toimihenkilöt sekä kunniapuheenjohtajat, 2010, 189. 
27 Arponen 2010, 24–25. 
28 Arponen 2010, 32–33.  
29 Toimitus, ”Toimituksen toivomuksia” (ilmoitus). Karjalainen Kansa 14.1.1945. (Jatkossa käytän lehdes-
tä lyhennettä KK). 
30 Arponen 2010, 30–31. 
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1950-luvu alkuun asti lehti ilmestyi kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Positiivisista 

odotuksista huolimatta lehden tilaajamäärä jäi pieneksi, minkä vuoksi esimerkiksi vuo-

den 1945 lopussa tilauksia oli noin tuhat.31 Siitä, missä yhteiskunnallisessa asemassa 

lehteä tilanneet karjalaiset olivat tai missä päin Suomea he tilaushetkellä asuivat, ei leh-

distä käy tarkemmin ilmi. Kuitenkin lehtiä tutkimalla on mahdollista päätellä, että val-

taosa sen tilaajista toimi maatalouden parissa ja heitä saattoi asua esimerkiksi Lahden ja 

Kymen seuduilla, koska yksi lehden numeroistakin oli omistettu Lahden ja yksi Kymen 

karjalaisille. Lehden painopaikkana oli Helsinki. 

Niukan levikin vuoksi vuosina 1951 ja 1952 lehdestä ilmestyi ainoastaan joulunumero 

Joulukannel. Seuraavina vuosina lehti ilmestyi joulunumero mukaan lukien viisi kertaa 

vuodessa. Vuonna 1958 lehteä julkaistiin jälleen kerran kuukaudessa, mikä oli taloudel-

lisesti epäonnistunut ratkaisu. Vuoden 1958 jälkeen lehden julkaiseminen päätettiinkin 

lakkauttaa.32 

Karjalainen Kansa toimi Liiton keskeisenä äänenkannattajana. Perinteisenä sanomaleh-

tenä sitä ei voida pitää, koska se ei keskittynyt arjen politiikkaan muutoin kuin karjalais-

teemojen kautta. Lehti ei varsinaisesti ollut poliittinen. Kuitenkin esimerkiksi sen kaikki 

kolme osaomistajaa olivat valtakunnanpolitiikassa mukana. Lehden haluttiin olevan 

puoluepolitiikasta erillään oleva kaikkien karjalaisten yhdysside. Kuitenkin sen kattojär-

jestössä, Karjalan Liitossa, syntyi jo alkuvuosina politiikkaan liittyviä erimielisyyksiä. 

Niistä Liitto näytti vaikenevan myös lehtien sivuilla. Tämä saattoi johtua siitä, että leh-

den haluttiin olevan karjalaisten yhdysside, joten poliittisista erimielisyyksistä ei sopi-

nut kirjoittaa.  

Karjalainen Kansan niukkaan levikkiin ovat saattaneet vaikuttaa kilpailevat karjalais-

lehdet. Esimerkiksi Karjalan kirjapainon kustantama kokoomusmielinen, päivittäinen 

sanomalehti Karjala oli ilmestynyt jo ennen Karjalan luovuttamista. Evakkoajan alka-

misen jälkeen se muutti linjansa puolueettomaksi siirtoväen äänenkannattajaksi, joka 

halusi toimia luovutetun Karjalan asukkaiden yhdyssiteenä. Lehdessä ilmaistiinkin ke-

sällä 1946 tyytyväisyys siihen, että siirtokarjalaiset olivat ottaneet lehden omakseen.33 

Karjalaista Kansaa julkaissut Karjalan Liitto tuli Karjalan osaomistajaksi Karjalaisen 

Kansan viimeisenä ilmestymisvuotena 1958. Myös Pohjois-Karjalan kirjapainon kus-

                                                           
31 Arponen 2010, 30–31. 
32 Ibidem. 
33 ”Se valtava nousu” (mainos) Karjala 29.6.1946.  
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tantama sanomalehti Karjalainen oli karjalaisille tuttu ja sodan jälkeen maakuntansa 

ykköslehti.34 Tosin sen tilaajakunta muodostui todennäköisesti Suomelle jääneen Karja-

lan väestöstä, joten sitä ei voi pitää varsinaisena siirtokarjalaisten lehtenä.  

Karjalan Liitto määritteli tehtäväkseen kaikkien, myös Suomelle jääneen Karjalan asuk-

kaiden, asioiden ajamisen. Kuitenkin Karjalaista Kansaa lukiessa kykenee huomaa-

maan, että lehti keskittyi selkeästi nimenomaan luovutettuun Karjalaan ja siihen liitty-

viin asioihin. Ilman Karjalan luovuttamista lehteä ei olisi edes julkaistu. 

 

 KARJALAISEN IDENTITEETIN MÄÄRITTELY JA SIIHEN VAIKUTTA-

NEET ASIAT 

 

Karjalaisuutta, Karjalaa tai karjalaista identiteettiä on usein vaikeaa määritellä yhdellä 

lauseella. Jo alueellisesti ajateltuna Karjalalla voidaan tarkoittaa erilaisia alueellisia ko-

konaisuuksia. Suomalaiseen Karjalaan ovat kuuluneet Suomenlahden ja Laatokan välis-

sä sijaitseva Karjalan kannas, Laatokan rannan vieressä oleva Laatokan Karjala sekä 

Etelä-Karjala. Myös Suomenlahden itäisimpiä saaria on pidetty karjalaisten alueena. 

Lisäksi Laatokan pohjoispuoleisella alueella sijainnutta Salmin kihlakuntaa on kutsuttu 

Raja-Karjalaksi, jossa asui noin kymmenesosa luovutetun Karjalan asukkaista. Tämän 

alueen on sanottu olevan oma vyöhykkeensä, joka oli saanut vaikutteita kalevalaisesta 

kulttuurista. Lisäksi osa Karjalasta on alusta asti kuulunut Venäjään. Tätä aluetta on 

nimitetty Itä-Karjalaksi. Myös luonnontieteilijät ovat jakaneet Karjalan aluetta erilaisiin 

vyöhykkeisiin, joihin kuuluvat niin Kannaksen tasainen maasto kuin Laatokan alue saa-

ristoineen ja kasviharvinaisuuksineen. Voidaan sanoa, että Karjalalla oli luontonsa, his-

toriansa, kulttuurinsa ja ihmistensä puolesta monet kasvot.35  

Suomi oli joutunut kokemaan Karjalan menetyksen jo reilut 200 vuotta aiemmin, kun 

Venäjä sai itselleen lähes samat alueet kuin talvi- ja jatkosodan rauhan jälkeen, Uuden-

kaupungin rauhassa vuonna 1721.36 Suomen alue supistui vielä Turun rauhassa vuonna 

1743, jolloin Suomen itärajaksi tuli Kymijoki.37 Kun Suomen alue siirrettiin Suomen 

                                                           
34 Ekman-Salokangas 1988, 285–289. 
35 Koponen 2000, 9–11. 
36 Vahtola 2003, 175. 
37 Vahtola 2003, 191. 
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sodan (1808–1809) jälkeen Ruotsilta Venäjälle, palautettiin Uudenkaupungin ja Turun 

rauhassa menetetyt, Vanhaksi Suomeksi kutsutut alueet, Suomelle takaisin.38 Tämän 

jälkeen palautetun Karjalan asukkaisiin suhtauduttiin yleensä negatiivisesti, mikä näkyi 

muun muassa 1800-luvun alun matkakuvauksissa. Hannes Sihvon mukaan tällaisen 

kriittisen asenteen avulla haluttiin korostaa sitä, miten haitallista oli sadan vuoden ero 

muusta Suomesta ollut.39 

Suomessa alettiin elää 1890-luvun jälkeen kansallisromanttista kautta, jonka yhteydessä 

on tullut tutuksi myös karelianismi. Käsitettä on laajennettu esimerkiksi taiteelliseen ja 

poliittiseen karelianismiin, mutta sen voisi kokonaisuudessaan tiivistää taiteen, musiikin 

ja kirjallisuuden kaudeksi, jonka esikuvana olivat Karjala ja Kalevala. Karelianismiin 

liittyivät myös Karjalaan tehdyt romanttiset matkat. Sieltä haluttiin hakea aitoa ja tur-

meltunutta suomalaisuuden ydintä. 40  Esimerkiksi Zacharias Topelius ilmaisi mielty-

myksensä karjalaiseen kansanromantiikkaan.41 Aiemmin kielteisen sävyinen kuva Kar-

jalasta oli muuttunut suorastaan romanttiseksi.  

Ennen talvisodan alkua pidettiin karjalaisia jo ”tärkeinä suomalaisina”. Karjala oli esi-

merkiksi ”rajan vartio”42. Suomalaisten kiinnostus Karjalaa kohtaan näkyi myös Suo-

men itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina käydyissä heimosodissa. Suomesta lähti Neu-

vosto-Venäjälle kuuluvaan Itä-Karjalaan vapaaehtoinen retkikunta, jonka tavoitteensa 

oli valloittaa alue ja liittää se Suomeen. Lähtökohtana tässä oli, turvallisemman itärajan 

ja Suur-Suomi ajattelun lisäksi, ajatus kalevalaisen suomalaiskansallisen kulttuurin löy-

tämisestä Karjalan laulumailta. Samalla suomalaiset heimot haluttiin saada yhteen. 

Suomi sai vuonna 1920 sovitussa Tarton rauhassa Neuvosto-Venäjältä Petsamon, mutta 

joutui luopumaan Itä-Karjala-haaveistaan. Rauhaan oltiin Suomessa pettyneitä, ja hei-

mohengen tukemiseksi Suomessa perustettiin vuonna 1922 Akateeminen Karjala-

seura.43 Tätäkin taustaa vasten voidaan todeta, että Karjala koettiin olennaiseksi osaksi 

Suomea ja samalla myös karjalaisuuteen suhtauduttiin hyväksyttävästi, koska esimer-

kiksi sieltä lähtenyt Kalevala-aate koettiin suomalaiseksi perinteeksi.  

                                                           
38 Vahtola 2003, 247. 
39 Sihvo 2004, 59–60. 
40 Sihvo 2003, 14–15.  
41 Sihvo 2004, 106–107.  
42 Sihvo 2004, 70–71.  
43 Vahtola 2003, 297–298. 
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Karjalaisten ihmisten luonteesta on puolestaan sanottu, että historian aikana heidät on 

muokattu sellaisiksi, että he ovat antautumattomia, eivätkä koskaan luovuta sisintään. 

Heitä on kuitenkin myös pidetty huumorintajuisina ja optimistisina ihmisinä, joilla on 

säilynyt rohkeus ja elämänusko vaikeissakin olosuhteissa. Näiden luonteenpiirteiden 

avulla karjalaisten on uskottu selviävän kunnialla kotiseutunsa menettämisestä.44  

Käsite ”identiteetti” voidaan tulkita useammalla tavalla ja siksi sitä onkin usein vaikeaa 

määritellä. Siihen liittyviä termejä ovat esimerkiksi yhtäläisyys, yksilöllisyys ja omi-

naislaatu.45 PASI SAUKKONEN määrittelee identiteetin ehdoiksi olemassaolon, ajalli-

sen jatkuvuuden, eron ja yhtenäisyyden. Kahta viimeistä ehtoa hän tarkentaa toteamalla, 

että identiteetti rakentuu suhteessa ”toisiin” ja sen muodostus vaikuttaa näihin ”toi-

siin”.46 Myös STUART HALL mainitsee, että identiteetti muodostuu minän ja yhteis-

kunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Hän myös toteaa, että identiteetti saattaa olla pirs-

toutunut, koska sekä yksilölliset subjektit että sosiaaliset maailmat voivat ”liikkua pai-

koiltaan”, jolloin vakaa identiteetti on vaarassa horjua.47 

Identiteetti voi liittyä yksityiseen ihmiseen tai kokonaiseen ryhmään. Yksilölliseen iden-

titeettiin sopivia tyypillisiä kysymyksiä voisivat olla muun muassa: ”kuka minä olen?” 

ja ”mihin ryhmään minä kuulun?”48 PIRKKO SALLINEN-GIMPL:N mukaan karjalai-

nen identiteetti ilmeni kolmella eri tasolla, ja kukin näistä tasoista jakautui vielä kogni-

tiiviseen tasoon/ryhmäidentiteettiin ja emotionaaliseen tasoon/yhteisyysidentiteettiin. 

Yhteiskunnallisella tasolla siirtokarjalaiset olivat järjestäytynyt ryhmä, jolla oli yhteisiä 

päämääriä, esimerkiksi siirtokarjalaisten etujen valvonta, jota toteutettiin valtakunnalli-

sen järjestön avulla. Emotionaalisessa mielessä yhteiskunnallisen tason identiteetti il-

meni yhteenkuuluvuudentunteena, jota oli havaittavissa erilaisissa siirtokarjalaisten juh-

lissa sekä Kanta-Suomeen asuttamisen aikana.49 

Toinen identiteetin ilmenemistaso oli paikallistaso. Ryhmätasolla tämä tarkoitti esimer-

kiksi paikallisjärjestöjen toimintaa, joka tuki siirtokarjalaisten kulttuuria. Emotionaali-

                                                           
44 Sihvo 1994b, 577–578. 
45 WSOY:n iso tietosanakirja 3, 347. 
46 Ilonen viittaa Pasi Saukkoseen. Ilonen 2013, 44–48. 
47 Hall 1999, 22. 
48 Ibidem. 
49 Sallinen-Gimpl 1994, 41.  
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sesti ajateltuna paikallistason identiteettiä oli havaittavissa esimerkiksi pienissä ryhmis-

sä tai yhteisöissä syntyneessä yhteenkuuluvuuden tunteessa.50 

Kolmas identiteetin tasoista oli yksilötaso, joka ilmeni ryhmäidentiteetin tasolla liitty-

misenä johonkin siirtokarjalaisten ryhmään, omiin taustoihin perustuen. Emotionaali-

sessa mielessä tämä ilmeni samaistumisena yhteenkuuluvuudentunteen perusteella siir-

tokarjalaisten ryhmään. Tämä samastuminen saattoi pohjautua tiedostettuun tai tiedos-

tamattomaan subjektiiviseen identiteettikehitykseen.51  

Sallinen-Gimpl erittelee myös kolme keskeistä identiteettikäsitettä, jotka ovat ryhmä-, 

etninen- ja kulttuurinen identiteetti. Etnisessä identiteetissä 52  etnisyys toimii ihmisiä 

yhdistävänä tekijänä, kulttuuri-identiteetissä puolestaan koetaan kulttuurista yhteyttä.53  

Karjalainen identiteetti ei siis ole yksiselitteinen käsite, vaan sen muodostumiseen ovat 

saattaneet vaikuttaa historian eri vaiheet ja identiteetin piirteitä on mahdollista havaita 

hyvin monesta asiasta. Se voi siis olla myös erilaista, riippuen, mistäpäin Karjalaa on 

kotoisin.  

 

TUTKIMUSTILANNE 

 

Luovutetun Karjalan alueesta on kirjoitettu varsin runsaasti. Lähes kaikista sen paikka-

kunnista on laadittu yksi tai useampi teos. Näistä suurimmassa osassa ei kuitenkaan ole 

kyse niinkään tutkimuksesta kuin muistelmista. Karjalasta ja karjalaisuudesta on kui-

tenkin tehty myös tutkimuksia. Lisäksi erilaiset teokset, joissa on haastateltu karjalaisia 

ihmisiä, ovat antaneet minulle asioihin hyvää taustatukea. 

HANNES SIHVON (julkaistu vuonna 2004) laatima teos Rajaton ajaton Karjala antaa 

hyviä näkökumia karjalaiseen identiteettiin. Hän käy läpi niin tunteellista ja leikkisää 

kuin vilkasta ja ohjattavaa karjalaisluonnetta. Sihvo ottaa esille myös karjalaisten runol-

lisen puolen sekä sopeutumisen uuteen tilanteeseen sodan jälkeen. Samanlaista syventä-

vää tietoa saa myös teoksesta Karjalan kansan historia (1994), jonka Sihvo on toimitta-

                                                           
50 Sallinen-Gimpl 1994, 41. 
51 Ibidem. 
52 Etnisellä identiteetillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lähinnä paikallista identiteettiä. 
53 Sallinen-Gimpl 1994, 40. 
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nut yhdessä HEIKKI KIRKISEN ja PEKKA NEVALAISEN kanssa. Kirjassa käsitel-

lään luovutetun Karjalan alueen elämää ja luonnehditaan karjalaista ihmistyyppiä. Sih-

von kirjoittamassa teoksessa Karjalan kuva (2003) tuodaan puolestaan esiin karjalai-

suuden ja karelianismin kuvaa Suomen autonomian ajalta. Nämä kirjat auttavat lukijaa 

ennen kaikkea ymmärtämään karjalaisuutta ja karjalaisen ihmisen identiteettiä. RAI-

NER PALMUNEN on toimittanut teoksen Karjalan monet kasvot (2000), joka koostuu 

useampien henkilöiden kirjoittamista artikkeleista. Siinä kuvataan karjalaisuutta katta-

valla tavalla käsitellen esimerkiksi karjalaisten kokemia haavoja, mutta samalla uuden 

elämän aloittamista. Myös elämästä vanhan Karjalan alueella kerrotaan monipuolisella 

tavalla.  

Tämän työn tärkeään tutkimuskirjallisuuteen kuuluu PIRKKO SALLINEN-GIMPL:n 

väitöskirja aiheesta Siirtokarjalainen identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen (1994). 

Hän käsittelee tutkimuksessaan sitä, miten siirtoväen kulttuuri ja identiteetti muuttuivat 

tai säilyivät Karjalan luovutuksen jälkeen. Sallinen-Gimpl kuvaa laajasti karjalaisen 

identiteetin erilaisia piirteitä erilaisissa tilanteissa ja tuo myös esille kulttuurien vastak-

kaisuutta ja niistä syntyneitä vaikeuksia sekä molemminpuolista kulttuurin vaihtoa ja 

omaksumista. Sama henkilö on kirjoittanut myös teoksen Elävä karjalaisuus (1997), 

joka niin ikään antaa tietoa karjaisesta identiteetistä. KAIJA HEIKKINEN on keskitty-

nyt tutkimuksessaan Karjalaisuus ja etninen itsetajunta (1987) entisiin Salmin kunnan 

asukkaisiin. Siinä hän kiinnittää erityisen huomionsa salmilaisten rajakarjalaiseen iden-

titeettiin ja omaleimaisuuteen, mikä näkyi niin pukeutumisessa, työskentelytavoissa 

kuin ortodoksisessa uskonnossa.  

ANNELI ILOSEN tutkimus Rajan lapset, Identiteettityö Kannaksen evakkojen keskuu-

dessa (2013) antaa karjalaisesta identiteetistä monenlaisia lisänäkökulmia. STUART 

HALL on puolestaan kirjoittanut teoksen Identiteetti (1999), joka käsittelee esimerkiksi 

ihmisen identiteetin muodostumista ja säilymistä. Myös tämä teos on ollut avuksi karja-

laisen identiteetin pohdinnassa.   

KEIJO K. KULHA käsittelee kirjassaan Karjalaiset Kanta-Suomeen (1969) maanhan-

kintalain toteutusta sodan jälkeisessä Suomessa. Hän kertoo siinä sekä karjalaisten että 

kantaväestön näkökulmista. Teos antaa hyvää taustatietoa etenkin siirtokarjalaisen ja 

ruotsinkielisen väestön kielikiistoihin. 
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Hyviä näkökulmia karjalaisten elämään, sekä ennen että jälkeen sotavuosien, tuodaan 

esille YRJÖ KAUKIAISEN ja JOUKO NURMIAISEN toimittamassa teoksessa Viipu-

rin läänin historia VI (2010). Siinä käydään läpi niin karjalaisia elinkeinoja, sotavuosia 

ja niistä selviytymistä kuin asettumista uusille alueille. Kirjassa kerrotaan myös yksi-

tyiskohtaisesti Karjalan palauttamiseen liittyvistä keskusteluista, joita käytiin jo tutki-

mani lehden, Karjalaisen Kansan, ilmestymisen aikana. Teos antaa käsiteltäville aiheil-

le hyvää historiallista taustaa.  

Karjalan Liitosta on julkaistu oma, TERHI WILLMANIN toimittama tutkimus, Karja-

lasta on kysymys, Karjalan Liitto karjalaisten asialla (2010). Siinä käsitellään kattavasti 

Karjalan Liiton vaiheita ja roolia sodanjälkeisinä vuosina. Samalla siinä avataan asioita, 

jotka ovat saattaneet olla sen julkaiseman lehden, Karjalaisen Kansan, artikkeleiden 

taustalla. Karjalan Liiton laatima, HELENA VALLAN toimittama julkaisu Karjala tu-

tuksi (1997) antaa puolestaan arvokasta taustatietoa tutkimuksen karjalaisia perinteitä 

käsittelevään kolmanteen päälukuun. 

 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tutkimukseni aiheena on Karjalainen identiteetti Karjalainen Kansa -lehden valossa 

vuosina 1945–1958. Karjalainen Kansa oli siis Karjalan Liiton omistama lehti, joka 

ilmestyi Karjalan evakoille kyseisinä vuosina 1945–1958. Tutkimuksessa keskitytään 

nimensä mukaisesti karjalaiseen identiteettiin. Keskeisinä tutkimuskysymyksinä ovat: 

Miten karjalainen identiteetti näkyi Karjalaisessa Kansassa ja millä tavoin identiteettiä 

tuotiin lehdissä esiin. Pyrin myös tuomaan esiin, miten ja minkälaisessa sävyssä lehdis-

sä asioista kirjoitettiin, koska esimerkiksi voimakkaalla tunteella ilmaistut kirjoitukset 

saattoivat osoittaa asian olevan identiteetin kannalta tärkeän.  

Koetan siis selvittää lehdissä julkaistuista asioista, niin toimituksen näkökulmista kuin 

lukijoiden kirjoituksista, miten ne kytkeytyivät karjalaiseen identiteettiin. Tämän tutki-

muksen kautta on myös mahdollisuus päästä selvittämään ”karjalaista ääntä”, siirtoväen 

omia ajatuksia, joita he saivat purkaa kohtalotovereilleen. Tosin yksittäisen rivikarjalai-

sen ääntä tuli lehdissä esille varsin harvoin, koska niissä ei niinkään keskitytty yksittäi-
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siin henkilöihin, vaan ihmisiä käsiteltiin enemmänkin kokonaisena ryhmänä. Vahvan 

kiinnostuksen karjalaislehtien tutkimiseen ovat antaneet myös omat karjalaiset juureni.  

Joissakin Karjalaisen Kansan runsaasti käsittelemissä asioissa, esimerkiksi maanhan-

kintalakiin liittyvissä käytännön järjestelyissä, Karjalan palauttamistoiveissa ja Kaleva-

lan perinteiden kerronnassa, käytän vertailukohteina kahta karjalaista sanomalehteä, 

Karjalaista ja Karjalaa. Näissä tilanteissa pohdin, oliko Karjalaisen Kansan identiteet-

tinäkemys näiden kahden lehden kanssa yhdenmukainen vai oliko havaittavissa joitakin 

eroja. Näitä kahta vertailukohteena olevaa lehteä en kuitenkaan ole tutkinut yhtä syste-

maattisesti kohta kohdalta kuin Karjalaista Kansaa. Siksi tämän tutkimuksen perusteel-

la ei voi suoraan määritellä Karjalaisen tai Karjalan identiteettikuvaa.  

Koska Karjalainen Kansa käsitteli siirtoväkeä pääosin kokonaisena ryhmänä, tutkin 

itsekin yksilöllisen identiteetin sijasta kokonaista siirtokarjalaista identiteettiä. Karjalai-

sen identiteetin tulkitsen tässä tutkimuksessani siirtokarjalaiselle väestölle tyypillisiksi 

ominaisuuksiksi ja itsensä käsittämisen tavoiksi, jotka ovat lähtöisin heidän karjalais-

taustoistaan.    

Karjalaisen identiteetin määrittelyssä käytän pohjanani Pirkko Sallinen-Gimpl:n tutki-

musta Siirtokarjalainen identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen, jossa hän jakaa siirto-

karjalaisen identiteetin kolmeen eri luokkaan, sivulla 13 mainitsemiini ryhmä-, kulttuu-

ri- ja etnisiin identiteetteihin. Identiteettiä selvittäessäni en lähde erottelemaan Karjalan 

eri alueita, vaan yhdistän koko luovutetun Karjalan yhdeksi kokonaisuudeksi. Koska 

Karjalainen Kansa keskittyi käytännössä vain luovutetun alueen karjalaisten elämää, en 

itsekään käsittele Suomelle jäänyttä Karjalan osaa. Karjalaisella identiteetillä siis tarkoi-

tan luovutetun alueen karjalaista identiteettiä. Monessa kohdassa käsittelen erikseen 

esimerkiksi ryhmä-, kulttuuri- tai etnistä identiteettiä, mutta katson kuitenkin noista jo-

kaisen kuuluvan myös yhteen kokonaiseen karjalaiseen identiteettiin. Samoin yhdistän 

henkisen ja aineellisen kulttuurin yhdeksi kulttuurikokonaisuudeksi.  

Päälukuja tutkimuksessani on kolme. Ensimmäisen pääluvun teemana ovat Karjalan 

luovutuksesta seuranneet käytännön järjestelyt ja usein niihin liittyvät hankaluudet. Tä-

hän päälukuun sisältyvät niin uuteen kotiin ja maanhankintalakiin liittyvät asiat, kuin 

katkeruudet karjalaisten epäoikeudenmukaiseksi koetusta kohtelusta. Luvussa pohditaan 

karjalaisen identiteetin piirteitä vaikeissa tilanteissa. 
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Toinen pääluku käsittelee karjalaisten kaipuuta vanhalle kotiseudulleen ja siihen liitty-

vää karjalaista identiteettiä. Aiheeseen kuuluvat niin ikävyyden tunteen purkaukset kuin 

romanttiset muistelmat vanhasta ”kultaisesta Karjalasta”. Myös varovaiset toiveet Kar-

jalan palauttamisesta Suomelle kuuluvat luvun sisältöön.  

Kolmas pääluku liittyy karjalaisiin tapoihin ja karjalaisen identiteetin jatkamiseen uusis-

sa oloissa. Luvun asioihin sisältyy myös huoli karjalaisuuden ja samalla karjalaisen 

identiteetin säilymisestä tulevien sukupolvien keskuudessa.  

Tutkimukseni etenemistapa on systemaattinen. Kuitenkin systemaattisuuden rinnalla 

tutkimus on joiltakin osin myös kronologinen. Esimerkiksi Karjalaisen Kansan ensim-

mäisinä vuosina lehdissä käytiin paljolti läpi ensimmäiseen päälukuun liittyviä teemoja, 

joten tuo pääluku pitää pitkälti sisällään vuodet 1945–1948. Kun karjalaiset alkoivat 

asettua aloilleen, saattoi lehden toimituksella olla enemmän mahdollisuuksia antaa pals-

tatilaa erilaisille muistelmille ja tapojen vaalimisille. Suuri osa toisen ja kolmannen pää-

luvun asioista sisältyykin vuosiin 1949–1958.  

Koska tämä työ keskittyy Karjalainen Kansa -lehdessä ilmenneeseen karjalaiseen iden-

titeettiin, sen eri muotoineen, en katso tarpeelliseksi käsitellä kaikkia lehdissä esiin tul-

leita asioita. Asioista kertoessani pyrin perustelemaan, miten käsiteltävät asiat karjalai-

seen identiteettiin liittyvät.  

Karjalaisesta Kansasta on kerrottu tutkimuskirjallisuudessa hyvin niukasti. Esimerkiksi 

PÄIVIÖ TOMMILAN vuonna 1988 toimittama Suomen Lehdistön historia -teos mai-

nitsee vain lehden nimen ja ilmestymisvuodet. Samoin Karjalan Liiton juhlajulkaisussa, 

Karjalasta on kysymys, kerrotaan lehdessä vain reilun kahden sivun verran. Uskonkin, 

että tämä tutkimus on omalta osaltaan myös tekemässä Karjalaista Kansaa tunnetum-

maksi. 

 

LÄHTEET JA MENETELMÄT 

 

Työni päälähteenä ovat kaikki vuosina 1945–1958 ilmestyneet Karjalainen Kansa -

lehdet. Karjalaisen Kansan taustaa ja historiaa olen esitellyt tarkemmin jo aikaisemmil-

la sivuilla.  
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Kuten tutkimustehtävä-osiossa mainitsin, käytän joissakin kohdissa vertailulähteinä 

myös kahta muuta karjalaislehteä Karjalaista ja Karjalaa. Näiden kahden lehden osalta 

keskityin pitkälti etsimään tietoa niistä asioista ja ajanjaksoista, joista Karjalainen Kan-

sa runsaasti kirjoitti. 

Lehden saaminen käsiin osoittautui varsin vaikeaksi prosessiksi. Oulun yliopiston kir-

jastossa ei sen kaikkia numeroita ollut eikä niitä onnistuttu saamaan sinne edes kauko-

lainauksella. Niinpä lähdemateriaalin täydennyksen takia oli matkustettava Turun ja 

Helsingin yliopistojen kirjastoihin. Kaikkia Karjalaiseen Kansaan liittyviä lähdeviit-

tauksia ei ole kirjoitettu samalla tavalla, koska lehtien julkaisupäivämäärää ei enää mai-

nittu vuoden 1946 jälkeen. 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen. Olen yhdistänyt lehdistä nousevia asioita isoimmiksi 

kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta valitsin myös päälukujen aiheet. Lehden sisällöstä ja 

faktoista kertomisen ohella olen pyrkinyt tuomaan mukaan runsaasti omaa pohdintaa. 

Olen tuonut esiin seikkoja, miksi lehti haluaa kirjoittaa juuri niistä asioista, ja ennen 

kaikkea pohdin näitä asioita karjalaisen identiteetin kannalta. Olen samalla miettinyt, 

liittyvätkö siinä olevat asiat joihinkin laajempiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi, jos leh-

dessä otettiin esille Karjalan palauttaminen, koetin selvittää, oliko politiikassa tapahtu-

nut samaan aikaan jotakin sellaista, mikä innoitti lehteä ottamaan palautukseen kantaa. 

Monessa kohdassa olen nähnyt tarpeellisena käyttää suoria lainauksia, koska ne antoivat 

usein lehdessä käsiteltävästä asiasta tai siinä esiin tulleista mielipiteistä selkeämmän 

kuvan.  

Suuressa osassa Karjalaisen Kansan artikkeleista ei mainita kirjoittajan nimeä. Tällai-

sissa kohdissa olen kirjoittanut lähdeviitteisiin artikkelin perään ”e.k.” (ei kirjoittajaa). 

Monen lehden kirjoituksen kohdalla olen joutunut pohtimaan, onko kyseessä artikkeli 

vai uutinen. Päädyin siihen, että mikäli kirjoituksen idea on antaa lukijoilleen faktapuo-

lista informaatiota, oli kyseessä uutinen. Suurimman osan kirjoituksista tulkitsin artik-

keleiksi. 
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1. KARJALAISTA IDENTITEETTIÄ ELÄMÄN EDELLYTYSTEN JÄR-

JESTELYISSÄ 

1.1. MAANHANKINTALAKI KARJALAISEN KANSAN NÄKÖKULMASTA  

 

1.1.1. KARJALAISILLA OIKEUS OMAAN MAAHAN  

 

Sotien jälkeen Suomessa oli vallalla agraariyhteiskunnan sosiaalipolitiikka, jonka mu-

kaan kaikille halukkaille suomalaisille oli annettava mahdollisuus omaan maahan ja 

asuntoon.54 Esimerkiksi vuonna 1922 oli säädetty Lex Kalliona tunnettu torpparilaki, 

joka takasi tilattomille viljelijöille maata lähinnä valtiolta. Laki korvattiin vuonna 1936 

säädetyllä asutuslailla, jonka turvin voitiin aloittaa asutustilojen ja asutusalueiden perus-

taminen. Tätä lakia puolestaan sovellettiin talvisodan jälkeiseen tilanteeseen, kun siirto-

väkeä varten perustettiin pika-asutuslaki, joka maanhankintalain tavoin takasi maata 

luovutetun alueen viljelijöille.55 

Tämän ajatuksen pohjalta haluttiin sodan jälkeen antaa erityisesti siirtokarjalaisille 

maanviljelijöille, mutta myös sotainvalideille, -leskeille sekä perheellisille rintamamie-

hille, uusi maatila. Maan luovuttamista varten säädettiin näitä ryhmiä varten maanhan-

kintalaki huhtikuussa 1945. Vaikka maa tuli ottaa pääosin valtiolta, kunnilta ja seura-

kunnilta, olivat maanviljelijät käytännössä suurin maata luovuttamaan joutunut ryhmä, 

koska he omistivat suurimman osan viljelykelpoisista maista.56 Maanhankintalain ansi-

osta maata jaettiin yhteensä lähes 3 miljoonaa hehtaaria, josta siirtoväki sai runsaat 60 

prosenttia. Suurmaanomistus Suomessa käytännössä päättyi.57   

Maanhankintalain myötä karjalaiset siirrettiin lähinnä Etelä- ja Itä-Suomeen.58 Maata-

loustuottajien Keskusliitto (MTK) yritti ajaa uudisraivauslinjaa, jonka mukaan siirtovä-

en tiloja olisi perustettu metsiin ja ahoille eikä valmiille viljelysalueille. Runsas osa täl-

laista aluetta olisi sijainnut Pohjois-Suomessa. Karjalaiset eivät tällaista politiikkaa 

ymmärtäneet, vaan he väittivät, että MTK tahtoi siirtää heidät ”pohjoisiin korpiin”. Kar-

jalaisille maatansa luovuttamaan joutuneet viljelijät ilmaisivat puolestaan tyytymättö-

                                                           
54 Haataja 2003, 742. 
55 Vahtola 2003, 202, 366–367. 
56 Vahtola 2003, 383–384.  
57 Haataja 2003, 742–743. 
58 Liite II. 
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myytensä maanhankintalakiin, koska heidän mielestään tilojen pilkkominen oli maan-

viljelykselle turmiollista. Maanomistajat olivatkin äänekkäästi evakoiden asuttamista 

vastaan.59 

Maanhankintalain puitteissa jaetusta maasta jaettiin valmista peltoa 8,8 prosenttia. 

Suomessa perustettiin kesään 1950 mennessä kylmiä tiloja yhteensä noin 10 500 kappa-

letta. Ne olivat asutustiloja, joiden maatalousmaaksi raivattu ala oli alle kymmenesosa. 

Näillä tiloilla ei ollut myöskään tarpeellisia rakennuksia. Jatkosodan jälkeen jaettiin 

maanhankintalailla yhteensä noin 2,8 miljoonaa hehtaaria maata, josta Karjalan siirto-

väki sai noin 1,1 miljoonaa hehtaaria. Tästä heidän saamastaan maasta oli valmista pel-

toa noin 166 000 hehtaaria, 125 000 hehtaaria oli raivattavaa maatalousmaata ja loppu-

osa oli metsää. Moni karjalainen viljelijä joutuikin tyytymään kylmään tilaan.60  

Kylmille tiloille joutuneilla ihmisillä oli edessään vaativa raivausurakka. Heistä monet 

joutuivat aloittamaan työnsä aivan alusta, metsän tai suon reunasta. Valtio kuitenkin 

antoi kylmien tilojen viljelijöille raivaustukea, joista tärkeimpiä tukimuotoja olivat syr-

jäisille ja pienille tiloille myönnetyt uudisraivauspalkkiot.61 Raivaustyö kulutti tuhan-

sien ihmisten voimia ja terveyttä. Lisäksi moni näistä uudistiloista osoittautui myö-

hemmin elinkelvottomaksi.62 

Karjalainen Kansa käsitteli maanhankintalakiin liittyviä asioita runsaasti. Kansanedus-

taja ja lehden osaomistaja Jussi Raatikainen kirjoitti siitä sen toisessa numerossa kertoen 

maan saamisen olleen tärkeä asia monelle siirtolaiselle, mutta myös monelle rintama-

miehelle. Tämän vuoksi kaikki ryhmät oli otettava huomioon. Raatikaisen mukaan kai-

killa kansalaisilla tuli olla lähtökohtaisesti mahdollisuus hankkia työllään toimentulonsa 

sillä elinkeinon alalla, mihin heillä oli ammattitaito ja parhaat toimeentulomahdollisuu-

det. Maansaannissa etusijalla tuli Raatikaisen mielestä kuitenkin olla heidän, joiden 

muuhun työhön sijoittaminen tai muulla tavalla toimeentulon saanti oli vaikeaa. Tällöin 

hänen mukaansa etusijalla oli usein siirtoväki.63  

                                                           
59 Nevalainen 2010b, 228–229. 
60 Nevalainen 2010b, 234–236. 
61 Tarkka 1988, 55. 
62 Nevalainen 2010b, 234–236. 
63 Jussi Raatikainen, ”Työväestö ja maanhankinta” (art.). KK 24.1.1945.  



21 
 

Raatikainen otti kantaa myös maanomistajien kielteiseen asenteeseen toteamalla maan-

hankintalain joutuneen heidän takiaan vastatuuleen. Hänen mielestään siirtoväen oli 

keskitettävä voimansa tämän vastustuksen voittamiseksi. Raatikainen totesi: 

Juuri tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että maanhankintalailla on vastas-

saan voimakas vastatuuli, jonka voittamiseksi siirtoväen on keskitettävä 

kaikki voimansa. On kuitenkin toiveita siitä, että suurmaanomistajien 

jäykkä vastarinta saadaan murretuksi maan suurimpien kansanvaltaisten 

puolueiden yhteisvoimilla.64  

Tuon ajan suurista puolueista ajoi karjalaisten viljelijöiden asiaa erityisesti Maalaisliitto. 

Myös sosiaalidemokraatit ja kansandemokraatit antoivat sympatiansa maattomille vilje-

lijöille. Sen sijaan maanluovuttajat eivät saaneet suurempaa poliittista tukea.65   

Myös agronomi Urho Kähönen, joka toimi Karjalan Liiton maatalousasiainhoitajana66, 

kommentoi lehdessä maanhankintalakia aika ajoin. Esimerkiksi toukokuussa 1945 hän 

kirjoitti asiasta. Kähönen kertoi lain toteutuksesta ja toimeenpanosta, mainiten esimer-

kiksi, keitä varten laki on säädetty ja minkälaisia tiloja alueelle voitiin perustaa. Hän 

muistutti karjalaisia myös syyskuun alussa koittavasta maansaantihakemuksen viimei-

sestä jättöpäivästä.67 Marraskuussa 1945 hän totesi, että maanhankinnasta tehdyt tilastot 

olivat antaneet tilanteesta liioitellun edullisen kuvan. Hänen mielestään laki ei ollut rat-

kaissut siirtoväen maansaantiongelmaa, vaan hän kertoi haastattelemansa henkilön sa-

noneen: 

Tilinpäätös, joka vuoden lopulla maanhankinnasta voidaan antaa, tulee 

kuitenkin osoittamaan, että suurimman osan siirtoväestä on ratkaistava 

maatalouden harjoittaminen tähänastisilla epävarmoilla ja epämiellyttä-

villä keinoilla ilman omaa maata.68 

Yksi keskeisistä henkilöistä maanhankintalain toteutuksessa oli karjalainen Veikko 

Vennamo, joka toimi jatkosodan päättyessä muun muassa sisäasiainministeriön siirto-

                                                           
64 Jussi Raatikainen, ”Työväestö ja maanhankinta” (art.). KK 24.1.1945. 
65 Haataja 2003, 742. 
66 Arponen 2010, 26. 
67 Urho Kähönen, ”Mitä siirtoväen tulee tietää maanhankintalaista?” (art). KK 26.5.1945.  
68 Urho Kähönen, Ilman omaa maata ja tähänastisilla epävarmoilla keinoilla on siirtoväen ratkaistava 
maatalouden harjoittaminen (art.). KK 29.11.1945. 
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väenasiainosaston päällikkönä.69 Karjalainen Kansa antoi hänelle tehtäväksi selvittää 

lukijoilleen maanhankintalakia syyskuussa 1945. Vennamo kirjoitti maanhankintalain 

käytännöistä kaksi sivua. Hän painotti maansaannissa siirtoväen erityisasemaa kaikkiin 

muihin ryhmiin nähden. Hän myös kehotti karjalaisia pitämään omasta etuoikeudestaan 

kiinni.70 Hän piti toimessaan aktiivisesti siirtoväen puolta toivoen maataloussiirtoväen 

pikaista asuttamista. Hän myös vetosi Suomen talonpoikaväestöön, että ”Suomen talon-

poikaisväestö kaikin tavoin omalta osaltaan tukee maanhankintalakia toteuttavien viran-

omaisten toimintaa”.71 

Maanhankintalaki oli paljon esillä myös sanomalehdissä Karjalaisessa ja Karjalassa. 

Karjalaisessa kerrottiin tammikuussa 1945, että valtio rahoittaa siirtoväen ja rintama-

miessotilaiden maansaantia ja asuttamista. Uutisessa sanottiin ratkaisua tärkeäksi ja 

kauaskantoiseksi ratkaisuksi.72 Saman vuoden heinäkuussa lehdessä huomautettiin, että 

maan luovutuksessa olisi otettava huomioon myös paikalliset olosuhteet, koska kaiken-

kokoisia maatiloja tarvittaisiin edelleen. Uutisessa myös paheksuttiin sitä, että maan-

hankintalaki piti siirtoväen ja rintamamiesten puolta, mutta ei ottanut huomioon sellaista 

maatilan työväestöä, esimerkiksi vuokramiehiä, jotka menettivät maanhankintalain takia 

työpaikkansa.73  Lokakuussa julkaistiin lehdessä Kokoomuksen kansanedustajan Arvi 

Oksalan eduskunnassa pitämä puhe, jossa hän moitti puoluepoliittista peliä, jota maan-

hankintalain ympärillä oli käyty. Hän paheksui muun muassa sitä, että maanhankinta-

lain piiriin kuuluville viljelijöille oli saatettu antaa lupauksia, jotka eivät olleet realisti-

sia.74 

Karjalassa oli syyskuussa 1945 pääkirjoitus, jossa käsiteltiin siirtokarjalaisten maan-

saantia ja siihen liittyvää rakentamista. Kirjoituksessa todettiin Karjalan siirtoväen jou-

tuneen kohtaamaan suuria vaikeuksia, esimerkiksi rakennusten ja eläinsuojien saannis-

sa. Kirjoittaja huomautti, että ilman kunnollisia rakennuksia, ei viljelysmaan saamisesta 

olisi ratkaisevaa apua. Samalla myös kehutiin karjalaisten yritteliäisyyttä. 75  Hieman 

myöhemmin lehdessä käsiteltiin siirtoväen uusien tilojen kokoa. Uutisessa huomautet-

                                                           
69 Palomäki 2011, 46. 
70 Veikko Vennamo, ”Siirtoväki etuoikeutetussa asemassa muihin nähden” (art.). KK 15.9.1944.  
71 Kulha 1969, 135–136. 
72 Karjalainen 30.1.1945. 
73 Karjalainen 26.7.1945.  
74 Arvi Oksala: ”Maanviljelijöitä painaa tänäkin päivänä sama ohjaus ja uhka kuin sotienkin päivinä” (pu-
he eduskunnassa). Karjalainen 21.10.1945. 
75 ”Siirtoväen rakennustoiminta” (e.k.) (pk.) Karjala 5.9.1945.  
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tiin, että siirtokarjalaisten viljelijöiden tilan saannissa oli otettava huomioon hänen enti-

sen tilansa suuruus ja etäisyys liikekeskuksista.76 Toukokuussa 1946 esiteltiin lehdessä 

Länsi-Suomeen muuttanut karjalaisperhe, joka oli saanut oman tilan, mutta heidän asun-

to-olonsa olivat edelleen huonot, mitä lehtijutussa pahoiteltiin. Kirjoituksessa huomau-

tettiin, ettei huonossa asunnossa oleskelleilla karjalaisilla voinut olla varaa asuntonsa 

korjaamiseen. Samalla siinä moitittiin siirtokarjalaisten saaman maan huonoa laatua.77 

Kylmistä tiloista kirjoitettiin Karjalaisessa Kansassa sekä toimituksen että lukijoiden 

aloitteesta. Urho Kähönen käsitteli toimituksen pyynnöstä asiaa lehden sivuilla kesä-

kuussa 1946 useamman sivun verran. Siinä hän toi esiin niin vähäisen valmiin viljelys-

maan kuin rakentamisista koituvat kustannukset. Hän kuitenkin myös muistutti, että 

valtio auttaa kylmän tilan saajia sekä raivaus- että rakentamistöissä. Kähönen kehotti 

karjalaisia harkitsemaan, ottavatko he tilan vastaan vai eivät. Hän myönsi, että kylmän 

tilan vastaanottaminen toisi mukanaan hankaluuksia, mutta muistutti lukijoita myös 

vaikeuksista, jotka seuraisivat kylmän tilan vastaanottamisesta kieltäytymisestä. 78 

Vuonna 1948 Yrjö A. Räsänen kertoi, että kylmiä tiloja oli tehty runsaasti. Hän totesi, 

että tilojen rakentamiskysymyksen oli ollut vaikea ja Karjalan Liiton tehtävänä olisi 

jatkuvasti seurata näiden tilojen olosuhteita ja huolehtia näille tiloille joutuneiden karja-

laisten maanviljelijöiden oikeutetuista eduista.79   

Sanomalehti Karjalan pääkirjoituksessa käsiteltiin kylmiä tiloja talvella 1948. Siinä 

ilmaistiin huoli siitä, etteivät siirtokarjalaiset viljelijät olleet saaneet tarpeeksi hyviä 

viljelyolosuhteita vaan olivat joutuneet kohtaamaan tavattomia vaikeuksia. Lopuksi 

kirjoittaja totesi, että ellei kylmien tilojen pulmia saada ratkaistuksi, uhkaisi koko 

maanhankintalakia epäonnistuminen.80 

Uuden asuinpaikan löytyminen oli karjalaisille henkisesti tärkeää. Vaikka uusi asuin-

alue saattoi olla pelkkä maapala ilman rakennuksia, saattoi oman paikan löytyminen 

tuoda karjalaiselle siirtoväelle jopa onnentunnetta. Uuden kodin rakentamisessa näkyi 

puolestaan oman työn jälki, joten karjalaisten elämä tuntui tämän jälkeen ulkonaisesti 

vakiintuneelta. Itse rakennettua kotia pidettiin jonkunlaisena Karjalan korvikkeena.81  

                                                           
76 Karjala 18.9.1945.  
77 Karjala 4.5.1946. 
78 Urho Kähönen, ”Kylmä tila – olisiko otettava vastaan vai eikö?” (pk.). KK 14.8.1946.  
79 Yrjö A. Räsänen, ”Kylmien tilojen raivaus ja rakentaminen” (art.). KK 4/1948.  
80 ”Kylmät tilat” (e.k.) (pk.) Karjala 17.1.1948. 
81 Ilonen 2013, 102–103.  
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FAINA JYRKKILÄ sanoo karjalaisten elämästä ja tavoista kertovassa teoksessaan että 

karjalaisen viljelijäväestön ensisijaisena tavoitteena oli saada maanviljelyksestä liitän-

näiselinkeinoineen riittävän omavarainen ja itsenäinen toimeentulo. Lisäksi hän mainit-

see, että taloudelliseen omavaraisuuteen pyrkiminen kuului heidän sekä ensisijaisiin että 

perimmäisiin arvoihin.82  

Pirkko Sallinen-Gimpl puolestaan toteaa tutkimuksessaan, että oman tilan saanti antoi 

karjalaisille elämänuskoa. Uudella paikkakunnallaan karjalaiset sopeutuivatkin hel-

poimmin nimenomaan elinkeinoelämään. Sallinen-Gimpl pitää tätä merkkinä karjalai-

seen elämäntapaan kuuluvasta vahvasta perinteellisyydestä.83 Uuden kodin rakentami-

nen ja maanviljelyksen jatkaminenkin olivat siis osa karjalaista identiteettiä.  

Karjalaisen Kansan ja sanomalehti Karjalan maanhankintalakiin liittynyt linja oli mo-

nilta osin yhdenmukainen. Molemmissa lehdissä puolustettiin karjalaisten oikeuksia 

saada itsellensä riittävän hyvä viljelystila ja vaikeuksia kohdattaessa oltiin sitä mieltä, 

että vika oli päättäjissä, ei karjalaisissa. Sen sijaan sanomalehti Karjalaisessa annettiin 

enemmän ymmärrystä alkuperäiselle viljelijäväestölle ja ylipäänsä muillekin kuin siir-

tokarjalaisille. Saattaakin olla, että Karjalaisen karjalaisidentiteetti rajoittui Suomelle 

jääneeseen Karjalaan. Siirtoväen asioita ei lehti välttämättä kokenut omikseen. Sen si-

jaan Karjalan ja erityisesti Karjalainen Kansan identiteetissä näkyivät luovutetun Kar-

jalan väestön puolustamiset. 

Karjalaisen Kansan maanhankintalakia käsittelevissä asioissa oli havaittavissa yhteis-

kunnallisella tasolla ilmenneitä ryhmäidentiteetin piirteitä. Siirtokarjalaisten etujahan 

valvova valtakunnallinen järjestö oli Karjalaista Kansaa julkaissut Karjalan Liitto. Se 

halusi ajaa lehtensä avulla linjaa, jonka mukaan karjalaisten tuli olla maansaannissa 

kaikkein oikeutetuin ryhmä. Identiteettiä näkyi myös perinteiden puolustamisessa. Kar-

jalassa harjoitettua tuttua elinkeinoa oli saatava jatkaa ja uusi maatila oli saatava mah-

dollisimman hyvälle alueelle.  

Karjalaisten mielialat olivat menetetyn kodin ja vaikeiden olosuhteiden vuoksi varmasti 

synkkiä. Lehdissä haluttiin rohkaista ja auttaa karjalaisia viljelijöitä sekä selvittää perin-

pohjaisesti heitä askarruttavia asioita, oli kysymys sitten viljan saannista tai kylmästä 

tilasta. Rohkeus ja elämänusko olivatkin asiat, jotka auttoivat karjalaisia selviytymään 
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vaikeuksistaan84. Näillä keinoilla lehti ehkä pyrki vahvistamaan lukijoidensa selviyty-

misasennetta, jonka avulla he jaksaisivat myös pitää yllä karjalaista identiteettiä niin 

luonteensa kuin perinteisten tapojensa puolesta. Taloudellinen omavaraisuushan kuului 

karjalaisiin perusarvoihin. Eteenpäin oli yritettävä mennä, karjalainen identiteetti säilyt-

täen. 

 

 1.1.2. KARJALAISTA IDENTITEETTIÄ KIELIKIISTOISSA 

 

Maanhankintalain valmisteluvaiheessa nousi kiistaa kielikysymyksestä, koska Etelä- ja 

Länsi-Suomessa oli ruotsinkielisiä alueita. Ruotsinkielinen väki oli huolissaan siitä, että 

siirtoväen myötä alueiden kielisuhteet muuttuisivat. Tämän vuoksi he halusivat, ettei 

siirtoväkeä asutettaisi heidän alueilleen. Tämän pohjalta Suomen pääministeri J. K. Paa-

sikivi ajoi maanhankintalakiin läpi kielipykälän, jonka mukaan ruotsin- ja kaksikielisten 

kuntien maanomistajat saivat säilyttää maatilansa koskemattomina, jos he vastineeksi 

täyttäisivät luovutusvelvollisuutensa kustantamalla uudisraivauksia suomenkielisillä 

alueilla.85   

Ruotsinkielisten erityisasema maanhankintalaissa ei saanut Karjalaisessa Kansassa 

ymmärrystä. Toukokuussa 1945 ilmaistiin lehdessä tyrmistys Kristiinankaupungin kun-

nan vuokratoimikunnan päätökseen, jonka mukaan siirtoväelle ei annettaisi aariakaan 

viljelysmaata. Lehtijutun mukaan siirtoväkeä ei haluttu ottaa kielisyistä Kristiinankau-

punkiin, vaikka luovutettavaa maatakin oli enemmän kuin siirtoväelle voisi antaa. Kris-

tiinankaupungissa oltiin kuulemma tarvittaessa valmiit jopa kaatamaan karjalaisten 

muuttokuormat.86 Samankaltaiseen asiaan palattiin saman vuoden syyskuussa. Nyt leh-

dessä kerrottiin Vaasassa pidetystä ruotsalaisten kuntien neuvottelukokouksesta, jossa 

vaadittiin siirtoväen poistamista ruotsalaisseuduilta. Ruotsinkielisten mielestä heidän 

alueelleen oli sijoitettu liikaa karjalaisia. Kokouksessa harmiteltiin esimerkiksi karja-

laisten osallistumista heidän kunnallisvaaleihinsa ja pelättiin, että he miehittäisivät hei-

dän valtuustonsa. Kokouksen mielialaa kuvattiin lehdessä kiihtyneeksi. Lehdessä asiaa 

kommentoitiin muun muassa seuraavalla tavalla:  

                                                           
84 Sihvo 1994b, 577–578. 
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Se, että kokouksessa kovasti moitittiin karjalaisia, ei ole mitään uutta, sitä 

on saatu kuulla suomenkielistenkin taholta – – Jokaiselle, joka on seuran-

nut siirtoväen asioita, on selvillä, että maanhankintalain mukaan ei karja-

laisia tulla pysyväisesti asuttamaan ruotsalaisseuduille kuin häviävän vä-

häinen määrä.87 

Kirjoituksessa vaadittiin valtiolta, ettei se saisi suvaita ruotsinkielisten esittämiä uhkai-

luja. Lisäksi siinä todettiin, että ruotsinkielisillä ihmisillä oli omat edustajansa eduskun-

nassa ja hallituksessa ja heillä oli mahdollisuutensa saada asiansa sitä kautta esille. Sen 

mukaan hallitusta voitiin kaikkein vähiten syyttää siitä, että se yrittäisi sortaa ruotsalai-

suutta aitosuomalaisten asioiden ajamiseksi. Kirjoituksen lopuksi vielä todettiin, ettei 

tilanteesta saanut tehdä kielikysymystä, koska kaikkein vaikein oli siirtoväen asema.88 

Hieman myöhemmin kirjoitettiin lehdessä, että sisäministeriö oikoi ruotsalaisten käsi-

tyksiä siirtoväen sijoituksista. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän edustajat olivat aiemmin 

ilmoittaneet valtioneuvostolle olevansa huolestuneita ruotsinkielisten kuntien liian suu-

resta evakuointikuorman kantamisesta. Vastineessaan sisäministeriö ilmoitti, että ruot-

sinkielisiin kuntiin oli sijoitettu suhteellisesti enemmän siirtoväkeä kuin keskimäärin 

muille valtakunnan alueille, mutta liikasijoitusta oli tapahtunut myös muilla alueilla. 

Sisäministeriö totesi, että karjalaisia siirrettäisiin ruotsinkieliseltä alueelta lopullisiin 

sijoituskuntiinsa myöhemmin.89 

Urho Kähönen moitti lehdessä, helmikuussa 1946, kielipykälää nimittäen sitä maanhan-

kintalain mustaksi kohdaksi. Hän otti esille, että siirtoväki oli maansaannin kannalta 

ensisijainen ryhmä eikä voinut ymmärtää sitä, kuinka muissa lehdissä oli kritisoitu 

maanhankintalakia, mutta niissä ei mainittu mitään kielipykälästä.  Hän piti epäoikeu-

denmukaisena sitä, että karjalaisilta oli estetty pääsy merenkulun ja kalastuksen kannal-

ta parhaimmille alueille. Kähönen nimitti ruotsinkielistä aluetta ”ruotsinkielisten pyhäk-

si maaksi” ja huomautti, että tällä alueella sijaitsivat myös parhaimmat viljelysalueet: 

Kun otetaan huomioon, miten paljon maata tarvitaan maanhankintalain 

toimeenpanoon ja ne vaikeudet, mitä yksinomaan siirtoväen sijoittaminen 

aiheuttaa, sekä se seikka, että ruotsalaisalueet edustavat maamme parhai-

ta viljelysseutuja, joissa suhteellisen paljon maat on yhtiöiden, harrasteli-
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javiljelijöiden ynnä muiden ensisijaisten maanluovuttajien hallussa, on 

kielipykälää pidettävä ensiarvoisen tärkeänä esteenä maanhankintalain 

toimeenpanossa yleensä ja siirtoväen asuttamisessa erikoisesti.90 

Sanomalehti Karjalassa kerrottiin lukijoille esimerkiksi, että maan varaaminen siirtovä-

elle ei maanhankintalain kielipykälän vuoksi koskenut Pohjanmaan ruotsalaispitäjiä. 

Tämän vuoksi lehdessä toivottiin, että Pohjanmaan ruotsinkielisellä alueella oleskelevat 

siirtokarjalaiset saisivat pian asuntoja muun muassa Porin seudulta, jotta he voisivat 

muuttaa Pohjanmaalta pois.91  

Maanhankintalain kielipykälää sovellettiin myös kalastukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Vuonna 1947 Karjalaisessa Kansassa kirjoitettiin, että karjalaiset joutuivat kesällä 1945 

karvain pettymyksin toteamaan, että yhteensä 75 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa, 

Suomenlahden ja Pohjanlahden parhainta rannikkoseutua Kotkan tienoilta Naantaliin ja 

Merikarvian tienoilta Kokkolan korkeudelle, oli päättänyt sulkea ovensa karjalaisten 

sijoittamiselta. Ruotsinkielisiä moitittiin vielä kielipykälän väärästä tulkinnasta ja siitä, 

että heidän ansiostaan vain harvat ja valitut karjalaiset kalastajat pääsivät ruotsinkielisil-

le rannikkoalueille. Tuohtunut toimittaja totesi: ”Siinä leirissä oli nähtävästi päätetty 

kerta kaikkiaan sulkea veräjät karjalaiselta siirtoväeltä”.92  

Luovutetun Karjalan alueella, Suomenlahden rannalla sijaitsi Koiviston kauppala, jonka 

alueella asui yhteensä lähes 12 000 ihmistä. Kalastus oli keskeinen osa lähes jokaisen 

koivistolaisen elämänmenoa.93 Vuonna 1947 kaksi karjalaista kansanedustajaa teki la-

kialoitteen Merikoiviston kunnan perustamisesta Itä-Uudellamaalla sijainneen ruotsin-

kielisen Pernajan kunnan alueelle. Kunnan oli tarkoitus tulla asuinpaikaksi entisille koi-

vistolaisille sekä muulle Kannaksen rantaseutujen väelle.94 

Karjalaisessa Kansassa otettiin Merikoivisto-kysymykseen kantaa. Toimittajan mukaan 

lakialoitteen läpivieminen tulisi esimerkiksi merkitsemään oman tilan ja kodin hankki-

mista noin 500 perheelle; kuntaan voitaisiin sijoittaa noin 3000 merielinkeinon harjoit-

tajaa. Hän paheksui Pernajan kunnan alueella asian tiimoilta järjestettyä kansankokous-

                                                           
90 Urho Kähönen, ”Mitä n.s. kielipykälä merkitsee maanhankintalain toimeenpanossa” (art.). KK 
2.7.1946. 
91 Karjalainen 4.9.1945.  
92 ”Kielipykälä valinkauhassa” (e.k.) (art.). KK 4/1947.  
93 Rossi 2003, 71, 277. 
94 Kulha 1969, 238–239. 
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ta, joka ilmensi hänen mukaansa ruotsinkielisten asennoitumista siirtoväkeä kohtaan. 

Hän kirjoitti kokouksesta muun muassa seuraavalla tavalla: 

Mitään asiallisia näkökohtia Merikoivisto-suunnitelman kaatamiseksi ei-

vät herrat Kullberg, Rosenberg, Karlson ym. ole Salbackan seurojen talol-

la enempää kuin eduskunnan puhujalavaltakaan voineet vastarintansa tu-

eksi esittää – – Mielenkiintoista sen sijaan on ollutkin todeta, että nämä 

herrat jokseenkin suorin sanoin ilmaisevat, miksi heillä ei ole mitään vel-

vollisuuksia koivistolaisia enempää kuin muutakaan karjalaista siirtovä-

keä kohtaan. Siksi, että viimemainitut ovat suomenkielisiä ja he itse ruot-

sinkielisiä etuoikeutettuja.95  

Myös sanomalehti Karjala ilmaisi hyväksyntänsä Merikoivistolle. Aloitteen tultua 

eduskuntaan Karjalassa kehuttiin koivistolaista merenkulkukokemusta ja laivanraken-

nustaitoa. Lehdessä todettiin, että luovutetun Karjalan kalastajaväestön sijoittamisessa 

oli ongelmia, joten Merikoivistosta voisi tulla kalastajaväestön asuinpaikka. Lisäksi 

huomautettiin, että pakkolunastusoikeus oli ulotettava laajemmaksi kuin maanhankinta-

laki sallii.96 Sen sijaan sanomalehti Karjalaisessa vain todettiin, että maanhankintalain 

kielipykälästä oli syntynyt kiivasta erimielisyyttä. Asiaan ei lehdessä otettu erityisem-

pää kantaa.97Merikoivisto-kysymys ei näyttänyt olleen Karjalaiselle identiteettikysy-

mys.  

Merikoivisto-aloitetta ei hyväksytty, mutta se uudistettiin 22 kansanedustajan toimesta 

vuonna 1948. Myös tämä aloite kumoutui lopulta vuonna 1951. Pernajan pitäjän histori-

assa todetaan, että lain läpi meneminen olisi merkinnyt sitä, että yli tuhat Pernajan ruot-

sinkielistä asukasta olisi menettänyt kotinsa.98 Kaikesta huolimatta Koiviston asukkaat 

sijoitettiin Etelä-Suomen rannikkoseuduille, joten mahdollisuus kalastuksen harjoittami-

seen säilyi99. Myös muillekin karjalaisille kalastajille myönnettiin mahdollisuus jatkaa 

tutussa ammatissaan. Karjalainen Kansa ilmoitti asiasta huhtikuussa 1946.100 

Karjalainen Kansa palasi Merikoivisto-aiheeseen vielä neljä vuotta aloitteen lopullisen 

raukeamisen jälkeen. Se ilmaisi pettymyksensä lain hylkäämiselle ja moitti sitä, kuinka 

                                                           
95 ”Merikoivisto ja ruotsalaiset” (e.k.) (pk.). KK 5/1947.  
96 Karjala 20.2.1947. 
97 Karjalainen 22.2.1947. 
98 Sirén 2003, 504. 
99 Liite II.  
100 ”Jokamiehen kalastuslaki saatettu jälleen voimaan” (art.). KK 26.4.1946.  
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ruotsinkieliset saivat määrätä, paljonko heidän alueelleen sai suomenkielisiä muuttaa. 

Kirjoittaja huomautti, että Suomen maaseutuväestöstä oli ruotsinkielisiä vain 7,7 pro-

senttia, mutta kuitenkin ruotsinkielisten asuma-alueena oli yli puolet Suomen meren-

rannikkoalueesta. Kirjoituksen loppupuolella todetaan, että ruotsinkieliset ovat ”kaiken 

aikaa rettelöineet niin maan luovutuksesta, raivausvelvollisuuden suuruudesta kuin rai-

vauskustannuksistakin”.101 Karjalainen Kansa ei ilmestynyt vuonna 1951 kuin jouluna, 

mikä oli todennäköisesti syynä siihen, ettei asiaa tuona vuonna lehdessä käsitelty. 

Sanomalehti Karjalassa ilmaistiin, Karjalaisen Kansan tavoin, pettymys Merikoivisto-

hankkeen epäonnistumiseen. Kesäkuussa 1951 oli lehden pääkirjoituksen aiheena ”Me-

rikoivisto karille”. Kirjoittajan mielestä kaikki hanketta puoltaneet leimattiin eduskun-

nassa rauhanrikkojiksi. Hän totesi, että karjalaiset kokivat tappion ja ettei karjalaisten 

kalastajien sijoittamista voinut tämän jälkeen enää järjestää tyydyttävällä tavalla. Kirjoi-

tuksessa oltiin kuitenkin tyytyväisiä siihen, että pian olisi tulossa uudet eduskuntavaalit, 

joiden jälkeen eduskunta vaihtuisi uuteen.102 Karjalaisen Kansan tapa käsitellä identi-

teettiin keskeisesti liittyvää kielikysymystä oli siis varsin yhtenäinen Karjalan kanssa.  

Karjalaisten ohella myös ruotsinkielinen väestö halusi pitää kiinni omista eduistaan. 

Tätä varten perustettiin Finlands-svenska jordnämnden, joka pyrki erilaisilla tiedotuksil-

la ja tiedotusvälineiden avulla muokkaamaan maanhankintalakia toivomaansa suuntaan. 

Maanhankintalain kieliasetuksista keskusteltaessa ruotsinkielinen ministeri Ernst von 

Born103 ilmoitti, että ruotsalaiskansallisista intresseistä oli pidettävä huolta ja heidän 

oikeuksiaan ei saanut loukata. Myös pääministeri Juho Kusti Paasikivi asettui ruotsin-

kielisten väestön kannalle, koska hänen mielestään olisi ollut vakava asia, jos kansallis-

ten vähemmistöjen tahtoa olisi loukattu. Sen sijaan monet muut puolueet ja lehdet piti-

vät ruotsinkielisten huolta kielensä asemasta liioiteltuna.104 Ruotsinkielinen väestö myös 

kritisoi voimakkaasti karjalaista Veikko Vennamoa, joka oli pitänyt karjalaisen siirtovä-

en puolta myös kielikysymyksessä.105   

Etelä- ja Länsi-Suomen rannikoilla asuvien ruotsinkielisten ja idästä tulleiden karjalais-

ten näkemykset eivät kohdanneet toisiaan. Molemmat ryhmät halusivat pitää kiinni 

                                                           
101 E. Pusa, ”Ruotsalaisen maan asuttaminen ja Merikoivisto-kysymys” (art.). KK 2/1955.  
102 ”Merikoivisto karille” (e.k.) (pk.) Karjala 9.7.1951. 
103 Ernst von Born toimi tuolla hetkellä Suomen oikeusministerinä ja oli jatkosodan loppuvaiheessa ollut 
myös Suomen väliaikaisena pääministerinä. WSOY:n iso tietosanakirja 1, 397. 
104 Kulha 1969, 214–218.  
105 Kulha 1969, 244. 
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omista eduistaan peläten, että toisen ryhmän liiallinen suosiminen voisi olla haitaksi 

heidän omalle identiteetilleen. Maanhankintalain kielipykälän on sanottu, kalastajien 

rannikkoalueelle sijoittamisesta huolimatta, päättäneen karjalaisten kalastusammatin 

harjoittamisen106. Myös hyvän viljelysmaan saaminen oli usein raskaan työn takana. 

Karjalaisten identiteetti koki jälleen kovia, koska esimerkiksi karjalaisia kalastajia ei 

enää juurikaan ollut. Kalastus oli ollut monelle karjalaiselle jopa elämäntapa ja välttä-

mätön tarve, ja kotiseudun menettäminen aiheutti Karjalasta tutulle elinkeinolle sopeu-

tumisvaikeuksia tai jopa kuoliniskua107. Kalastuskin kuului siis omalta osaltaan karjalai-

seen identiteettiin.  

Stuart Hall määrittelee identiteettikriisin osaksi laajempaa muutosprosessia, joka esi-

merkiksi horjuttaa kehikkoja, jotka olivat aiemmin yksilöiden vakaita tukipylväitä hei-

dän sosiaalisessa maailmassaan.108 Siirtokarjalaisten kohdalla identiteettikriisin aiheut-

tajina olivat uudelle alueelle siirtyminen ja kalastusammatin uhkaava päättyminen. Tätä 

identiteettikriisiä oli havaittavissa Karjalaisen Kansan kirjoituksista, joista huokui huoli 

ja ärtymys karjalaisten elinkeinojen kivuttoman jatkamisen puolesta. 

Karjalaisen Kansan mielestä karjalaisilla oli oikeus asettua sinne, mistä he saisivat it-

selleen kelvolliset asuinolosuhteet. Etnisestä identiteetistä on muun muassa todettu, että 

se ilmenee usein voimakkaana konfliktitilanteissa109. Tällaiseen konfliktiin oli ruotsin-

kielisten kanssa jouduttu ja siinä tilanteessa haluttiin pitää karjalaisen heimon puolesta 

runsaasti ääntä. Lehtikirjoituksista huokui ajatus, että karjalaisten oikeuksien olisi pitä-

nyt mennä ruotsinkielisten ihmisten etujen edelle niin sijoittumiskysymyksissä kuin 

Merikoiviston perustamisessa, siitäkin huolimatta, että ruotsinkieliset asukkaat olisivat 

joutuneet luovuttamaan kotinsa. Ruotsinkielisten näkemyksiä ja heidän ymmärtämistään 

ei lehdissä hyväksytty. Karjalainen Kansa halusi kiistakysymyksissä taistella siirtokar-

jalaisten identiteetin puolesta. Kysymyksen tärkeyttä kuvastaa myös se, että lehdessä 

ilmaistiin katkeruutta Meri-Koivisto-kysymyksen lopputulokseen vielä neljä vuotta asi-

an lopullisen päätöksen jälkeen. Mahdollisesti palaaminen tähän asiaan johtui kalasta-

jien edelleen jatkuneista puutteellisista olosuhteista tai koetusta identiteettitappiosta, 

jota ei ollut helppo hyväksyä neljänkään vuoden jälkeen. 

                                                           
106 Palomäki 2011, 240. 
107 Sallinen-Gimpl 1994, 159–160.  
108 Hall 1999, 19. 
109 Heikkinen 1996, 30–31.  
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Karjalaista luonnetta on sanottu antautumattomaksi.110 Omien etujen puolesta haluttiin 

pitää sitkeästi ääntä, vaikka siitä olisi saattanut olla muille ryhmille haittaa. Karjalaisuus 

oli heille riittävä syy etujen ajamiseen. Maanhankintalain kannalta keskeinen henkilö, 

Veikko Vennamokin, ajoi siirtoväen etuja, niin heidän sijoittamisessaan Kanta-

Suomeen kuin kielipykälässä. Karjalaisessa Kansassa ei kuitenkaan erityisemmin kii-

telty heidän omaa miestään Vennamoa tai maanhankintalakia. Oli ilmeisesti itsestään 

selvää, että karjalaisten tuli pitää omiensa puolta!   

 

 1.2. ”PÄÄMÄÄRÄNÄ YHTEINEN EDUNVALVONTA” 

 

Vaikka jatkosodan jälkeen tarvittiin runsaasti työvoimaa, joutui sodan päätyttyä noin 

133 000 karjalaista elämään valtion järjestämän huoltoavun varassa. Karjalaisten asut-

tamista ja elinkeinon luomista siirtoväelle pidettiin mittavana taloudellisena urakkana 

koko maalle, jonka väki oli muutoinkin kärsinyt raskaista sotavuosista.111 Karjalaisessa 

Kansassa ilmaistiinkin huoli vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Maaliskuussa 1946 

oltiin huolissaan heikosta rehumäärästä: 

Eräs niistä vaikeuksista, joka näyttää ikään kuin kuuluvan asiaan silloin, 

kun puhutaan siirtoväen voitettavana olevista vaikeuksista, on laitumen 

puute kesällä ja rehun puute talvella – – Rehutilanne on sen sijaan viime 

talvena hoidettu niin kelvottomasti, että se pakotti lähes 20 000 yksilöön 

nousevan siirtokarjan pakkoteurastukseen.112 

Karjalaisten viljelijöiden olosuhteiden vaikeuksia murehdittiin myös heinäkuussa 1946 

kirjoituksessa ”Huolestuttavia näköaloja”. Erityisen huolissaan artikkelissa oltiin hei-

nämaan vuokralain heikosta toimeenpanosta, joka sijoittui ”kaiken arvostelun alapuolel-

le”. Kirjoittaja oli murheissaan siirtokarjasta, jonka menetykset olivat hänen mukaansa 

huomattava tappio siirtoväelle. Hänen mukaansa valtiovalta ei kyennyt hoitamaan hei-

                                                           
110 Sihvo 1994b, 577. 
111 Nevalainen 2010b, 231; Tarkka 1988, 51. 
112 Urho Kähönen, ”Siirtokarjan rehutilanne edelleen vaikea” (art.). KK 15.3.1946.  
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nän hintapolitiikkaa, ja näiden asioiden perusteella hän kutsui tilannetta huolestuttavaksi 

näköalaksi.113  

Karjalaisten huolista huolimatta maataloussiirtoväen asuttamista on pidetty onnistunee-

na, koska vuonna 1948 lähes kaikki maansaantiin halukkaat omistivat uuden viljel-

män.114 Karjalaisesta Kansasta ilmenneiden artikkelien mukaan karjalaiset eivät kui-

tenkaan vaikuttaneet ihmisiltä, joiden elämisen olosuhteet olisivat kunnossa, saatikka, 

että he olisivat olleet niihin tyytyväisiä. He tunsivat tulevaisuutensa monin tavoin epä-

varmaksi.  

Maanhankintalain ohella säädettiin siirtokarjalaisia varten myös niin sanottu toinen kor-

vauslaki. Tämän lain mukaan siirtokarjalaisilla oli oikeus saada korvauksia luovutetuilla 

tai vuokratuilla alueilla 31.5.1944 jälkeen sattuneista sodan tai evakuoinnin aiheuttamis-

ta vahingoista. Lain mukaan omaisuus korvattiin täysimääräisesti 500 000 markkaan115  

saakka, mutta siitä ylöspäin korvausta saatiin alenevan asteikon mukaan. Suurimmaksi 

yksityiselle henkilölle maksettavaksi korvausmääräksi määrättiin kolme miljoonaa 

markkaa 116 . Korvausta ei saatu ainoastaan rahana, vaan jopa pääosa siitä annettiin 

osuustodistuksina ja obligaatioina. Korvaushakemuksia jätettiin kaikkiaan 145 000 kap-

paletta, ja näistä 99 prosenttia oli ratkaistu vuoden 1947 loppuun mennessä. Kokonaan 

korvaukset saatiin kuitenkin suoritetuksi vasta vuoden 1956 loppuun mennessä.117 

Karjalan Liitto teki etenkin 1940-luvun lopulla runsaasti työtä korvauslain paranta-

miseksi.118 Esimerkiksi heinäkuussa 1946 se vetosi siirtoväkeen Karjalaisessa Kansas-

sa: 

Siirtolainen, oletko tyytyväinen korvauspäätöksiisi? Ellet, niin tuo ajoissa 

asiasi Karjalan Liiton tutkittavaksi! 

Korvauslain vähennysasteikon vuoksi lähes kolmannes siirtoväen omaisuudesta jäi kor-

vaamatta. Tämän takia siirtokarjalaisten keskinäiset omaisuuserot kaventuivat ja tämä 

herätti heidän keskuudessaan katkeruutta.  

                                                           
113 ”Huolestuttavia näköaloja” (e.k.) (art.). KK 2.7.1946.  
114 Tarkka 1988, 53. 
115 Nykyrahassa summa on noin 84 000 euroa. http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN Tar-

kastettu 8.4.2014. 
116 Nykyrahassa summa on reilut 500 000 euroa. http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 
Tarkastettu 8.4.2014. 
117 Nevalainen 2010b, 242–243; Palomäki 2011, 257–258. 
118 Arponen 2010, 45. 

http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN
http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN
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Karjalainen Kansa kommentoi pieniä korvausmääriä aika ajoin. Useammassa lehtinu-

merossa oli ilmoituksia tai opastuksia siitä, miten huonoista korvauksista voidaan valit-

taa. Esimerkiksi eräässä kirjoituksessa opetettiin karjalaisia tekemään epäoikeudenmu-

kaisesta korvauspäätöksestä valitus arvioimistarkastuslautakunnalle119. Myös tyytymät-

tömyyttä asumisoloihin ilmaistiin lehdissä läpi 1950-luvun. Vuonna 1950 oli lehden 

sisäsivulla kuva havumajassa asuvasta siirtolaisperheestä. Kuvaan liittyvässä artikkelis-

sa todettiin: 

Tämäkin tapaus osoittaa, miten suurien vaikeuksien kanssa siirtoväki jat-

kuvasti joutuu kamppailemaan. Yhteiskunnan olisi pyrittävä ponnistamaan 

voimansa äärimmilleen voidakseen tarjota apuaan niille onnettomille, jot-

ka ovat ilman kotia.120 

Vuonna 1954 ilmestyneessä lehdessä paheksuttiin hankalia lakipykäliä, joiden vuoksi 

Karjalan siirtolaiset eivät olleet päässeet asumaan kerrostaloihin. Karjalan Liiton ilmoi-

tettiin taistelevan tämän epäkohdan korjaamiseksi.121 Elokuussa 1958 kerrottiin pääkir-

joituksessa, että siirtoväen edustajista yli 30 000 henkilöä oli edelleen asunnon tarpees-

sa. Kirjoittaja kertoi, että Karjalan Liitto oli vienyt asuntoasiaa eteenpäin uudessa edus-

kunnassa. Hän sanoi karjalaisten odottavan yhteiskunnan tukea asuntoasian lopullisessa 

järjestämisessä.122 Moni karjalainen joutui elämään puutteellisissa oloissa vielä 1950-

luvun lopulla. Karjalan Liitto toimikin aktiivisesti näiden ihmisten puolestapuhujana.123 

Nimimerkki ”Evakko-Ville” kirjoitti vuonna 1949 pakinatyyppisesti ”karjalaisista mur-

heenkryyneistä”. Pakinassa hän kertoi ironisella tyylillä, että karjalaiset ovat ”yksiä 

murheenkryynejä, jotka ahertavat aamusta iltaan ja hukuttavat kansan halpoihin elintar-

vikkeisiin”. Samassa tekstissä hän otti esimerkikseen Raamatun kertomuksen, jossa 

vierasta evakkoa elätettiin sydämellisellä tavalla.124 Seuraavassa numerossa sama henki-

lö käsitteli ”kadehdittavia karjalaisia”. Hän ihmetteli ihmisten käsityksiä, joiden mukaan 

karjalaisilla olisi Suomessa paremmat oltavat kuin muilla. Kirjoittajan mielestä tällainen 

ajattelu johtui tyhmyydestä, tietämättömyydestä tai tahallisesta ilkeydestä. Hän kertoi 

karjalaisten asioista samanlaisella ironisella tavalla: 

                                                           
119 Mauno Laisaari, ”Miten korvauspäätöksistä on valitettava?” (art.). KK 14.8.1946.  
120 T.S., ”Asuntopula ja siirtoväki” (art.). KK 9-10/1950.  
121 ”Siirtoväki ei pääse osakkaaksi kerrostaloihin” (e.k.) (art.). KK 2/1954.  
122 S.H., ”Siirtoväen asuntokysymys” (Pk.). KK 8/1958.  
123 Nevalainen 1994, 479. 
124 ”Evakko-Ville”, ”Karjalaiset murheenkryynit” (pak.). KK 2/1949.  
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Suurin etu siirtoväellä on kuitenkin siinä, ettei tarvitse liioin riihen pölyjä 

nieleskellä enempää kylmillä korpitiloilla kuin sielläkään sorsien pesimis-

paikoilla pulikoidessakaan: Kun ei kasva vilja niin ei ole viljan puimista-

kaan. Ja se puiminen on niin raskasta, likaista ja hikistä hommaa. Ei Kan-

ta-Suomen maanviljelijät niin helpolla pääsekään!125 

Karjalaiset halusivat taistella epäoikeudenmukaista kohteluaan vastaan keskittämällä 

voimansa yhteen. Vuoden 1946 toisessa lehtinumerossa oli etusivulla vetoomus karja-

laisille, jonka otsikkona oli ”Lyötyä lyödään!” Siinä todettiin muun muassa, että ”Siir-

toväen elintilaa yritetään kaventaa ja meille taattuja oikeuksia polkea. VOIMAMME 

ON JÄRJESTÄYTYMISESSÄ!” 126  Karjalaiset järjestivät helmikuussa 1945 myös 

oman suurkokouksensa, mistä kerrottiin Karjalaisessa Kansassa kahdessa eri numeros-

sa. Suurkokouksessa oli muun muassa todettu, että siirtoväen korvauskysymyksessä oli 

entiselle alueelle jäänyt sato korvattava rahana muusta korvauksesta erillään. Lisäksi 

tuotiin esille karjalaisten toiveita asutuspaikkojen sijoittamisesta, maatalousväen asut-

tamisesta ja elinkeinoharjoittajien oikeudesta saada työstään sama palkka kuin muillakin 

oli.127 

Sanomalehti Karjalaisessa todettiin jatkosodan jälkeisen korvausten maksamisen olleen 

talvisodan jälkeistä korvaustilannetta hankalampi asia. Korvauksen suorittamisesta ker-

rottiin, että se tapahtuisi pääosin luontaiskorvauksina.128 

Sodan jälkeisen ilmapiiri Suomessa oli ahdistava. Sopeutuminen uuteen ympäristöön oli 

vaikeaa sekä karjalaisille että uuden alueen kantaväelle.129 Monessa Karjalaisen Kansan 

kirjoituksessakin huokui tyytymättömyys karjalaisten sen hetkisiin oloihin. Todennä-

köisesti lehden linja edusti tässä asiassa tavallisen karjalaisen näkökulmia, koska mieli-

pahaa varmasti aiheuttivat niin vaikeat viljelysolosuhteet kuin korvaamatta jäänyt osa 

omaisuudesta. Lehdessä haluttiin puuttua karjalaisten kokemiin hankaluuksiin, rohkaista 

lukijoita viemään kaikki vaikeatkin asiat päätökseen ja jatkamaan elämäänsä eteenpäin.  

Erityisen kovasti lehdissä tunnuttiin painottavan karjalaisten laajalti kokemia vääryyksiä 

ja niiden asioiden oikaisuja. Samalla niissä tuotiin esille yhteenkuuluvuuden tärkeys. 

                                                           
125 ”Evakko-Ville”, ”Kadehdittavat karjalaiset” (pak.). KK 3-4/1949.  
126 ”Lyötyä lyödään!” (mainos karjalaseuroista). KK 12.2.1946.  
127  KK 2.3.1945. 
128 Karjalainen 10.2.1945. 
129 Hietikko 2011, 19. 
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Lukijoita kehotettiin järjestäytymään kohtalotovereidensa kanssa yhteiseksi ryhmäksi 

samalla, kun pyrittiin asettumaan uusille seuduille.  

Karjalainen Kansa edusti myös Kanta-Suomeen asettumista, korvauksia ja järjestäyty-

mistä koskevissa asioissa Pirkko Sallinen-Gimpl:n mainitsemaa siirtokarjalaisen ryh-

mäidentiteetin yhteiskunnallista ulottuvuutta. Karjalainen Kansa olikin karjalaisen 

ryhmäidentiteetin näkyvä puolestapuhuja. Siinä ilmaistiin toivomus, että karjalaiset jat-

kaisivat Karjalasta tuttujen elinkeinojen harjoittamista, kokoontuisivat yhteisiin tilai-

suuksiin ja veisivät ongelmalliset asiat siirtokarjalaisten yhteisen järjestön, Karjalan 

Liiton, hoidettavaksi. Yhteisistä kokoontumisista kerrotaan tarkemmin tämän työn kol-

mannessa luvussa. 

Käytännön tasolla voitiin järjestäytymistä toteuttaa myös eduskunta- ja kuntavaaleissa. 

Karjalaiset saivat säilyttää Viipurin läänin vaalipiirinsä vuosien 1945 ja 1948 eduskun-

tavaaleissa.  Vuonna 1951 karjalaiset äänestivät ensimmäistä kertaa ihmisiä eduskun-

taan uuden asuinpaikkansa vaalipiireissä. Tämän vuoksi karjalaisten kansanedustajien 

määräksi tuli enää 17, kun se oli aiemmin ollut 22. Sen sijaan jo vuoden 1945 kunnal-

lisvaaleissa karjalaiset äänestivät jäseniä uusien kuntiensa valtuustoihin.130   

Kun Suomessa järjestettiin kunnallisvaalit vuonna 1945, kerrottiin Karjalaisessa Kan-

sassa Kokkolan karjalaisseurasta, joka oli päättänyt ”tarmokkaasti osallistua omin eh-

dokkain vaaliliitossa Kokkolan suomalaisen valitsijayhdistyksen kanssa”. 131  Samalla 

tavalla toimittiin myös Savonlinnassa, jossa karjalaiset lähtivät vaaleihin yhtenä ryhmä-

nä porvarillisessa liitossa.132  Vuoden 1947 kunnallisvaaleihin ryhdyttäessä ilmaistiin 

lehden pääkirjoituksessa kehotus äänestää karjalaisia ehdokkaita. Siinä muun muassa 

todettiin, että ”Vasta sitten kun karjalaiset ovat mukana kunnanvaltuustoissa ja kunnalli-

sissa lautakunnissa, pääsemme vaikuttamaan tuloksellisesti lopullisessa sijoituskunnassa 

asioiden hoitoon”.133 Pääkirjoituksen vieressä olevan vaalimainoksen alla luki seuraava 

teksti: ”Yhdenkään karjalaisen ääni ei saa mennä hukkaan!”134  

Vuonna 1950 painotettiin, kuntavaaleihin ryhdyttäessä, etteivät poliittiset puoluelinjat 

saaneet vaikuttaa äänestämiseen millään tavalla. Kirjoittajan mielestä olisi paikkakun-

                                                           
130 Arponen 2010, 27–28. 
131 KK 26.10.1945.  
132 KK 29.11.1945.  
133 KK 12–13/1947 (e.k., otsikkoakaan ei mainittu) (pk.). 
134 ”Äänestä karjalaisia ehdokkaita!” (vaalimainos). KK 12–13/1947.  
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nan edun mukaista, että kunnanvaltuustoihin valittaisiin siirtoväkeen kuuluvia ihmisiä, 

joiden joukossa oli paljon entisiä valtuustomiehiä. Hän kehottikin siirtoväkeä muodos-

tamaan oman vaalilistansa, jotta karjalaisten ehdokkaiden läpimeno olisi helpompaa.135 

Myös eduskuntavaalien alla vedottiin karjalaisuuden puolesta. Juuri ennen vuoden 1954 

vaaleja esiteltiin lehdessä kaikki siirtoväen kansanedustajaehdokkaat.136 Saman nume-

ron pääkirjoituksessa esitettiin toive, että siirtoväki äänestäisi eduskuntaan edelleen kar-

jalaisia henkilöitä, koska vain he osaisivat huolehtia siirtoväen asioista. Samalla karja-

laisia kansaedustajia kehuttiin siitä, kuinka hyvin he olivat karjalaisten asioita ajaneet. 

Pääkirjoitus päättyy seuraavalla tavalla:  

Kun Karjalainen Kansa tässä numerossaan esittelee näiden vaalien karja-

laisen siirtoväen edustajaehdokkaat, toivomme karjalaiselle siirtoväelle 

samaa valppautta ja ymmärrystä äänestää näitä omia ehdokkaita kuin ai-

kaisemminkin.137 

Myös sanomalehti Karjalassa kehotettiin siirtokarjalaisia ottamaan osaa uuden kuntansa 

kuntavaaleihin, koska kirjoittajan mielestä karjalaisilla oli annettavaa uuden pitäjänsä 

elämään. Hän ei kuitenkaan suoraan kehottanut äänestämään nimenomaan siirtokarjalai-

sia ehdokkaita. Kirjoittaja toivoi, että mikäli karjalaisia ei asettuisi vaaleissa ehdolle, he 

käyttäisivät edes äänioikeuttaan.138 Karjalaisen Kansan karjalaisidentiteetti näkyi ää-

nestämisasiassa sanomalehti Karjalaista näkyvämmin.  

Karjalaisuus oli siis Karjalaisen Kansan mukaan kaikkein keskeisin vaaliteema. Edus-

kuntavaalien alla haluttiin julkaista nimenomaan karjalaisten ehdokkaiden nimet; puo-

lueella ei tuntunut olevan ratkaisevaa väliä. Kunnallisvaaleissa karjalaiset saattoivat 

jopa perustaa oman edustajaryhmänsä. Karjalaiset olivat vielä mainittujen vaalien ai-

kaan varsin uudessa tilanteessa. Heidän entisiä kuntiaan, joiden valtuustoissa olivat is-

tuneet tutut ihmiset, ei enää ollut. Samoin heidän entiset vaalipiirinsä, joista kiintiömää-

räiset karjalaiset ehdokkaat eduskuntaan valittiin, olivat mennyttä. Lehdissä tuotiin esil-

le toivomus, että siirtokarjalaisten ääni voisi kuulua edelleen poliittisissa päätöksente-

koelimissä. Tämän vuoksi niissä kehotettiin äänestämään karjalaisia ehdokkaita. Karja-

                                                           
135 KK 6–7/1950. 
136 ”Karjalaisen siirtoväen edustajaehdokkaat 7 ja 8 päivinä maaliskuuta 1954 suoritettavissa eduskunta-
vaaleissa” (vaalimainos). KK 2/1954.  
137 ”Vaalien kynnyksellä” (e.k.) (pk.). KK 2/1954.  
138 O.R.H: ”Siirtoväki ja kunnallisvaali” (mielipidekirjoitus). Karjala 28.9.1945. 
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laisuus tuntui olevan niin tärkeä asia, että se meni jopa puoluepolitiikan edelle. Jälleen 

oli tärkeää, että karjalaiset saisivat olla esillä omana ryhmänään. Karjalainen ryh-

mäidentiteetti saattoi ilmetä myös emotionaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen perusteel-

la, jolloin yksittäinen siirtoväen edustaja saattaa samastua ryhmään yhteenkuuluvuuden-

tunteen perusteella139. Karjalainen Kansa toivoi, että karjalaiset osoittaisivat tätä yh-

teenkuuluvuutta samaistumalla omaan siirtokarjalaiseen ryhmäänsä, osoittamalla vaa-

leissa, että he ovat yhtä karjalaisporukkaa. Karjalaisuudesta ei saanut luopua.   

Karjalainen Kansa tuki siirtoväen ryhmäidentiteettiä monella eri tavalla. Se piti voi-

makkaasti oman väkensä puolta niin kieliasioissa kuin muissakin maanhankintalakiin ja 

korvauksiin liittyvissä kohdissa. Se myös kehotti ihmisiä järjestäytymään ja viemään 

asioitaan eteenpäin yhtenä karjalaisena ryhmänä, jota Karjalan Liitto edusti. Karjalaises-

ta identiteetistä ei lehden mukaan voinut luopua. Poliittisissa vaaleissakin oli sen mu-

kaan olennaisinta, että siirtokarjalaiset äänestäisivät ehdokkaita, jotka kuuluvat heidän 

kanssaan samaan ryhmään, eli siirtoväkeen. Ryhmäidentiteetin piirteitä näkyi myös sii-

nä, että usein lehdissä oli asetelmana ”muut vastaan me”, ja siirtokarjalaiset nähtiin aina 

ryhmänä, joka ”oli oikeassa”. 

 

 1.3. USKONTO JA SEURAKUNNAT OSANA KARJALAISTA IDENTI-

TEETTIÄ 

 

Aiemmin on todettu, että identiteettiä voi tulkita useammalla eri tavalla. Myös uskonto 

on vaikuttanut aikojen kuluessa ihmisiin eri tavoin ja se on toiminut myös identiteetin 

rakentajana140.  

Karjalaisten henkinen huolto annettiin sodan jälkeen kirkon tehtäväksi. Kirkon haluttiin 

muokkaavan kansalaisten mielipiteitä siirtoväkeä kohtaan sekä lohduttavan kotinsa me-

nettäneitä karjalaisia. Esimerkiksi Viipurin piispa Ilmari Salomies rohkaisi siirtoväkeä 

sanomalla, että karjalaisilla oli ollut ennenkin kykyä kestää vaikeudet. Kirkolla oli siis 

tärkeä rooli yhteiskunnallisen rauhan ylläpitäjänä.141  

                                                           
139 Sallinen-Gimpl 1994, 41. 
140 Fingerroos 2004, 9. 
141 Koskivirta 2010, 255. 
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Jatkosodan päätyttyä luovutetun Karjalan evankelisluterilaisiin seurakuntiin kuului noin 

280 000 henkilöä ja ortodoksisiin seurakuntiin noin 52 000 ihmistä.142 Raja-Karjalan 

aluetta lukuun ottamatta ei ortodoksisten seurakuntien jäsenmäärä ollut Karjalassa enää 

kasvussa 1920- ja 1930-luvuilla. Hyvin monet ortodoksiseen kirkkoon kuuluvatkin avi-

oituivat luterilaisen kanssa, ja heidän lapsensa kastettiin yleensä luterilaiseen uskoon. 

Sen sijaan Raja-Karjalan alueella seka-avioliittoja solmittiin varsin vähän.143 Luterilai-

sella kirkolla oli siis ollut luovutetun Karjalan alueella selkeä enemmistö koko Suomen 

itsenäisyyden ajan.  

Luovutetun Karjalan alue oli uskonnon harjoittamisen ja hengellisten harrastusten va-

lossa aktiivinen maakunta. Alueen seurakunnat jatkoivat sodan jälkeen opetustyötään ja 

sielunhoitoa entisten jäseniensä parissa.144 Karjalaiset puolustivat entisiä seurakuntiaan 

ja pysyivät uskollisesti niiden jäseninä, minkä vuoksi karjalaisseurakuntien lopettamista 

koettiin lykätä mahdollisimman pitkälle. Kirkolliskokous teki kuitenkin päätöksen nii-

den lakkauttamisesta lokakuussa 1948.145 Seurakuntien lopettaminen tapahtui käytän-

nössä vuoden 1950 vaihteessa, jolloin monet Karjalan seurakunnat pitivät päättäjäisti-

laisuutensa.146 

Karjalassa, Sortavalan kaupungissa, oli sijainnut Suomen ortodoksisen kirkkokunnan 

keskus, ja Karjalan sanottiinkin olevan Suomen ortodoksisen kulttuurin ydinalue. Esi-

merkiksi Laatokan pohjoispuolisella alueen ortodoksiperinteistä kertoivat kirkot, ru-

koushuoneet ja hautausmaat.147 Karjalan luovutuksen myötä menetti 70 prosenttia Suo-

men ortodoksiväestöstä kotinsa. Rajan taakse jäi myös paljon ortodoksisen kirkon omai-

suutta, esimerkiksi Valamon ja Konevitsan luostarit ja satakunta kirkkorakennusta tai 

tsasounaa. Ortodoksinen asutus joutui levittäytymään laajoille alueille vanhan kulttuuri-

piirinsä ulkopuolelle. Hajaannuksen takia ortodoksisuuden otaksuttiinkin ennen pitkää 

häviävän koko Suomesta.148  

Hengelliset asiat olivat karjalaisille yleensä tärkeitä. Sota-ajan ja kotiseudusta luopumi-

sen on sanottu vain vahvistaneen heidän hengellisyyttään. Tämä näkyi myös heidän 

                                                           
142 Kansanaho 1985, 438, 440–441. 
143 Hämynen 2010, 143–144. 
144 Willman 2010, 82. 
145 Kansanaho 1985, 416, 430. 
146 Koskivirta 2010, 260. 
147 Hämynen 2010, 141–143. 
148 Koskivirta 2010, 260–264. 
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aktiivisessa osallistumisessaan uusien seurakuntiensa tilaisuuksiin. Siirtoväen papit si-

joitettiin usein samaan pitäjään kuin entiset seurakuntalaisensa. Usein kirkot olivat 

täynnä, kun jumalanpalveluksessa saarnasi karjalaisten oma pappi.149   

Karjalaisen Kansan vuoden 1949 joulunumerossa oli 23 karjalaisen seurakunnan laati-

ma kirjoitus, jossa todettiin haikeasti, että Karjalan seurakunnat olivat siirtymässä histo-

riaan. Kirjoittajat totesivat mielien olevan eronhetkellä raskaat, mutta samalla he rohkai-

sivat ihmisiä katsomaan elämässään eteenpäin. He lohduttivat ihmisiä sillä, että evanke-

liumi ja sana olisivat samoja myös uusissa seurakunnissa. Kirjoitus päättyy toteamuk-

seen:  

Uskomme, että Karjalan kansa, joka on tottunut etsimään syvintä ravinto-

ansa Elämän Sanasta ja joka on kohtalonsa kestänyt uskossa Jumalaan, 

tämä kansa tahtoo jatkuvasti ammentaa voimia kärsimystiellään niistä 

lähteistä, minkä antaa meille yhteys Jumalan seurakuntaan ”Jumala ompi 

linnamme”.150 

Karjalaista Kansaa julkaissut Karjalan Liitto ei olisi, kuten useammat muutkaan karja-

laiset, halunnut seurakuntien lakkautusta, vaan se toivoi, että ne olisivat saaneet jatkaa 

entistä toimintaansa mahdollisimman pitkään. Liitto nimittäin elätteli edelleen toivoa, 

että Karjala voisi palautua Suomelle.151 Seurakuntiin liittyvissä asioissa ei kuitenkaan 

mainittu lehdissä Karjalan palautumisesta mitään. Seurakuntien lakkauttaminen oli to-

dennäköisesti Karjalan Liitolle pettymys. Mahdollisesti juuri tämän seikan vuoksi kir-

joitettiin lehdissä useampia seurakuntien lakkauttamiseen liittyviä jäähyväiskirjoituksia. 

Ortodoksinen kirkkokunta koetti sodan jälkeen säilyttää edelleen kosketuksen kaikkiin 

seurakuntiinsa, vaikka hajalleen sijoittuminen ympäri maata toi sielunhoidolle suuria 

haasteita.152 Karjalainen Kansa julkaisi maaliskuussa 1945 ilmoituksen kreikkalaiskato-

lisen kirkon tiedotuksista. Ilmoituksessa kerrottiin Kanta-Suomen ortodoksisista seura-

kunnista, joissa heidän oma ortodoksiseurakuntansa sillä hetkellä sijaitsi ja mitkä olivat 

                                                           
149 Koskivirta 2010, 255–256. 
150 ”Siirtoseurakunnan jäsenille” (e.k.) (lehtikirjoitus). KK:n Joulukannel/1949.  
151 Koskivirta 2010, 256. 
152 Ibidem. 
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siirtoseurakuntien osoitteet. Lehti-ilmoituksessa oli myös maininta siirtoväen sielunhoi-

dosta huolehtivien pappien toiminta-alueista.153   

Etenkin rajakarjalaisen ortodoksiväestön vanhemmalla sukupolvella heidän uskonnolli-

set tapansa kuuluivat niin olennaisena osana heidän identiteettiinsä, että ortodoksinen 

uskonto vaikutti olennaisesti heidän arkiseen elämäänsä ja maailmankuvansa muodos-

tumiseensa. Tyypillistä heidän uskonnollisille tavoilleen olivat erilaiset riitit, jotka nä-

kyivät niin sosiaalisissa suhteissa, puheessa kuin toiminnassa.154 Ortodoksisten tapojen 

menettämisen mukana olisi siis kadonnut osa karjalaista kulttuuria.155 Stuart Hall tuo 

teoksessaan Identiteetti esiin, että ihmisten uskollisuus ja samaistuminen saattoivat 

etenkin menneinä aikoina kohdistua myös uskontoon.156 Raja-Karjalan ortodoksiväes-

tön kohdalla oli todennäköisesti kyse juuri tästä samaistumisesta ja uskollisuudesta; 

ortodoksien identiteetti oli vaikuttanut heidän elämäänsä kokonaisvaltaisesti.  

Uuden kotiseudun ilmapiiri tuntui ortodoksisesta väestöstä usein vieraalta ja heidän so-

peutumistaan vaikeuttivat myös alueiden kanta-asukkaiden ennakkoluulot. Karjalan 

luovuttamisesta seuranneet kulttuuriset sopeutumisvaikeudet kohtasivat erityisesti Raja-

Karjalan ortodoksiväestöä, joka halusi yleensä pitää tiukasti kiinni omista uskonnollisis-

ta tavoistaan. Uuden alueen kantaväestö saattoi pitää näitä henkilöitä ”ryssänuskoisi-

na”.157 Siirtolaiset kokivat osakseen saamansa ihmettelyn usein loukkaavana. Myös kar-

jalaisilla ortodoksipapeilla ja kantaväestön luterilaisella papistolla saattoi olla riitoja, 

näin kävi esimerkiksi Maaningalla. Kuntaan sijoitetut entisen Salmin kunnan ortodoksit 

ihmettelivät tätä, koska Salmissa luterilaiset ja ortodoksit elivät sovussa ja saattoivat 

käydä toistensa jumalanpalveluksissa.158  

Jos sopeutuminen Kanta-Suomeen oli ortodoksiväelle hankalaa, ei se ollut helppoa 

myöskään uuden alueen kantaväestölle, jonka mielestä karjalaisten tavat saattoivat tun-

tua oudoilta. Jo vuonna 1938 kirjoitti eräs Raja-Karjalassa vieraillut mies, että siellä 

tuntui siltä, kuin olisi ollut ulkomailla. Hän ihmetteli ortodoksisia rukoushuoneita ja 

ennen kaikkea ihmisten elämänkatsomusta.159 

                                                           
153 ”Kreikkalaiskatolisen kirkon tiedotuksia” (ilmoitus). KK 16.3.1945.  
154 Heikkinen 1989, 56–58.  
155 Heikkinen 1989, 357–358.  
156 Hall 1999, 46. 
157 Nevalainen 1994, 485. 
158 Heikkinen 1989, 362. 
159 Kirkinen, 1994, 549–550. 
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Ortodoksisen väen sopeutumista käsitellään Karjalaisessa Kansassa vuonna 1955. Siinä 

palattiin ortodoksiväen kokemiin suuriin menetyksiin, joita Karjalan luovutuksesta ai-

heutui. Tämän jälkeen kerrottiin ortodoksisen kirkon jälleenrakennustyöstä ja sen ete-

nemisestä. Kirjoituksessa todettiin kirkkokunnan rakennustyön olleen yksi merkittä-

vimmistä Karjalan siirtoväkeen liittyvistä rakennusurakoista. Siihen oltiin tyytyväisiä, 

että ortodoksiselle kirkolle annettiin taloudellisia resursseja toimintansa ylläpitämiseen 

niin valtiolliselta, kunnallisilta, seurakunnallisilta kuin yksityisiltäkin tahoilta.160   

Karjalan Liiton johtomiehet pitivät puolueissaan ääntä ortodoksikirkkojen jälleenraken-

tamisesta. Mahdollisesti juuri tämän ansiosta asiasta säädettiin oma laki vuonna 1950. 

Kukaan Karjalan Liiton tuolloisista johtomiehistä ei kuulunut ortodoksiseen kirkkoon.  

Ortodoksikirkkojen jälleenrakentaminen oli heille kuitenkin tärkeä asia, koska se liittyi 

keskeisesti karjalaisiin.161 Hyvin todennäköisesti ainakin suurin osa johtomiehistä kuu-

lui luterilaiseen kirkkoon. Hekin siis halusivat olla ylläpitämässä karjalaista, ortodoksis-

ta identiteettiä.   

Tyytyväisyys avustuksiin oli ymmärrettävä asia. Ilman valtion tukea olisi ortodoksisen 

kirkon olemassaolo joutunut koetukselle. Tuki näkyi rahoituksen lisäksi esimerkiksi 

kirkkojen rakentamisina sekä siinä, että valtio palkkasi kouluihin kiertäviä ortodoksisia 

uskonnonopettajia, jotta ortodoksisten perheiden lapset saisivat edelleen omaa uskon-

nonopetustaan. 162  Karjalaisten, välillä katkerastikin, lehdissä ilmaisemat tunteenpur-

kaukset siitä, ettei heidän asioistaan välitetty, ei pitänyt ainakaan kokonaan paikkaansa. 

Karjalaiset haluttiin sijoittaa asumaan lähelle toisiaan, heidän aiemmat elinkeinonsa 

pyrittiin turvaamaan, ja valtio avusti ratkaisevalla tavalla myös Karjalan ortodoksiseu-

rakuntia. 

Ortodoksien toiminnasta kerrottiin myös kahdessa muussa karjalaislehdessä. Vuonna 

1946 esiteltiin Karjalaisessa luovutetulla alueella, Sortavalassa, perustetun ortodoksisen 

nuorten liiton kerhotoimintaa, mikä oli sotien jälkeen ollut vilkkainta Pohjois-

Karjalassa. Lehden mukaan asiaa tuli pitää luonnollisena, koska Pohjois-Karjalassa asui 

ortodoksisten kanta-asukkaiden lisäksi paljon siirtokarjalaisia. Uutisen otsikkona oli 

”Ortodoksinen kerhotoiminta on voimakkainta Pohjois-Karjalassa”.163  Keväällä 1956 

                                                           
160 Simo Härkönen, ”Suomen ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakennustyö” (art.). KK 2/1955.  
161 Arponen 2010, 46. 
162 Koskivirta 2010, 261. 
163 Karjalainen 19.6.1946.  
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käsiteltiin lehdissä Suomen ortodoksisen kirkon luostareita. Esimerkiksi huhtikuussa 

esiteltiin luovutetussa Karjalassa toimineen Konevitsan luostarin vaiheita.164 

Sanomalehti Karjalassa kerrottiin syksyllä 1955 varsin pitkässä artikkelissa Suonenjoen 

siirtokarjalaisten ortodoksien toiminnan vaikeista olosuhteista. Heidän todettiin joutu-

neen kohtaamaan ennakkoluuloa ja halveksuntaa. Artikkelissa kehuttiin Suonenjoen 

ortodoksien perustamaa kerhotoimintaa, jonka avulla myös ortodoksiperinteet saattoivat 

siirtyä tulevien sukupolvien keskuuteen. Ortodoksisesta perinnöstä sanottiin, että se oli 

polveutunut esi-isiltä.165 Näissäkin lehdessä siis katsottiin Karjalaisen Kansan tavoin, 

että ortodoksisuus kuului olennaisesti luovutetun Karjalan ja sen asukkaiden identiteet-

tiin.  

Karjalaisessa Kansassa oli seurakunnista kertovien tiedotusten lisäksi karjalaisten pap-

pien tai piispojen, sekä luterilaisten että ortodoksisten, hengellisiä kirjoituksia, joita leh-

dissä julkaistiin aika ajoin. Jo lehden ensimmäisessä numerossa oli luterilaisen karjalai-

sen papin Topi Vapalahden kirjoitus, jonka aiheena oli ”Jumalan rauhanehdot vaeltaval-

le kansalle”. Siinä hän otti esille Raamatusta Mooseksen kirjan Israelin kansan vaellusta 

käsittelevän kohdan ja vertasi kansan kohtaloa evakossa oleviin karjalaisiin. Vapalahti 

rohkaisi karjalaisia tulevasta Taivaan riemusta, siitä, kuinka hajallaan olevaa seurakunta 

kohtaisi lopulta jälleennäkemisen riemu.166 Vuonna 1947 pidettiin Joensuussa karjalais-

henkinen helluntaijuhla, mikä oli lehden mukaan tilaisuus, joka antoi karjalaisille uutta 

uskoa jatkaa korpivaellustaan. Piispa Ilmari Salomies piti juhlassa puheen, josta oli ot-

teita myös lehdessä. Hän sanoi esimerkiksi:  

Saamme olla kiitollisia siitä, että meille on säilynyt isänmaa ja ennen 

kaikkea Jumalan sana, joka ei tyhjänä palaa. Karjalaiset voivat yhtyä Ju-

malan temppeleissä kohottaen rukouksensa Kaikkivaltiaalle, joka ohjaa 

kansojen kohtalot.167  

Piispan läsnäoloa juhlassa arvostettiin, koska hänen poistuessaan paikalta karjalainen 

juhlayleisö hyvästeli häntä seisomaan nousten.168 Ilmari Salomies oli toiminut Viipurin 

                                                           
164 ”T.”, Suomen ortodoksiset luostarit II, Konevitsan luostari. (art.) Karjalainen 6.4.1956.  
165 ”Jyrki”, ”Suonenjoen ortodoksinen väestö odottaa omaa rukoushuonetta”. (art.) Karjala 28.10.1955. 
166 Topi Vapalahti, ”Jumalan rauhanehdot vaeltavalle kansalle” (lehtikirjoitus). KK 14.1.1945.  
167 ”Karjalaishenkinen helluntaijuhla Joensuussa” (e.k.) (art.). KK 8-9/1947.  
168 ”Karjalaishenkinen helluntaijuhla Joensuussa” (e.k.) (art.). KK 8-9/1947. 
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piispana vuodesta 1943 lähtien.169 Epäilemättä Salomiehen arvoa karjalaisten silmissä 

lisäsi se, että hän oli heidän oma piispansa. 

Lehden ensimmäiseen numeroon kirjoitti myös ortodoksisen kirkon arkkipiispa Her-

man, joka antoi tekstilleen otsikoksi ”Karjala”. Kirjoituksen alussa oli Karjalaa ylistäviä 

lauseita: ”Karjala – soi sana suloinen… Karjala – soi sana kultainen… Karjala- soi sana 

sointuinen”. Herman totesi kaihoisasti, että Karjala oli nyt muistojen maa, johon tunteet 

ja ajatukset aina kohdistuvat. Hän puhui sielun valtaamasta pyhästä kunnioituksesta 

karjalaisia esivanhempia kohtaan, joilla oli rakkaus ja kiintymys ortodoksiseen uskoon, 

ja kehotti lukijoita pysymään Karjala-aatteen ympärillä vaalien perinteitä ja säilyttäen 

sen henkiset aarteet. Kirjoitus päättyi seuraavaan rukoukseen:  

Laupias ja ihmispoloisia rakastava Jumala. Ole meille karjalaisille armol-

linen ja varjele meitä. Käännä kasvosi meidän puoleemme, anna meille 

rauha ja siunaa elämäämme runsaalla armollasi, kuten siunasit Jakobin 

hänen suurien menetyksiensä ja koettelemuksiensa jälkeen.170  

Pastori Toivo Rapeli puhui Karjalan Liiton 10-vuotisjuhlilla vuonna 1950. Tämä puhe 

julkaistiin Karjalaisessa Kansassa. Siinä Rapeli totesi, ettei Karjalan heimo ollut kos-

kaan sisäisesti sortunut. Hän kertoi kuinka hän näki evakkomatkallakin siirtoväen laitta-

van kädet ristiin. Tämän vuoksi karjalan väen ydin oli hänen mielestään terve, koska sen 

voimanlähteenä oli Jumala.171 Toivo Rapeli, joka oli toiminut luterilaisen seurakunnan 

kirkkoherrana Muolaassa, tunnettiin karjalaisen kirkon puolustajana. Jatkosodan aikana 

hän toimi aktiivisesti tuhoutuneiden karjalaiskirkkojen tilalle rakennettavien kirkkojen 

puolesta. Hän vetosi Raamatun kohtaan ”jos yksi jäsen kärsi kaikki kärsivät”. Tämän 

perusteella hän oli sitä mieltä, että Karjalan seurakuntien kärsiessä kärsii koko Suomen 

kirkko.172 Hän taisteli myös siirtoseurakuntien puolesta loppuun asti.173 Onkin mielen-

kiintoista, että juuri Rapeli pyydettiin puhujaksi Karjalan Liiton 10-vuotisjuhliin ja hä-

nen puheensa julkaistiin myös Karjalaisessa Kansassa. Julkaisemalla Rapelin puheen 

saattoi Karjalainen Kansa olla tietoisestikin vahvistamassa karjalaista identiteettiä. Ra-

                                                           
169 Kansanaho 1985, 339. 
170 ”Karjala”. (e.k.) (art.) KK 14.1.1945.  
171 Toivo Rapeli, ”Missä on karjalaisten voimanlähde?” (Toimituksen julkaisema Rapelin Karjalan Liiton 
10-vuotisjuhlissa pitämä puhe). KK 5/1950. 
172 Rapeli 1980, 204–207, 226. 
173 Rapeli 1980, 279. 
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pelihan puhui karjalaisten seurakuntien säilyttämisen puolesta, oman heimon sitkeydes-

tä ja käsien ristimisestä, joka sekin oli omalta osaltaan myös karjalainen tapa174. 

Karjalaisen Kansan vuoden 1958 joulunumerossa oli sekä luterilaisen että ortodoksisen 

papin kirjoitukset. Luterilainen pastori käsitteli katkeruuden tunnetta ja ikävää Karja-

laan, mutta näiden tunteiden keskellä karjalaiset saivat jälleen iloita syntyneestä Vapah-

tajasta. Kirjoittaja rohkaisi siirtoväkeä sillä, etteivät Vapahtajan mahdollisuudet olleet 

loppuneet ja Jumalan suunnitelmissa olivat valot varjoa suurempia. 175  Ortodoksisen 

kirkon edustaja kehotti karjalaisia kiittämään Jumalaa Jeesuksen syntymästä ja hän toi-

voi Kristuksen syntyvän ihmisten sydämiin. Myös hän painotti luottamusta Jumalaan, 

joka antaa ajallaan vastaukset ihmisten kysymyksiin.176 

Ortodoksiselle väelle Karjalan luovuttaminen oli todennäköisesti vielä raskaampi koet-

telemus. Olihan 70 prosenttia ortodokseista asunut Karjalassa, lähellä toisiaan. Nyt ti-

lanne oli toinen, ortodoksinen kansa oli hajallaan. Vaikka ortodoksinen kirkko oli Kar-

jalassakin väkimäärältään luterilaista kirkkoa pienempi, oli se selvästi tärkeä osa Karja-

laa luostareineen ja rakennuksineen. Ortodoksisuus oli niin keskeinen osa karjalaista 

identiteettiä, että ortodoksikirkkoon kuulumattomat Karjalan Liiton johtomiehetkin ha-

lusivat olla tukemassa ortodoksisten perinteiden säilymistä pitämällä esimerkiksi ääntä 

heidän kirkkojensa uudelleenrakentamisen puolesta. Tämä heidän linjansa näkyi myös 

Karjalaisessa Kansassa. Se tahtoi olla tukemassa ortodoksien sopeutumista ”uuteen 

Suomeen” kertomalla heille esimerkiksi uusista sijoitusseurakunnista ja sielunhoitoa 

antavista ortodoksipapeista. Koska ortodoksiset tavat olivat joillekin karjalaiselle olen-

nainen osa heidän arkista elämäänsä, oli ortodoksisia perinteitä puolustanut Karjalainen 

Kansa myös vahvistamassa siirtoväen etnistä identiteettiä. Ortodoksisuuden haluttiin 

säilyvän Suomessa samanlaisena kuin se oli ollut Karjalassa ennen sotia, siitäkin huoli-

matta, että se olisi aiheuttanut uuden alueen kantaväestön kanssa konfliktitilanteita.  

Papit käsittelivät kirjoituksissaan, hengellisten asioiden ohella, usein myös karjalaisuut-

ta. Koska hengelliset perinteet olivat karjalaisille tärkeitä, oli myös papiston tässä mie-

lessä helpompaa puhua ihmisille samalla sekä karjalaisuudesta että Jumalan johdatuk-

sesta. Osallistumalla hengellisiin tilaisuuksiin siirtoväki pääsi samalla jatkamaan karja-

laista hengellistä perinnettään tutun papin läsnä ollessa. Tähän Karjalainen Kansakin 

                                                           
174 Heikkinen 1989, 399. 
175 K.A. Santavuori, ”Joulusanoman valoa ja varjoa” (lehtikirjoitus). KK 11–12/58.  
176 Johannes Suhola, ”Syntynyt Kristus – elämän salaisuus” (lehtikirjoitus). KK 11–12/58.  
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halusi todennäköisesti lukijoitaan kehottaa, koska se tiedotti esimerkiksi siirtoseurakun-

nista varsin usein. Uuden kotipitäjän kirkossa, jossa oli paljon karjalaisia, saatettiin yl-

läpitää myös karjalaista paikallistason kulttuuri-identiteettiä.  

Heti ensimmäisessä Karjalaisessa Kansassa oli siis sekä luterilaisen että ortodoksisen 

kirkon piispan kirjoitus. Mahdollisesti lehti halusi viestittää tällä tavalla linjaa, että se 

otti huomioon kaikki karjalaiset, sekä luterilaisen että ortodoksisen väestön. Sen karja-

lainen identiteettikuva oli siis sen verran laaja, että siihen mahtuivat sekä luterilainen 

että ortodoksinen identiteetti ja koko luovutetun alueen tavat erityispiirteineen.
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2. LUOVUTETTU KOTISEUTU IDENTITEETIN PERUSTANA 
 

2.1. KAIHOISAA JA ILOISTA MUISTELUA 

 

2.1.1 HENKISTÄ ORPOUTTA 

 

Karjalan luovuttamisen jälkeen vanha kotiseutu säilyi karjalaisten mielissä. Menetyksen 

tuskaa alettiin hoitaa muistojen avulla, mikä on näkynyt esimerkiksi suomalaisessa kir-

jallisuudessa.177  

1940-luvun loppupuolelle, ja etenkin 1950-luvulle tultaessa, alettiin Karjalaisessa Kan-

sassa keskittyä yhä enemmän vanhan Karjalan muisteluun sekä karjalaisten tapojen ja 

perinteiden vaalimiseen. Nyt siihen oli paremmat mahdollisuudet keskittyä, kun suurin 

osa karjalaisesta viljelijäväestä oli päässyt jo käsiksi omaan tilaansa. Luovutetusta Kar-

jalasta kertominen näkyi sekä synkkinä kaipauksina että iloisina muisteluina. 

Vuonna 1948 yksi lehtinumero oli omistettu Kymen karjalaisväestölle. Siinä Kymen-

laaksoon asettunut Kustaa-niminen kirjoittaja pohtii karjalaisten suhtautumista Kymen-

laaksoon. Hän piti tuolle alueelle sijoitettujen karjalaisten tilannetta parempana kuin 

muun siirtoväen, koska Kymeen seutu oli sijainniltaan lähinnä Karjalaa ja sen olot 

muistuttivat muutoinkin parhaiten entistä kotiseutua. Hän tunnusti, että Kymenlaakso 

oli Karjalalle hyvä korvike, mutta se ei kuitenkaan voinut merkitä aitoa Karjalaa. Hän 

totesi, ettei Karjalassa syntyneelle mikään muu maakunta merkinnyt sitä, mitä Karjala 

oli. Hän kuitenkin toivoi, että Karjalan korvikkeeksi tullut lääni olisi mahdollista jakaa 

kolmeen osaan, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan lääneiksi.178 

Samassa lehdessä oli myös karjalaisille omistettu Heimolaulu. Siinä kerrottiin Karjalas-

ta ja Karjalan kaipuusta seuraavalla tavalla:  

Karjala kaunis, heimomme maa, meiltä taas jäänyt on muistojen taa, pirs-

tottu heimomme on kokonaan, Mieron tiellä se kulkevi vaan, uhrimme kal-

lis, Karjalan maa, lunnaiks on annettu syntymämaan. Antaos Herra voi-

                                                           
177 Sihvo, 2004, 24–25. 
178 Kustaa, ”Karjalaiset ja Kymenlaakso” (art.). KK 6-7/1948.  
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mia vaan, heimomme kaiken tään kestämään – – Ennen ei kaipuumme häi-

pyä voi, kun taas Karjalan kaipuumme soi.179 

Kymenlaaksolaiset tunsivat selkeää kaipuuta vanhaan Karjalaan. Heimolaulussakin to-

dettiin karjalaisten olevan ”mieron tiellä”, ja kaipauksen saattoi poistaa ainoastaan paluu 

Karjalaan. Vaikka osa Kymen läänistä, esimerkiksi Lappeenranta, laskettiin karjalaisek-

si seuduksi, ei se siirtokarjalaisen ”Kustaan” silmissä ollut aitoa oikeaa Karjalaa. Tässä 

oli havaittavissa siirtokarjalaisten osakulttuuri-ajatusta, koska ”Kustaalle” luovutettu 

Karjala oli eri aluetta kuin muu Karjala saatikka muu Suomi. 

Luovutetun Karjalan paikkakuntien olemassaolo katsottiin päättyneeksi Moskovassa 

allekirjoitettuun välirauhansopimukseen vuonna 1944. Kuitenkin paikkakunnat jatkoivat 

vielä olemassaoloaan niin sanottuina hoitokuntina, mutta nekin lakkautettiin lopullisesti 

1940-luvun lopulla.180 Vuonna 1949 kirjoitti Vilho Pyykkö Muolaan kunnan lakkautta-

misesta, jonka hän koki kipeäksi tapahtumaksi. Hän totesi, etteivät kotiseudun muisto-

jen juuret olleet pois pyyhkäistävissä pelkillä sanoilla.181 Samana vuonna sama henkilö 

kirjoitti Karjalan muistoista 8-säkeistöisen runon, joka sisälsi seuraavanlaisia kohtia: 

Hyvästi koti pienoinen! Hyvästi pihamaa! on aika tanhut lapsuuden ja 

mieron unhoittaa. Hyvästi tuuli tammikuun, kun tieni viitoitit! Hyvästi lat-

va pihapuun, kun päätä nyökkäsit! – – Hyvästi iki-vihanta sä uljas Viipuri 

ja vuosisatain kruunaama jykevä linnasi!182  

Runo päättyi muistotoivotuksiin: ”Siis jääkää muistot multihin, mä siunaan teitä vain ja 

hautaan käsin hellivin, kuin osan sielustain.”183  Entinen Karjalan alue tuntui olevan 

olennainen osa karjalaisten elämää, se siis kuului osana karjalaisuuteen. Luovutetut 

seudut tuntuivat olevan siirtokarjalaisille kuolleita alueita, jotka elivät vain heidän muis-

toissaan.  

Karjalaisen Kansan vuoden 1951 joulunumerossa oli aukeama valokuvia vanhasta Kar-

jalasta sekä kuva esimerkiksi evakon uudesta talosta. Vanhan Karjalan kuvissa oli muun 

muassa karjalaisia hirsitaloja Suojärven Hyrsylästä sekä Virtaavaa Vammeljokea. Uusi 

karjalainen asunto oli puolestaan Hyrsylän taloihin verrattuna huomattavasti erinäköi-

                                                           
179 V. Talpio, ”Heimolaulu” (laulu). KK 6-7/1948.  
180 Koskivirta 2010, 269–272. 
181 Vilho Pyykkö, ”Muolaan kunnan muistolle” (lehtikirjoitus). KK 1/1949. 
182 Vilho Pyykkö ”Hyvästi muistot hiljenneet” (runo). KK 3/1949. 
183 Ibidem. 



48 
 

nen.184 Raja-Karjalassa sijainnut Suojärven kunta oli tunnettu karjalaistyylisistä hirsita-

loistaan.185 Kuvavertailulla haluttiin ehkä osoittaa, kuinka ajat olivat muuttuneet. Paluu-

ta entisenlaiseen karjalaisuuteen ei enää ollut. Rajakarjalaisista taloista julkaistut kuvat 

osoittivat myös, että Karjalainen Kansa pyrki yhdistämään luovutetun alueen koko-

naiseksi Karjalaksi, johon kuului myös luovutetun alueen rajaseutu. Rajakarjalassa si-

jainneet hirsitalot olivat osa karjalaisten etnistä identiteettiä, jota Karjalainen Kansakin 

oli tukemassa. Vaikka karjalaiset hirsitalot oli menetetty, niiden muistoa ei saanut unoh-

taa.  

Seuraavan vuoden joulunumerossa oli kirjoitus, jonka otsikkona oli ”Miu kotjiin”. Kar-

jalaisella murteella kirjoitetussa kuvauksessa omaa kotia ylistettiin kultaiseksi ja kor-

vaamattomaksi paikaksi. Kotipaikkaa kuvailtiin muun muassa seuraavasti: 

Ko viimise yönj vieti, kotjtiin, siu suojassais, kuuli korvahei hiljase kuiskie. 

Oli itkent itsei uuvuksii. Painoj peätäi pieluksie ja koiti pitteä kii silmijäi, 

jotten ois enneä näht rakasta, pientä tupajai, mikä ain yö hämäris näytti 

nii satumaise kauniilt. Silloi mie siu kuiskeis kuuli: Pien kasvattinj, näi sie 

hoastoit, älä pakahuta syväntäis itkemäl männeitä muistoloi. Ei ne kuite-

koa enneä takajsii palloa. Säestä kyynelijjäis, laps rakas, sie tarvitset niitä 

elämäis varrel.186 

Elsa Pukonen kirjoitti lehteen kotikylää käsittelevän artikkelin vuonna 1955. Hän totesi 

kaikkien karjalaisten kylien hajonneen pirstaleiksi. Oman kylän merkityksestä hän mai-

nitsi: ”Oma kylä syntyy ihmisten sydämiin vain siellä, missä ihmiset elävät samalla tan-

huvilla sukupolvesta toiseen.” Tämän vuoksi oma rakas kotikyläkin oli kirjoittajan mie-

lestä karjalaisille vain muistoa. Hän kuitenkin myönsi, että tätä kylähenkeä kykeni vielä 

jossakin määrin kokemaan karjalaisille järjestetyissä pitäjä- ja kyläjuhlissa; Pukonen 

nimitti tapahtumia ”auringonlaskuksi kirkkaassa iltaruskossa”. Hän vielä sanoi lopuksi 

oman kylän siemenen kasvavan muistojen versoa.187   

Maaliskuussa 1958 ilmestyneen Karjalaisen Kansan etusivulla oli Karjalan kaipaukses-

ta kertova runo. Siinä kerrottiin öisin uniin tulleista kostuttajaansa odottavista Karjalan 

                                                           
184 ”Menetettyä KARJALAA ja uudestirakennettua karjalaista” (kuvasivu). KK:n Joulukannel 1951.  
185 Sihvo 2000, 250.  
186 Siviä Heikkonen, ”Miu kotjtiin” (lehtikirjoitus.). KK:n Joulukannel 1952. 
187 Elsa Pukonen, ”Se rakas kotikylä” (lehtikirjoitus.). KK 4/1955. 
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puista ja pensaista, jotka valittivat kuivia ja kovia juuriaan.188 Runo päättyy toivoon 

pääsiäisaamun koitosta: 

Pimeinä öinä ne unessa tulevat (puut ja pensaat) vuoteni ääreen. Saavatko 

ne kärsimyshaavaansa kääreen? Saavatko leivosen laulun, kanteleen 

kaiun ja soiton? Saavatko Karjalan kunnaat, - pääsiäisaamunkin koi-

ton?189     

Karjalaiset ajattelivat 1950-luvulla, että kaikki entinen oli menetetty ja karjalainen kult-

tuuri perinteineen olisi kuollutta. Menetyksiin ja tappioihin yritettiin vain sopeutua. 

Tuota aikaa siirtokarjalaisten historiassa kutsutaankin luopumisen ajaksi.190 Raskainta 

menetysten kokeminen oli yleensä vanhemmalle väestölle, jolle sopeutuminen uuteen 

ympäristöön oli huomattavasti nuorta väkeä vaikeampaa. 191  Karjalaisten perinteiden 

vaalimiseen alettiin kuitenkin kaikesta huolimatta kiinnittää huomiota. Tämä tulee nä-

kyviin muun muassa perinteistä kertovastasta työn kolmannessa luvussa.  

Karjalainen Kansa toi selkeästi esiin kaipuuta Karjalaan. Monessa kohden kaipuu esi-

tettiin runon keinoin. Nehän olivatkin osa henkistä karjalaisperintöä! Usein nämä runot 

esitettiin omalla Karjalan murteella. Tästäkin voi huomata, ettei karjalaisuus näyttänyt 

häviävän kotiseudun menetyksestä ja luopumisenaika -vaiheesta huolimatta. Monesta 

runosta ja kirjoituksesta huomasi, että karjalaiset pitivät entistä kotiseutuaan kuolleena 

alueena, joka eli vain muistoissa. Aikaisemmin on tullut esille, että karjalaisilla oli käy-

tännössä sopeutumispakko uuteen tilanteeseen. Elämän oli jatkuttava, mikä tuli esille 

myös Elsa Pukosen runossa.  Uusi alue ei tuntunut kuitenkaan korvaavan menetettyä 

kotiseutua, koska siirtoväen sydän oli menetetyssä Karjalassa. Pukosen kirjoituksessa 

tuli esille myös karjalaisen yhteisön merkitys. Karjalainen elämä toteutui heimosisaria 

ja -veljiä kohdatessa. Siellä todennäköisesti esiintyi Sallinen-Gimpl:n mainitsemaan 

Me-henkeä. 

Hannes Sihvo kertoo karjalaisista ihmisistä kertoessaan, että kotiseudun menettämisen 

yhteinen muistelu oli karjalaisille heimoterapiaa, jolla oli esimerkiksi psykologista mer-

kitystä.192 Pirkko Sallinen-Gimpl:n mukaan yksittäisellä siirtokarjalaisella oli kotiseu-

                                                           
188 Helvi Jauhiainen, ”Kaipaus” (runo). KK 3/1958. 
189 Ibidem.  
190 Sallinen-Gimpl 2000, 334–335. 
191 Nevalainen 2010b, 245.   
192 Sihvo 2004, 28–29.  
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tunsa menettämisen jälkeen valittavanaan useampia erilaisia, myönteisiä tai kielteisiä 

kriteereitä, joiden pohjalta hän joko samastui karjalaisryhmäänsä tai yritti saada karja-

laisuutensa pois mielestään. Yksi tällaisista kriteeristä oli alueellinen eli paikan kriteeri. 

Sen mukaan oma synnyinalue, eli luovutettu Karjala, oli oman identiteetin perustana, ja 

karjalainen tausta koettiin positiivisena asiana. Vastaavasti tausta saatettiin kokea nega-

tiivisena, jos esimerkiksi joutui kokemaan muiden vieroksuntaa karjalaisuutensa täh-

den.193  

Vaikka kirjoittajien mieli vaikutti usein alakuloiselta, ei kirjoituksissa ollut mitenkään 

havaittavissa, että karjalainen tausta olisi koettu negatiiviseksi asiaksi. Sen sijaan synk-

kämieliset kaipuut osoittivat sen, että Karjalaan liittyviä muistoja ei haluttu sulkea mie-

lestä pois, vaan karjalaismuistoja haluttiin pitää yhdessä yllä. Tosin on mahdollista, että 

Karjalaista Kansaa tilasivat juuri sellaiset siirtoväen edustajat, jotka halusivat jatkaa 

karjalaisuuttaan. Vastaavasti voisi olettaa, että ne karjalaiset, jotka halusivat unohtaa 

synnyinseutunsa, eivät välittäneet lehteä edes tilata.  Kuitenkin voidaan sanoa, että Kar-

jalainen Kansa hoiti, kaipuukirjoituksia julkaistessaan, karjalaista identiteettiä myös 

Sihvon mainitseman psykologisen heimoterapian avulla. 

 

  2.1.2 UNELMIEN KULTAMAA 

 

Karjalaa muisteltiin lehdissä syvin kaipauksin, mutta myös iloisin mielin, ”pilke silmä-

kulmassa”. Tällaisissa muisteluissa kehuttiin usein suurenmoista Karjalaa, jossa elämä 

tuntui olevan iloista ja huoletonta. 

Karjalaisen Kansan ensimmäisenä ilmestymisvuotena haastateltiin lehdessä karjalaista 

kalastajaa. Hän kertoili haastattelijalle Laatokan muistojaan. Laatokka antoi kalastajan 

mukaan vuoroin iloa ja vuoroin murhetta, mutta hän totesi hieman myöhemmin, että 

”oli se ihmeellinen se Laatokka”. Kalastaja myönsi, että kyllä edelleen kalaa sai, mutta 

totesi, etteivät saaliit kuitenkaan olleet samanlaisia kuin Laatokalla.194 

Vuonna 1954 julkaistiin lehdessä karjalaisten rakentajajuhlissa esitetty runo ”Muistojen 

Karjala”. Runon alkuosassa tuotiin esiin karjalaisten menetyksistä aiheutunut suru, mut-

                                                           
193 Sallinen-Gimpl 1994, 43–45. 
194 ”Kaari”, ”Kalastajakoulu Suomenlahden rannalla” (haastattelu sarjasta Karjalainen kansa uusissa 
oloissa). KK 26.10.1945. 
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ta sen pääpaino oli kauniissa Karjalassa, sen vaaroissa ja ahkerissa ihmisissä.195 Yksi 

runon säkeistö kuului seuraavalla tavalla: 

Minä muistan vaarat ja kunnahat, koko Karjala eessäni päilyy! Maat, 

metsät ja rannat rakkahat ne iäti mielessä säilyy! Suvituuloset, talven pak-

kaset, joet juoksevat, marjat maassa! Hyvät naapurit, kaunihit tupaset, 

väet pelloilla, karjat haassa!196 

Myös seuraavana vuonna, 1955, julkaistiin lehdessä runo, joka oli esitetty Impilahtijuh-

lilla elokuussa 1955. Runossa ylistetään Jumalaa siitä, että hän antoi hyvyydessään lah-

jaksi esimerkiksi Karjalan maan, kauniita maisemia, kanteleen kieltä, helkkyvää naurua, 

iloista mieltä ja taivasikävää. Runossa ilmaistiin myös, ettei Karjala poistunut mielistä, 

mutta sen muisto eli ja lämmitti karjalaisten mieliä.197 Runo päättyi seuraavalla tavalla: 

Miten hyvä on suuri Jumala, kun saamme taas Karjalaa muistella ja va-

paa on Suomenmaa. Taas nauru helkkää ja laulu soi ja kielet kantelon 

huminoi. Ole muistettu ikuisten aikojen taa, sinä siunattu Karjalanmaa.198 

Runon kirjoittaja mainitsi Suomen vapauden. Vaikka hän oli joutunut rakkaasta Karja-

lastaan luopumaan, oli hän kuitenkin tyytyväinen, että hän sai elää edelleen vapaassa 

Suomen maassa. Ennen sotavuosia Karjalaa pidettiin tärkeänä rajan vartiona. Ehkäpä 

Suomen vapaana pysyminenkin oli omalta osaltaan vahvistamassa karjalaista identiteet-

tiä; ”Rajan vartion” uhrautuminen ei ollut Suomen kannalta turhaa.     

Eräs kirjoittaja kertoi karjalaisista lapsuudenmuistoistaan. Siinä hän muisteli Viipurissa 

sijainnutta Monrepos'n puistoa ja siihen liittyviä lapsuushetkiään. Hän kertoi isänsä 

kanssa puistoon tekemästään retkestä, jonne hän oli ottanut mukaansa isovanhemmil-

taan retkeä varten saamansa ”pennosen”. Hän myös kuvaili puistossa näkemiään leh-

musten katveesta välkkyviä valkovuokkoja ja helakan punaisina hehkuvia ruusuja. Ret-

kellä tapahtui kommelluksiakin, mutta lopuksi kirjoittajan ilo oli täydellinen, kun hän 

sai nauttia isän kanssa ”limonaatia ja pumppernikkeliä”. Kirjoittaja kutsui Monrepos'n 

puistoa tuhansien muistojen puistoksi.199 

                                                           
195 Usko Moilanen, ”Muistojen Karjala” (runo). KK 2/1954. 
196 Ibidem. 
197 Asta Kaste, ”Siunattu maa” (runo). KK 5/1955. 
198 Ibidem. 
199 Maija Tammela, ”Monrepos – lapsen muistikuvina” (lehtikirjoitus). KK 11–12/1958.  
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Lehdistä esiin tulleen suoranaisen rakkauden vanhaan Karjalaan voisi tiivistää vuoden 

1949 joulunumeron kirjoitukseen isänmaallisuudesta. Siinä todettiin isänmaaksi Suomi, 

jolle Karjala talletti oman hengen laulunsa. Karjalaisuus oli rakkautta Karjalaan, joka 

näkyi veressä ja ranteessa.200 

Myös sanomalehti Karjalassa oli satunnaisesti luovutetun Karjalan asukkaiden kirjoi-

tuksia. Yksi tällainen muistelu oli lehdessä syyskuussa 1952, jolloin eräs nainen muiste-

li lapsuutensa kirkkomatkaa Karjalan Pyhäjärvellä. Hän kertoili kirkkomatkalla rupatte-

lusta, kauniista maisemista ja aamukellojen soitosta, joka loi juhlatunnelmaa. Kirjoituk-

sen lopuksi hän kertoi kirkkoon saapumisesta ja siellä kumpuavasta turvallisuuden tun-

teesta. 201  Mahdollisesti tämän kirjoituksen innoittamana kertoili lapsuuden Karjalan 

kirkkomatkasta eräs toinen nainen noin kuukautta myöhemmin. Karjalan murteella laa-

ditussa kirjoituksessa muisteltiin sitä, kuinka tytöt päättivät lauantai-iltana, äidin paista-

essa piirakoita, että he lähtisivät seuraavana päivänä yhdessä kirkkoon. Hän muisteli 

paljain jaloin tekemäänsä matkaa iloisin mielin ja totesi lapsuuden leikkipaikkojen jää-

neen taakseen.202 Positiivinen Karjalan muistelu oli siis yhtenäinen sekä Karjalaisessa 

Kansassa että Karjalassa. 

Sen sijaan sanomalehti Karjalaisessa ei muisteluissa juurikaan keskitytty luovutettuun, 

vaan Suomelle jääneeseen Karjalaan. Esimerkiksi syksyllä 1955 oli siinä noin sivun 

mittainen artikkeli Uukuniemen kunnasta, josta suurin osa oli menetetty sotien jälkeen 

Neuvostoliitolle. Artikkelissa esiteltiin lukijoille kuvin ja tekstein sen hetkistä Uuku-

niemeä. Elämän pitäjässä todettiin jatkuneen.203    

Karjalaa muisteltiin siis synkän kaipauksen ohella myös ilolla ja lämmöllä. Monessa 

aiemmin mainitussa muistokirjoituksessa tai runossa kehuttiin erityisesti karjalaisia 

maisemia. Kuten johdannossa todettiin, luontokin oli yksi osa Karjalan kasvoja. Kirjoi-

tuksista päätellen myös karjalaiset itse tiedostivat tämän asian. Ensimmäisessä päälu-

vussa tuli esiin karjalaisten luottamus Jumalaan. Myös äskeisissä iloisimmissa muiste-

luissa kerrottiin esimerkiksi lapsuuden kirkkomatkoista ja Jumalan hyvyydestä, kun hän 

oli luonut Karjalan maan ja sen kauniin luonnon. Karjalan kohtaloa pidettiin Jumalan 

                                                           
200 Väinö Voipio, ”Mitä on isänmaallisuus?” (lehtikirjoitus.). KK 5/1949.  
201 Hilja Matikainen: ”Muistelma kirkkomatkasta Pyhäjärvellä”. (lukijan kirjoitus) Karjala 13.9.1952. 
202 ”Vanha Anni”: ”Paljai jaloi Kirkkoon”. Karjala 15.10.1952. 
203 ”Tiera”: ”Uukuniemi, sodan pirstoma pitäjä rajan pinnassa” (art.). Karjalainen 16.9.1955. 
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sallimana, ja Jumalalle oltiin kiitollisia siitä, että saatiin asua Karjalassa, joka näytti 

olevan monelle kirjoittajalle lähes toinen isänmaa.  

1950-luvun luopumisaikavaiheesta on sanottu, että karjalaiset halusivat jopa vältellä 

ainakin ulkonaisia kulttuuripiirteitään.204 Karjalaisen Kansan sivuilla tällaista välttele-

mistä ei kuitenkaan ole havaittavissa. Tietysti on mahdollista, että lehti, joka mainosti 

itseään kaikkien karjalaisten yhdyssiteeksi, halusi pitää myös menetetyn Karjalan aktii-

visena keskusteluaiheena. Ehkä vanhojen kotiseutujen kaipaus ja muisteleminen oli hel-

pompi tehdä oman väen edessä, esimerkiksi karjalaislehdessä. Eräskin kirjoittaja totesi 

Karjalaisessa Kansassa, että jokainen karjalainen koettaa nauraa siksi, ”etteivät vieraat 

näkisi sydämemme kaipausta entiselle kotiseudullemme”205. Iloistenkin muisteluiden 

taustalla saattoi siis olla todellisuudessa syvää kaipausta synnyinseudulle. Karjalaa 

muisteltiin lehdissä paljon, ja usein Karjalaa koskevissa muistokirjoituksissakin oli käy-

tetty karjalan murretta. Kirjoituksissa tuotiin runsaasti esiin sitä, millaista elämä vanhas-

sa Karjalassa oli ollut. Yksittäisistä teksteistä oli siis havaittavissa, että karjalaista iden-

titeettiä pyrittiin tuomaan lehdissä esiin monin eri tavoin.  

Hannes Sihvo kirjoittaa muisteluiden merkityksestä siirtokarjalaiselle väelle: ”Kun Kar-

jalan menetys teki karjalaisten yksilölliseen ja kollektiiviseen tajuntaan ikään kuin tyh-

jän aukon, se hoidettiin itseterapialla: tyhjiö täytettiin muistoilla.” Sihvo myös toteaa, 

että muisteluille on yleensä tyypillistä tietynlainen idealisointi ja kaunistelu. Viipurista-

kin alettiin puhua menneessä aikamuodossa, keskittyen vain siihen, mitä kaupunki oli 

ollut, ei siitä, mitä kaupunki sillä hetkellä oli.206 Jopa koko menneen ajan käsite saattoi 

tarkoittaa heille Karjalan aikaa, joka näyttäytyi karjalaisille usein palaamattomaksi, kul-

taiseksi aikakaudeksi, joka kuvastui heille todellisuutta myönteisempänä elämänvaihee-

na.207  

Sihvon mainitsemaa idealisointia ja kaunistelua oli Karjalaisen Kansankin kirjoituksista 

havaittavissa. Tälläkin haluttiin hoitaa karjalaisten mielialoja ja vahvistaa heidän karja-

laista identiteettiään: Yhteisten kokemusten kautta saatettiin vahvistaa karjalaista yh-

teenkuuluvuutta ja samalla esimerkiksi heidän kulttuuri-identiteettiään. Kirjoituksista 

saattoi samoin huomata sen, että Karjalan aika oli ihmisille niin keskeinen elämänvaihe, 

                                                           
204 Sallinen-Gimpl 1994, 310. 
205 A.K., ”Eräs kesäkuun muistelma” (art.). KK 1/1956.  
206 Sihvo 2004, 75. 
207 Sallinen-Gimpl 1994, 285. 
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ettei se ollut korvattavissa. Lehdissä olleet runsaat iloiset muistelut osoittivat puolestaan 

sen, että karjalaiset lähtökohdat tunnistettiin pelkästään myönteisiksi eikä peiteltäviksi 

asioiksi. Karjalaista identiteettiä haluttiin pitää esillä! 

  

2.2 IDENTITEETTIÄ VAHVISTETAAN KIRJOITUSKILPAILUILLA 

2.2.1. IDENTITEETIN HALUTAAN SÄILYVÄN MYÖS NUORELLA VÄELLÄ 

 

Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä alkoi Suomessa uudenlainen viihdekulttuuri. Tämä 

näkyi muun muassa siinä, että ihmiset alkoivat viettää yhä enemmän aikaa esimerkiksi 

televisiota katsellen tai teattereissa ja konserteissa käyden. Ihmiset halusivat viihteen 

avulla ottaa etäisyyttä yksitoikkoiseen arkeensa. Tämän vuoksi maakunnilla ja kunnilla 

alkoi olla suuria vaikeuksia pitää kiinni identiteetistään.208 Uuteen viihdekulttuuriin su-

lautumista oli havaittavissa erityisesti nuoren ikäluokan parissa. Nuoriso halusi tietoi-

sesti erottua omaksi ryhmäkseen, joka halusi kääntää aikaisempien sukupolvien edus-

tamat arvot nurin. Nuoren väen keskuudessa alettiin myös karjalaisuus kokea vasten-

mielisenä asiana.209  

Viihdekulttuuri oli siis Karjalaisen Kansan viimeisinä ilmestymisvuosina jo alkamassa. 

Karjalainen Kansa ilmoitti vuoden 1955 lopussa järjestävänsä nuoremman polven kil-

pailun menetetystä Karjalasta. Toimitus kertoi kuulleensa koulujen opettajilta, kuinka 

oppilaat ovat muistelleet Karjalaa ainekirjoituksissaan. Tähän vedoten se totesi, ettei 

karjalainen nuoriso ollut unohtanut kotimaakuntaansa. Kilpailun sääntönä oli, että kir-

joittaja oli saanut syntyä aikaisintaan vuonna 1925 ja kertomusten tapausten piti olla 

kuvausta Karjalasta rauhan tai viimeksi käytyjen sotien ajoilta.210 Parhaimmiksi valittu-

ja kirjoituksia alettiin julkaista seuraavan vuoden lehdissä. Lehden toimitus iloitsi kil-

pailun korkeasta tasosta.211 

Kilpailun voittajaksi lehden toimitus valitsi Liisa Paajasen kirjoituksen, jossa kuvailtiin 

omaa lapsuudenkotia ”siel Karjalass”. Kirjoittaja muisteli muun muassa kotinsa päära-

                                                           
208 Vahtola 2004, 463–465.  
209 Sallinen-Gimpl 2000, 336. 
210 Toimitus, ”Mitä muistoja nuoremmalla karjalaispolvella on menetetystä Karjalasta?” (Kirjoituskilpai-
lun ohjeistus). KK:n Joulukannel/1955.  
211 Toimitus, ”Nuoren polven muistot menetetystä Karjalasta” (kilpailujen tulokset). KK 2/1956.  
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kennusta, savusaunaa sekä päärakennusta vastapäätä sijainnutta isän myllyä ja sahaa. 

Samalla hän huomautti, että ”muistaha mie tok vile vähä, mimmoselt miu kottii sisältkii 

näytti”. Mieluisin leikkipaikka kirjoittajalle ja perheen muille lapsille oli navettaraken-

nus talleineen ja heinälatoineen. Hänestä oli erityisen hauskaa kuunnella salaa äidin ja 

piikojen lehmän lypsyjen yhteydessä käymiä ”aikaihmisii juttuloi”.212  Kirjoitus päättyi 

kotiseuturakkaaseen toteamukseen: 

Tällane ol miu syntymäkottii siell Karjalass. Jokaisee paikkaa liittyy ain 

jokkuu muisto ja nää yhess o jääneet lähtemättömiks miu muistojei jouk-

koo. Karjalass ol miu syntymäkottii, enkä mie sitä millokaa unoha.213 

Kirjoituskilpailun toinen palkinto myönnettiin Pentti Taposelle, joka muisteli isän kans-

sa matkustamista Viipurin, jonne he menivät myymään torille perunoita. Hän sanoi 

odottaneensa Viipuriin pääsyä malttamattomalla innolla ja kertoili etenkin hevosmat-

kasta majoittumisineen noin kolmen sivun verran. Paluumatka kotiin oli kuitenkin pe-

lottava, koska isä oli ilmeisesti humalassa eikä hevosten ohjaaminen juurikaan helposti 

sujunut. Kaikesta huolimatta matka oli kirjoittajalle ikimuistoinen. Hän ajatteli sen ai-

kana ylpeänä retkeään, jota hän voisi kehuskella kavereilleen: 

Siellä naapureissa oli samanikäisiä miehiä kuin minäkin ja näin jo hen-

gessäni kuinka myöhemmin jonkin puheen yhteydessä mainitsisin: ”Silloin 

kun kävin Viipurissa perunoita myymässä”. Pianhan olimmekin teillä tun-

temattomilla, sillä silloinen tunnettu maailmani ei ollut suuren suuri. Odo-

tin jokaisen mutkan takaa Viipurin ilmestyvän eteemme.214   

Ylimääräisen palkinnon saanut Kerttu Viitanen kirjoitti lapsuuden muistoistaan Terijo-

elta. Hän sanoi muistaneensa lapsuuspaikasta kaiken kuin eilisen päivän. Hän muisteli 

vahvalla murteella niin pääsiäisen valmisteluja, palmusunnuntaisia virpomisia kuin ver-

taansa vailla ollutta kesää, jolloin Terijoen rannoilla oli runsaasti ihmisiä. Viitasen 

muistoissa nämä ihmiset iloitsivat, joivat ja tanssivat. Lopuksi hän vielä totesi, että: 

Mut sen mie sanon, et hyvät ja kauniit lapsuusmuistot ovat auttaneet mone 

vaikija koettelemukse yli ja sitä ain oikee tajjuumatta kasvattanneet tyyty-

                                                           
212 Liisa Paajanen, ”Miu syntymäkottii siel Karjalass`” (lehtikirjoitus). KK 2/1956.  
213 Liisa Paajanen, ”Miu syntymäkottii siel Karjalass`” (lehtikirjoitus). KK 2/1956.  
214 Pentti Taponen, ”Kun kävin Viipurissa” (lehtikirjoitus). KK:n Joulukannel/1956.  
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väisyytee ja elämänmyönteisyytee. Sen tautta mie ain tulen nöyräl kiitoksel 

muistelemmaa sinnuu ja siu eläjiijäis, Terijoe Kuokkala.215  

Kirjoituskilpailussa kuului nuoremman karjalaissukupolven ääni. Ainakaan näiden kir-

joitusten perusteella ei voi päätellä, että nuorempi sukupolvi olisi ollut valmis luopu-

maan karjalaisuudestaan saatikka, että he olisivat sen unohtaneet. Kenties Karjalaisen 

Kansan toimitus oli huolissaan nuoremman sukupolven mahdollisesta etääntymisestä 

karjalaisesta identiteetistä. Kuitenkin se halusi osoittaa, ettei niin ollut käynyt mainitse-

malla lukijoilleen koululaisten Karjalaa käsittelevät aineet. Ehkä juuri karjalaisuuden 

jatkumista edistääkseen se halusi myös järjestää nuoremmalle sukupolvelle kilpailun, 

jonka innostamana se ryhtyisi muistelemaan entistä Karjalaansa. Tällä tavalla toimitus 

pääsi osoittamaan, ettei nuori polvi ollut karjalaista identiteettiään unohtanut, ja samal-

la se rohkaisi nuorisoa pitämään sitä esillä. Selkeä karjalainen identiteetti välittyi nuo-

rempien lukijoiden kautta myös siinä, että monet heidän kirjoituksistaan oli laadittu kar-

jalaisella murteella.   

Monet kirjoittajien lapsuusmuistot Karjalasta täyttyivät arkipäiväisistä asioista elämyk-

sineen. Myös näiden kirjoittajien kohdalla voi todeta vanhan sananlaskun ”aika kultaa 

muistot” pitävän paikkansa. Yksi kirjoittajista totesi lapsuuden maailmantuntemuksensa 

olleen pienen. Tuon ajan lapset, ja ehkä jopa kaikki aikuisetkaan, eivät välttämättä olleet 

juuri käyneet Karjalan ulkopuolella, ennen kuin lähtö oli luovutuksen seurauksena pa-

kollista. Karjala saattoi siis olla heille lähes ”koko maailma”. Evakkoon lähtö oli karja-

laisille raskas kokemus ja aiheesta kerrotaan pian lisää. Lapsikin kykeni havaitsemaan 

ihmisten katkeruuden ja järkytysten tunteen.  

Stuart Hall toteaa, että identiteetin ylläpitoon vaikuttavat myös yhteiset kertomukset 

muistoineen. Nämä tuottavat ihmisille esimerkiksi kuvia, maisemia, historiallisia tapah-

tumia ja symboleja, jotka tuovat esiin kansakunnan yhteisiä kokemuksia voittoineen, 

tappioineen ja katastrofeineen.216 Karjalainen Kansa, joka halusi olla karjalaisten yh-

dysside, oli kirjoituskilpailujen avulla vahvistamassa yhteisiä muistoja ja tätä kautta se 

toimi myös karjalaisen identiteetin lujittajana.  

 

                                                           
215 Kerttu Viitanen, ”Lapsuuve muistoi Terijoelt” (lehtikirjoitus). KK:n Joulukannel/1956. 
216 Hall 1999, 47–48.  
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 2.2.2. EVAKKOMUISTOT IDENTITEETIN VAHVISTAJINA 

 

Vuoden 1949 yhdeksännessä Karjalaisen Kansan numerossa pyydettiin lehden lukijoita 

osallistumaan lehden järjestämään kirjoituskilpailuun mieleen jääneimmästä evak-

koelämyksestä. Kirjoituskilpailun perusteluksi lehti ilmoitti nopeatahtisesta evakkoret-

kestä aiheutuneet murhenäytelmät, sekasortoisista oloista johtuneet yllätykset ja kom-

mellukset sekä erilaiset sattumukset, joita oli mahdollista kuvailla humoristisillakin piir-

teillä.217 Evakkomatkakirjoituksia julkaistiin monissa vuosina 1949 ja 1950 ilmestyneis-

sä lehdissä.  

Sodassa ollut Usko Moilanen kertoi evakkomatkaa käsittelevässä kirjoituksessaan lo-

puttomalta tuntuneesta, kotiseudultaan pois kulkeneesta karjalaisten laumasta, johon 

kuului ihmisten lisäksi myös karjaa ja ajoneuvoja. Kirjoituksen keskeisimpiä kohtia oli 

Moilasen sadan metrin päässä havaitsema mytty: 

Alan varovasti kontata ja pääsen myttyä noin parinkymmenen metrin pää-

hän. Ja silloin vasta huomaan, mistä on kysymys? …Siinä on nainen, äiti 

neljän lapsensa kanssa, joista nuorin lienee viel alle vuoden ikäinen, äiti, 

joka Naistenjärveltä saakka on yksin lapsikuormansa kuljettanut – – Kir-

kas kyynel on jäänyt poskelle ja rinta kohoilee huohottaen väsymyksen 

merkkinä.218   

Annikki Meuronen puolestaan oli evakkoon lähdön hetkenä rajaseudun koulussa opetta-

jana. Hän kertoi, kuinka eräs kylän mies keskeytti hädissään hänen tuntinsa ja ilmoitti, 

että vihollinen oli niin lähellä, että pakoon oli enää vaikea päästä: 

Lapset eivät saa havaita hätääni – heidät on suojeltava tuskalta. Kiireiset 

rukoukset, viimeiset sillä kertaa ja kehoitus – juoskaa! Opettajansa levol-

lisuuden vaikutuksesta lapset astelevat rauhallisesti naureskellen ja vasta 

                                                           
217 Toimitus, ”Mieleenjäävin evakkoelämykseni” (Toimituksen ilmoitus kirjoituskilpailusta). KK 9/1949. 
218 Usko Moilanen, ”Eräs äiti” (Lukijan kirjoitus sarjassa Mieleenjäävin evakkoelämykseni). KK:n Joulu-
kannel/1949.  
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alettuani juosta huomaan esimerkin vaikuttavan ja ryhmän ohittaessani 

kuulen: ”Opettajakin juoksee, nyt on kiire. Juoskaa!”219 

Kirjoittaja jatkoi kertomustaan nopeasti aloitetusta pakomatkasta, jonka hän suoritti 

reessä istuen, puolitoistakuinen lapsi sylissään, tietämättä, minne he olivat matkalla. 

Kylän talojen oli kiireen vuoksi jätettävä omaisuus paikoilleen ja karjakin navettaan. 

Matkan aikana hän näki monia palavia karjalaiskyliä. Järkytyksen ohella hän hyvästeli 

murtunein mielin rakkaan kotiseutunsa.220  

Moilasen ja Meurosen kirjoitukset saivat molemmat kirjoituskilpailun toisen palkinnon. 

Ykköspalkinto jätettiin kilpailun tasaisuuden vuoksi kokonaan jakamatta. Molemmat, 

käytännössä voittajakirjoitukset, julkistettiin jo samassa lehdessä, jossa kerrottiin kilpai-

lun lopputuloksesta.221  

Eräs tyttö muisteli vuoden 1944 evakkoon lähtöä kertomalla vihollisen äänekkään tykis-

tökeskityksen jälkeen aloitetusta evakuoinnista. Hän kirjoitti muun muassa levottomasta 

tunnelmasta ja autioituneesta kylästä. Surullisena hän kulki lapsuuden leikkipaikkojen 

ohi; nämä paikat muistuttivat häntä huolettomasta lapsuudesta. Tyttö sanoi kirjoitukses-

saan, että luontokin oli tajunnut sen onnettomuuden, joka oli kohdannut koko Karjalaa. 

Surumielisen sävyinen kirjoitus päättyi toteamukseen:  

Alussa koski omaisuuden ja koko Karjalan menetys kipeästi… Mutta tur-

haan ei tätä kansaa ole kutsuttu katajaiseksi kansaksi – – sisimpänsä säi-

lyttäen katajan lailla, taipunut, mutta ei taittunut.222  

Eräs mies otsikoi evakkokertomuksensa sanoilla ”Sanaton suru”. Tämä surun varsinai-

nen syy oli nuoren äidin evakkomatkan aikana kuollut rintalapsi, mutta myös ajatus 

siitä, että Karjala oli takana, takana kaikkineen.223  Karjalaisesta Matista puolestaan ker-

rottiin vuoden 1950 neljännessä numerossa. Myöhemmin kuolleen Matin tupakkarasias-

ta löytyi mullan rippeitä ja Matin kirjoittama lappu, jossa luki: Kannaksen multaa! Kir-

joittaja totesi olleensa iloinen, että tämä multa voitiin laskea Matin haudalle, koska kir-

                                                           
219 Annikki Meuronen, ”Marraskuun kolmaskymmenes” (Lukijan kirjoitus sarjassa Mieleenjäävin evak-
koelämykseni). KK:n Joulukannel/1949. 
220 Ibidem. 
221 Toimitus, ”Kilpailun tulos” (Kilpailun tulosten julkistaminen sarjasta Mieleenjäävin evakkoelämykse-
ni). KK:n Joulukannel/1949. 
222 Aura Launonen, ”Raskas lähtö” (Lukijan kirjoitus sarjassa Mieleenjäävin evakkoelämykseni). KK 1-
2/1950. 
223 Unto Karri, ”Sanaton suru” (Lukijan kirjoitus sarjassa Mieleenjäävin evakkoelämykseni). KK 3/1950.  
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joittajan sanoin: ”inhimillisyydessään kaipaa ihminen päästä kuoltuaan kotiseudun mul-

tiin”.224 Rebekka Räsäsen evakkomuistoissa esiintyivät kotiin liittyvät asiat, kuten rak-

kaat kotipellot, rakas kotipirtti ja piha, mitä hän katseli haikeana ikkunasta ennen lähtö-

ään, sekä juurillaan seisova kotikylä. Räsänen myös totesi, että mikäli lähtö olisi tapah-

tunut omasta tahdosta, ei kotiseutua olisi niin kipeästi kaivannut. Lähtöhetki oli hänelle 

viimeinen ja vaikein, mutta kuitenkin se antoi hänelle enemmän kuin otti.225  

Soila Vuorisalolle taipaleelle lähdöstä jäi mieleen muun muassa auton sulkematta jäänyt 

kaasu, mistä seuranneen väärinkäsityksen johdosta yliherkissä mielentiloissa olleet ih-

miset luulivat, että kyseessä oli alkava kaasuräjähdys. Kun totuus selvisi, ratkesivat 

evakot vapauttavaan nauruun. Kirjoittaja kutsui muistojaan ”koomillisiksi tapahtumik-

si” ja ”oikku kommelluksiksi”.226  Vuoden 1950 numeron 9–10 evakkomuistelmissa 

todettiin evakkoon lähdöstä johtuneesta ”katkonaisesta nyyhkytyksestä” huolimatta, että 

elämä jatkui Suomessa, vaikka se loppui Karjalassa.227 Jälleen on mahdollista havaita, 

että karjalaisille oli koti-identiteettinsä ohella tärkeää myös suomalainen identiteetti. 

Karjalaisten evakkomatkasta on sanottu, että se oli heille kulttuurinen trauma, johon 

sisältyi niin pelkoa, epävarmuutta, muutoksia kuin menetyksiä. Karjalainen siirtoväki 

joutui kokemaan evakkomatkallaan sekä henkiset että fyysiset rasitteet. Suomen raskaita 

talvi- ja jatkosodan koettelemuksia pidetään koko kansakuntaa yhdistävänä tekijänä, 

jolloin karjalaisetkin liitettiin selvästi osaksi yhteistä Suomi-kokonaisuutta. Toisaalta 

sota evakkomatkoineen yhdisti karjalaisia selvemmin omaksi ryhmäksi, jonka jäsenet 

olivat kokeneet yhteisiä menetyksiä.  

Evakkomatkat olivat myöhemmin karjalaisille tärkeä puheenaihe. Tämän yhteisöllisen 

selviytymistarinan avulla pysyivät karjalainen kokemus- ja muistihistoria elävinä. Usein 

evakkomatkojen kerrontaan liitettiin myös kullatut muistot Karjalan ajoista, minkä 

vuoksi evakkomatkakertomukset ovat eläneet parhaiten karjalaisten omissa piireissä. 

                                                           
224 Olavi Neva, ”Kannaksen multaa” (Lukijan kirjoitus sarjassa Mieleenjäävin evakkoelämykseni). KK 
4/1950. 
225 Rebekka Räsänen, ”Viimeinen hetki” (Lukijan kirjoitus sarjassa Mieleenjäävin evakkoelämykseni). KK 
5/1950. 
226 Soila Vuorisalo, ”Taipaleelle lähtö” (Lukijan kirjoitus sarjassa Mieleenjäävin evakkoelämykseni). KK 6-
7/1950. 
227 Aatu Virolainen, ”Aarteen haku” (Lukijan kirjoitus sarjassa Mieleenjäävin evakkoelämykseni). KK 9-
10/1950. 
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Evakkomatkojen onkin todettu vahvistaneen karjalaisten yhteisöllistä identiteettiä. Tari-

noissa haluttiin korostaa sopeutumisen lisäksi karjalaisten yhteisöllistä selviytymistä.228  

Evakkomatka oli karjalaisille hyvin raskas. Moni kirjoittaja oli pelon ja kauhun rinnalla 

myös masentunut kotiseutunsa menettämisestä. Karjalainen Kansa antoi kirjoituksis-

saan paljon tilaa muistoille julkaisemalla paljon karjala-aiheisia kuvia ja kirjoituksia. 

Myös lukijoitaan se kehotti kirjoittamaan omia muistojaan järjestämällä kirjoituskilpai-

luja. Karjalainen Kansa, joka nimitti itseään kaikkien karjalaisten yhdyssiteeksi, halusi 

edesauttaa Karjalaan liittyvää keskustelua ja pitää huolta siitä, että karjalaiset jakaisivat 

asioita keskenään ja etteivät he lakkaisi olemasta karjalaisia. Kirjoituskilpailusta oli 

havaittavissa yhteisöidentiteetin lisäksi myös yksilötason emotionaalista identiteettiä. 

Jokainen kirjoittaja sai kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden kohtalotovereidensa 

kanssa. Näin hän koki yhä selvemmin olevansa osa siirtokarjalaista ryhmää. Karjalaisen 

Kansan tarkoitus olikin olla vahvistamassa karjalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Saattaa olla, että se olikin yksi syy kirjoituskilpailujen järjestämiseen.  

Etenkin evakkomatkakertomuksissa voitiin jakaa raskaita kokemuksia muiden kohtalo-

toverien kanssa. Varmasti noihin kertomuksiin pystyivät parhaiten samaistumaan enti-

sen luovutetun Karjalan asukkaat. Kuitenkin on syytä muistaa, etteivät karjalaiset olleet 

ainoa kotiseutunsa luovuttamaan joutunut ryhmä, vaan sama kohtalo oli myös Petsa-

mossa sekä osalla Sallan ja Kuusamon asukkaista. Karjalainen Kansa ei kuitenkaan 

käsitellyt näiden alueiden henkilöiden elämää millään tavalla. Lehti oli perustettu ni-

menomaan Karjalan siirtoväkeä varten, minkä vuoksi sen identiteettikin rajoittui Karja-

laan.  

 

2.3 ”TÄRKEIN KYSYMYKSEMME – KARJALAN PALAUTTAMINEN” 

 

Karjalaisen Kansan viimeisimmäksi jääneessä numerossa oli haastattelu Varsinais-

Suomeen, Maskuun, asettuneesta tyytyväisestä karjalaisrouvasta, joka kuitenkin totesi 

haastattelijalle, että ”Karjalaa mie en unoha! Heti ensimmäisellä junalla myö lähettäisii, 

jos lupa saataisiin. Juuret ovat niin syvällä rakkaan Karjalan maaperässä”.229 Siirtokarja-

laisten keskuudessa uskottiin yleisesti jatkosodankin jälkeen, että he pääsisivät vielä 
                                                           
228 Kuusisto-Arponen 2012, 161–169.  
229 Erkki Järnfors, ”Koti Maskussa, juuret syvällä Karjalan maaperässä” (haastattelu). KK 11–12/1950. 
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takaisin Karjalaan.230 Etenkin vanhemmista siirtokarjalaisista moni olisi ollut valmiina 

palaamaan Karjalaan heti, kun se olisi ollut mahdollista, vielä vuosia uudelle seudulle 

asettumisen jälkeenkin.231  

Karjalaista Kansaa julkaissut Karjalan Liitto koetti toimia aktiivisesti Karjalan palaut-

tamisessa Suomelle jo pian välirauhan solmimisen jälkeen olemalla asian takia aktiivi-

sesti yhteydessä valtion asioista päättäviin henkilöihin. Se halusi kuitenkin myös tukea 

karjalaisen siirtoväen asettumista Kanta-Suomeen, minkä vuoksi se oli aluksi julkisuu-

dessa palauttamisasiassa vaitonaisempi. Suuri osa karjalaisesta siirtoväestöstä ei antanut 

hiljaiselle linjalle ymmärrystään.232 Varovaisen sävyn palautuskeskusteluun toi myös 

määräys asettaa palautusaiheiset lehtikirjoitukset ennakkosensuuriin. Tämä johtui siitä, 

että palautuskysymys koettiin arkaluontoiseksi asiaksi.233  Karjalan Liiton virallisissa 

säännöissä ei palauttamiskysymystä mainittu. Johannes Virolainenkin suorastaan toivoi, 

ettei Karjalan Liittoa yhdistettäisi palauttamiskeskusteluun, koska silloin Liitto joutuisi 

lakkauttamisuhan alle.234  

Siirtoväki alkoi järjestää julkisuudessa laajoja mielenilmauksia Karjalan palauttamisek-

si, ja sen edustajat olivat vuonna 1946 säännöllisesti yhteydessä Karjalan Liittoon, min-

kä vuoksi Liiton kokoama lähetystö lähti Suomen pääministeri Mauno Pekkalan luokse. 

Tavoitteena oli Karjalan saaminen takaisin Pariisissa samana kesänä pidettävässä rau-

hankonferenssissa.235 

Suomen edustajat olivat konferenssissa palauttamisasiassa lopulta varsin vaitonaisia. He 

mainitsivat, että menetykset olivat olleet Suomelle taloudellisesti raskaita ja Suomessa 

toivottiin aluelievennyksiä. Suomen ja Neuvostoliiton rajoja ei konferenssissa enää 

muutettu, mikä aiheutti Karjalan Liiton johtoportaassa ärtymystä.236 

Karjalainen Kansa kirjoitti rauhankonferenssista elokuussa 1946, juuri samaan aikaan, 

kun asiaa Pariisissa käsiteltiin. Se ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että sodan häviäjävalti-

ot saivat konferenssissa mahdollisuuden kertoa omia toiveitaan. Samalla Karjalainen 

Kansa myös moitti valtiovaltaa siitä, ettei se ollut pitänyt tarpeeksi karjalaisen väen 

                                                           
230 Nevalainen 2010a, 495. 
231 Sallinen-Gimpl 1994, 280. 
232 Sipponen 2010, 126–127. 
233Nevalainen 2010a, 495–497. 
234 Sipponen 2010, 126–127.  
235 Nevalainen 2010a, 500–501 
236 Ibidem. 
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puolta Kanta-Suomeen asettumiskysymyksissä eikä korvausasioissakaan. Se pitikin 

oikeutettuna, että Suomen edustajat pitäisivät konferenssissa esillä karjalaisten toiveita. 

Rajojen tarkistus, eli Karjalan palauttaminen, oli selkeänä toiveena: 

Jos tämä sama valtiovalta osaa tuntea vähääkään omantunnonvaivoja 

siirtoväen nykyisen kurjan tilan johdosta, olisi sillä päinvastoin mitä suu-

rin velvollisuus huomioida siirtoväen tuntema huolestuneisuus ja yrittää 

vaikuttaa mahdollisimman oikeudenmukaisen ja kohtuullisen rauhan saa-

miseksi maallemme ja Karjalan heimolle.237 

Sanomalehti Karjalainen puolestaan kertoi Pariisin rauhansopimuksesta, että Suomen 

rauhansopimuksen taloudellisiin ehtoihin kuuluivat Neuvostoliitolle suoritettavat mak-

sut sekä poliittisiin ehtoihin Jäniskosken voimalaitoksen luovuttaminen Suomen ja 

Neuvostoliiton välillä tehdyn sopimuksen mukaan.238 Noin kuukautta myöhemmin uuti-

soitiin lehdessä lyhyesti, että Suomen toiveet aselepoehtojen muuttumisesta eivät toteu-

tuneet vaan Suomen oli tyydyttävä Neuvostoliiton aiemmin määräämiin ehtoihin.239 

Saman vuoden elokuussa uutisoitiin Suomen Pariisissa esittämistä toiveista, joihin kuu-

luivat myös aluelievennykset.240  Myöhemmin saman vuoden syyskunnassa kerrottiin 

Suomen pääministeri Mauno Pekkalan radiopuheesta, jossa hän käsitteli Suomen esiin-

tymistä Pariisissa. Uutinen oli otsikoitu: ”Valtuuskuntamme työ melkein turhaa - Muu-

toksen saanti rauhansopimukseemme hyvin vaikeata”.241 Suomen toiveista saada lie-

vennyksiä luovutettuihin alueisiin ei Karjalaisessa edes mainittu. Sanomalehti Karjala 

uutisoi rauhankonferenssista niukemmin. Siinä todettiin esimerkiksi heinäkuussa 1946, 

että Suomi saa tilaisuuden mielipiteensä esittämiseen. Aluelievennyksistä ei uutisessa 

puhuttu.242 Tämä saattoi johtua aiemmin mainitusta määräyksestä asettaa palautusaihei-

set lehtikirjoitukset ennakkosensuuriin. 

Karjalainen Kansa käsitteli Pariisin rauhankonferenssin yhteydessä Karjalan palautta-

mista huomattavasti rohkeammin kuin kaksi muuta lehteä. Vaikka sen julkaisija Karja-

lan Liitto ei halunnut pitää Karjalan palauttamisen edistämistä virallisena tehtävänään, 

oli se kuitenkin valmis kirjoittamaan siitä lehdissään, heti kun siihen tuli mahdollisuus. 

                                                           
237 ”Siirtoväki ja rauhanneuvottelut” (e.k.) (art.). KK 12.8.1946. 
238 Karjalainen 29.6.1946. 
239 Karjalainen 14.7.1946. 
240 Karjalainen 16.8.1946.  
241 Karjalainen 7.9.1946. 
242 Karjala 11.7.1946. 
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Sen ryhmäidentiteetin luomista oli jälleen havaittavissa, koska se halusi ajaa siirtokarja-

laisen ryhmän etuja, pyrkien siihen, että siirtokarjalaiset pääsisivät palaamaan kotiseu-

dulleen, eli sinne, mikä oli heidän identiteettinsä kannalta paras mahdollinen paikka. 

Ainakin 1940-luvulla käydyssä Karjalan palautuskeskustelussa näkyi karjalainen identi-

teetti Karjalaisessa Kansassa selvemmin kuin Karjalassa ja Karjalaisessa.  

Syksyllä 1955 lähti Suomesta valtuuskunta Moskovaan neuvotteluihin. Valtuuskuntaan 

kuuluivat muun muassa presidentti J.K. Paasikivi ja pääministeri Urho Kekkonen. En-

nen neuvotteluja kävivät Karjalan Liiton johtomiehet, puheenjohtaja Eemil Luukka sekä 

varapuheenjohtaja Mauno Laisaari presidentin luona toivoen, että neuvotteluissa kes-

kusteltaisiin Karjalan palauttamisesta Suomelle. Karjalan palautus ei neuvotteluissa 

toteutunut, mutta Suomi sai itselleen takaisin Porkkalan alueen, joka piti vuokrata jatko-

sodan jälkeen Neuvostoliitolle 50 vuodeksi. Vaikka neuvottelut olivat karjalaisväestölle 

pettymys, herätti Porkkalan palauttaminen lisätoiveita myös Karjalan palauttamisesta.243  

Karjalaisen Kansan pääkirjoitus, joka oli ilmeisesti laadittu pian neuvottelujen jälkeen, 

käsitteli Karjalan palauttamista Suomelle. Kirjoitus alkoi toteamuksella, että luovutetun 

alueen karjalaisten tärkeimpänä kysymyksenä oli ollut Karjalan takaisin saaminen. Kir-

joittaja totesi, että Karjalan Liitto oli vuosien saatossa esittänyt Karjalan palauttamiseen 

liittyviä neuvottelutoiveita niin presidentille kuin hallitukselle. Samalla lukijoille kerrot-

tiin, että Karjalan Liitto oli halunnut vaieta asiasta julkisuudessa, koska se olisi vaikut-

tanut lopputulokseen negatiivisella tavalla. 

Moskovan matkan tuloksista todettiin, että neuvotteluissa käsiteltiin ”suomalais-

neuvostoliittolaisia suhteita” ja molempien maiden näkökantoja tuotiin esille. Samalla 

todettiin, ettei Karjala-kysymyksen enempi käsittely ollut Suomen kannalta edullista. 

Kuitenkin Karjalan palauttamisasiassa uskallettiin olla edelleen toiveikkaita: 

Pääministerin eräässä puheessaan esittämä viittaus neuvottelujen suota-

vuudesta Saimaan kanavan kohdalla osoittaa kuitenkin Karjalan kysymyk-

sen tulevan ainakin jossain muodossa käsittelynalaiseksi lähiaikoina.244 

Vaikka Karjalaista Kansaa julkaissut Karjalan Liitto toivoi neuvottelujen osalta Karja-

lan palauttamista, oli lehden pääkirjoituksessa kuitenkin yllättävän realistinen sävy. 

                                                           
243 Nevalainen 2010a, 504–505.  
244 ”Tärkein kysymyksemme” (e.k.) (pk). KK 5/1955. 
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Karjalan Liitto oli ymmärtänyt, että asiasta oli viisaampaa vaieta julkisuudessa, ettei 

Suomen etu kärsisi. 

Sanomalehti Karjalaisessa ilmaistiin iloa Porkkalan palautuksesta ja todettiin esimer-

kiksi, että Porkkalan palautuminen oli oikeudenmukaisuuden toteutumista. Palauttami-

nen antoi ihmisille uskoa kansainvälisen tilanteen myönteiseen kehittymiseen.245  

Karjala-lehdessä otettiin puolestaan syyskuussa 1955 Karjalan palauttaminen varsin 

selkeästi esille. Sen pääkirjoituksessa iloittiin Porkkalan palauttamisesta, mutta todettiin 

samalla karjalaisten huoli oman kotiseutunsa kohtalosta ja toivottiin, että rajoja voitai-

siin tarkistaa myös Kaakkois-Suomessa.246 Palauttamisasiaa käsiteltiin lehdissä myös 

seuraavina päivinä. Kaksi päivää myöhemmin kerrottiin Kaakon karjalaisten 15-

vuotisjuhlasta. Sen yhteydessä mainittiin Karjalan Liiton tekemä työ luovutetun Karja-

lan takaisin saamiseksi. Uutisessa myös todettiin, että mitä enemmän aikaa Karjalan 

palautumiseen kuluisi, sitä vaikeampaa sen saaminen olisi.247 Vielä seuraavana päivänä 

oli lehdessä uutinen pääministeri Urho Kekkosen järjestämästä Moskovan neuvottelui-

hin liittyvästä tiedotustilaisuudesta. Uutisen loppupuolella huomautettiin, että karjalai-

silla oli täysi oikeus saada tietää, käsiteltiinkö Karjala-kysymystä Moskovassa. Poliitti-

silta päättäjiltä toivottiinkin asiaan liittyvää lausuntoa.248 

Palauttamisasiaan palattiin Karjalaisessa Kansassa jo seuraavana vuonna. Aiheeseen 

liittyvässä artikkelissa kerrottiin Karjalan Liiton vuosikokouksesta, jonka tärkeimmäksi 

asiaksi nousi Karjalan kysymys. Lehtiartikkelin mukaan kokouksen puheenjohtajaksi 

valittu Erkki Paavolainen selosti Liiton hallituksen Karjala-kysymyksen edistämiseksi 

suorittamia toimenpiteitä. Paavolainen myös ehdotti kokouksessa, että Liitto laatisi yh-

teisen julkilausuman, joka luovutettaisiin presidentille, pääministerille ja ulkoministeril-

le. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Artikkelin lopuksi todettiin Paavolaisen sano-

neen, että Karjalan kysymys riippui maailmanpoliittisesta tilanteesta. Kokouksen kerrot-

tiin vielä päättyneen Maamme-lauluun.249 

Liiton vuosikokouksessa tekemä julkilausuma julkaistiin lehden etusivulla. Lausuma 

alkoi seuraavasti: ”Karjalaisen väestön keskuudessa on usean vuoden ajan elänyt ajatus 

                                                           
245 ”Porkkalan palautus” (lehtikirjoitus). Karjalainen 18.9.1955. 
246 ”Porkkalan palauttaminen” (e.k.) (pk.) Karjala 18.9.1955. 
247 Karjala 20.9.1955.  
248 Karjala 21.9.1955. 
249 ”Karjalan Liiton 16. vuosikokous – Tärkeimpänä asiana Karjalan kysymys” (e.k.) (art.).  KK 3/1956.  
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Suomen ja Neuvostoliiton kesken tehtyjen poliittisten sopimusten tarkistamisesta.” Pian 

tämän jälkeen kehuttiin julkilausumassa Neuvostoliiton hyväntahtoisuutta Porkkala-

kysymyksessä. Tähän vedoten julkilausumassa pidettiin mahdollisena, että sama myö-

tämielisyys voisi toteutua myös Karjala-kysymyksessä. Valtion johtoa kohtaan esitettiin 

napakkaa vaatimusta: 

Karjalan Liiton vuosikokous pitää välttämättömänä, että maan hallitus 

kiinnittää tähän kysymykseen vakavaa huomiota – – Karjalainen väestö on 

vakuuttunut siitä, että ennen vuotta 1939 vallinneitten rajojen palauttami-

nen Suomen ja Neuvostoliiton välille vahvistaa kummankin maan yhteistä 

päämäärää, rauhanomaista rinnakkaiseloa, ja tukee pyrkimystä tämän 

hetken maailmankuvan uudelleen luomiseksi Pohjolassa.250 

Porkkalan palautus Suomelle näytti innostaneen karjalaisia ajattelemaan, että myös hei-

dän kotiseutunsa voitaisiin saada takaisin. Julkilausumasta kävi ilmi, että valtion ylim-

mältä johdolta suorastaan vaadittiin asian eteen toimimista. Karjalan palauttamisen 

Suomelle ei nähty koituvan ongelmaksi kenellekään, ei edes Neuvostoliitolle, vaikka 

hankaluuksia sille olisi asiasta varmasti aiheutunut. Karjala oli tuolla hetkellä ollut 

Neuvostoliitolla yhtäjaksoisesti jo yli kymmenen vuotta. Moni Neuvostoliiton kansalai-

nen oli jo ehtinyt asettua Karjalaan. Palauttamiskysymys oli Karjalaiselle Kansalle tär-

keä, koska vuosikokouksessa esitetty vetoomus julkaistiin jo etusivulla, pääkirjoituksen 

paikalla. Lehdestä saattoi havaita, että oman kotiseudun saaminen näytti olevan karjalai-

sille ensiarvoisen tärkeää, mutta samalla tuli esille, että karjalaiset selkeästi kokivat ol-

leensa myös suomalaisia muiden joukossa, koska Liiton vuosikokous päättyi Maamme-

lauluun eikä esimerkiksi Karjalaisten lauluun. 

Karjalan palauttamisesta tehty julkilausuma laadittiin huhtikuussa 1956, ja asiasta ker-

rottiin toukokuussa julkaistussa Karjalaisessa Kansassa. Palautuskeskustelua saattoi 

innostaa Porkkalan takaisin saamisen lisäksi myös Urho Kekkosen valinta Suomen pre-

sidentiksi pari kuukautta aiemmin. Porkkalan palauttamista pidettiin yleisesti silloisen 

pääministeri Kekkosen ansiona, ja hänen vaalikampanjansa aseena käytettiin luovutetun 

Karjalan palauttamista251. Karjalaisessa Kansassa ei kampanjoitu kenenkään president-

tiehdokkaan puolesta, mutta hyvin todennäköisesti ainakin Karjalan Liitossa oltiin pit-

                                                           
250 ”Karjalan Liiton vuosikokouksen julkilausuma Karjalan kysymyksestä” (e.k.) (etusivun vetoomus). KK 
3/1956.  
251 Nevalainen 2010a, 505–507. 
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kälti tyytyväisiä Kekkosen valintaan, koska esimerkiksi sen toiminnanjohtajaa Eemil 

Luukkaa, joka kuului Kekkosen ohella Maalaisliittoon, pidettiin ”Kekkosen miehenä252. 

Lisäksi kaksi kolmesta lehden osaomistajasta, Johannes Virolainen ja Mauno Laisaari, 

olivat niin ikään maalaisliittolaisia. Kekkosen valinnan tuoma innostus olikin todennä-

köisesti Karjalan Liiton kirjoittaman julkilausuman taustalla253. Sama innostus saattoi 

rohkaista vetoomuksen julkaisemiseen Karjalaisessa Kansassa. 

Seuraavan vuonna, heinäkuussa 1957, ilmestyneen Karjalaisen Kansan pääkirjoituksen 

aiheena oli ”Karjala ja karjalaiset”. Sen aluksi todettiin, että karjalaisilla, kuten muilla-

kin suomalaisilla, oli toiveena luovutettujen alueiden palauttaminen Suomelle. Kirjoi-

tuksessa todettiin, että Karjalan Liitto ja karjalaiset kansanedustajat olivat tehneet asian 

eteen töitä jo vuosia. Jatkuvat palauttamiskysymyksessä koetut vastoinkäymisetkään 

eivät kirjoittajan mielestä olleet asian ajamista lannistaneet. Kirjoituksen lopuksi vedot-

tiin myös karjalaisiin, jotta he pysyisivät mieleltään ja tavoiltaan ”karjalaisina”, koska 

”kaikki toimenpiteet karjalaisen heimon koossa pitämiseksi olivat työtä Karjalan kysy-

myksen onnellisen ratkaisun hyväksi”.254 

Samoina vuosina käytiin keskustelua myös Saimaan kanavan vuokraamisesta Suomelle. 

Myös tämän asian varjolla eläteltiin toiveita siitä, että ainakin osa Karjalasta voisi pa-

lautua Suomelle. Karjalan Liiton palauttamista käsittelevän julkilausuman saatteessa 

kuitenkin todettiin, ettei Saimaan kanavan vesireitin saamisesta olisi ratkaisevaa hyötyä. 

Sen lisäksi toivottiin Suomen saavan lisää alueita kanavan ympäriltä.255  

Karjalainen Kansa julkaisi artikkelin Saimaan kanavasta vuonna 1957. Siinä kirjoittaja 

lähinnä kertoili kanavan reitistä. Hän ilmaisi ”jokaisen karjalaisen sydäntä sykähdyttä-

vän” toivomuksen, että pääsisi vielä kokemaan Viipurista Lappeenrantaan kulkevan 

reitin. Hän myönsi, ettei se vielä ollut mahdollista, vaikka osa kanavasta olikin edelleen 

Suomen hallussa. Kirjoittaja kehotti lukijoita tulemaan katsomaan Suomen puolella si-

jainnutta kanava-aluetta. Karjalan palauttamisesta ei kirjoituksessa tosin mainittu juuri-

kaan mitään.256 Kuitenkin Viipuri – Lappeenranta -reitistä kirjoittaminen oli yksi keino, 

jonka varjolla Karjalaa yritettiin saada takaisin. Saimaan kanavamatkat eivät vielä tuol-

                                                           
252 Nevalainen 2010a, 505–507. 
253 Ibidem. 
254 ”Karjala ja karjalaiset” (e.k.) (pk.). KK 4/1957.  
255 Nevalainen 2010a, 504–506. 
256 Kanavan karjalainen, ”Saimaa – Saimaan kanava ja Saimaan kanavan karjalaiset r.y.” (art.). KK 5/1957.  
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loin kokonaisuudessaan toteutuneet, mutta kanavaa koskenut vuokrasopimus allekirjoi-

tettiin vuonna 1962257. 

Myös sanomalahti Karjalassa otettiin Saimaan kanavan asia esille ja samassa yhteydes-

sä toivottiin Suomen alueen laajentamista. Lehdessä muun muassa todettiin, että Sai-

maan kanavan suoja-alueen ja Viipurin olisi ehdottomasti kuuluttava Suomelle, jotta 

selkkauksien vaara saataisiin tulevaisuudessa estetyksi.258 

Karjalan Liiton aloitteet Karjalan palautuskeskustelusta heijastivat yleisesti siirtokarja-

laisten ajatuksia. Karjalan Liitto oli Karjalan palauttamiskysymyksessä aktiivinen, mut-

ta 1950-luvun lopulla asiassa alkoi niin sanottu hiljainen kausi. Tämän taustalla oli pre-

sidentti Kekkosen vaatimus vaikenemisesta palauttamiseen liittyvissä asioissa. Karjalan 

Liiton puheenjohtajan Eemil Luukan on sanottu hoitaneen vaikenemisen käytäntöön. 

Kaikki Karjalan Liiton edustajat eivät kuitenkaan ”hyssyttelylinjasta” pitäneet.259 

Karjalan Liiton toiminta Karjalan palauttamiskysymyksessä näkyi myös Karjalaisen 

Kansan sivuilla. Se ei kuitenkaan aluksi halunnut tulla julkiseksi palautuskeskustelun 

äänitorveksi. Pariisin rauhankonferenssin yhteydessäkin lehdessä kirjoitettiin palautta-

misesta vielä varsin maltilliseen sävyyn. Lehtien kirjoitukset palauttamisesta tulivat 

voimakkaimmiksi Porkkalan palauttamisen ja Kekkosen presidentiksi valinnan yhtey-

dessä. Tuolloin Karjalaisessa Kansassakin jo todettiin, että Karjalan Liitto oli tehnyt 

runsaasti työtä palauttamisen eteen ja Karjalan palauttaminen uskallettiin mainita jo 

lehdessäkin tärkeimmäksi kysymykseksi.  

Porkkalan palauttaminen ja Kekkosen valinta todennäköisesti rohkaisivat palauttamis-

kysymyksessä Karjalan Liittoa, ja tämä rohkeus uskallettiin näyttää myös Karjalaisessa 

Kansassa. Kekkosen auktoriteetti sai Karjalan Liiton vaikenemaan palauttamiskysy-

myksestä 1950-luvun lopulla. Karjalaisesta Kansasta, jota julkaistiin 1958 vuoden lop-

puun saakka, tätä vaikenemislinjaa ei ollut havaittavissa. Sen viimeisimmässäkin nume-

rossa julkaistiin haastatellun henkilön lause, jonka mukaan hän olisi valmis palaamaan 

välittömästi Karjalaan. Koska karjalaiset suhtautuivat palauttamisasiaan myönteisesti, ei 

lehdessäkään kenties haluttu asiasta täysin vaieta, koska Karjalainen Kansa halusi edus-

taa karjalaista näkökulmaa. Entinen kotiseutuhan oli monella siirtoväen edustajalla kar-

                                                           
257 Nevalainen 2010a, 508. 
258 Karjala 25.3.1956. 
259 Nevalainen 2010a, 507.  
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jalaisen identiteetin perustana.260 Olennainen osa karjalaista identiteettiä tuntui olevan 

se, että sai elää rakkaassa Karjalassa, omiensa joukossa. Identiteetti näytti tässäkin asi-

assa olevan yhtenäinen sanomalehti Karjalan kanssa, joka Karjalaisen Kansan tavoin 

ilmaisi toiveita Karjalan palautuksesta. 

 

   

                                                           
260 Sallinen-Gimpl 1994, 44. 
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3. KARJALAISEN IDENTITEETIN JATKUMINEN  

3.1 ”MEILLÄ ON JUURET” 

 

Sotien jälkeen uskottiin Suomessa yleisesti, että karjalaiset tulisivat nopeasti sulautu-

maan kantasuomalaisiin ja karjalaisuus katoaisi Karjalassa syntyneen ja kasvaneen su-

kupolven jälkeen. Kuitenkin siirtokarjalaiset itse suhtautuivat yleensä karjalaisuuden 

säilymiseen muita optimistisemmin.261 Kuitenkin heilläkin oli huoli tapojensa säilymi-

sestä. Heidän elämäänsä tuli väistämättä muutoksia, jotka näkyivät arkisessa elämässä-

kin. Esimerkiksi viljelysmaa oli usein erilaista Karjalassa ja Kanta-Suomessa. Karjalas-

sa viljelijät olivat tottuneet multaiseen maahan, mutta Länsi-Suomen uudistilalla maa oli 

yleensä savista. Karjalaiset eivät olleet tähän tottuneet ja he joutuivatkin opettelemaan 

uudenlaisia viljelysmenetelmiä. Aikakauden hengen sanottiin olevan uudistushakuisen, 

minkä vuoksi vanhat arvot saattoivat joutua väistymään.262 Identiteetin jatkuvuudesta on 

todettu, että mikäli yhtenäisyyden koodit vaihtuvat valtakulttuurin vastaaviin, saattaa 

edessä olla identiteetin jatkuvuuskriisi.263 Karjalainen identiteettikin oli sodan jälkeen 

vaarassa joutua jatkuvuuskriisiin.  

Karjalaisiin juuriin kiinnitettiin huomiota heti ensimmäisessä Karjalaisessa Kansassa.  

Sen pääkirjoituksessa kritisoitiin muualla esitettyjä kommentteja, joiden mukaan siirto-

väki olisi ollut rakentamassa uutta elämää. Kirjoittajan mielestä karjalaiset eivät saaneet 

ajatella tuolla tavalla, vaan heidän oli pysyttävä karjalaisina, uudesta asuinseudustaan 

huolimatta, kaiken uhallakin. Hänen kirjoituksensa otsikkokin oli karjalaista taustaa 

painottava: ”Meillä on juuret”. Hän kommentoi asiaa näin: 

Meillä on kuitenkin niin paljon vanhaa ja arvokasta, että on syytä vetää se 

kaiken uuden uhallakin ja ennen kaikkea sen perustaksi esiin mitä moni-

puolisimmin. Ilman sitä ei kukaan karjalainen pysty luomaan todella uutta 

ja kestävää. Hän voi vain jäljitellä jotakin lännessä näkemäänsä ja koke-

maansa.264 

                                                           
261 Sallinen-Gimpl 1994, 279–280.  
262 Sallinen-Gimpl 2000, 333–336.  
263 Ilonen 2013, 47. 
264 ”Meillä on juuret” (e.k.) (pk.). KK 14.1.45.  
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Siirtokarjalaisten ja uuden alueen kantaväestön kulttuurierot olivat havaittavissa erityi-

sesti Länsi-Suomessa. Karjalaisia vaivasi esimerkiksi länsisuomalaisten pidättyvyys ja 

yhteiskunnallinen luokkajako. Karjalaiset kokivat jääneensä ”toisen luokan kansalaisik-

si”, jotka tulivat asumaan ”toisilta ryöstetyille maille”. Vastaavasti länsisuomalaisia 

ihmetyttivät siirtoväen puheliaisuus, vilkkaus ja seurallisuus, joita saatettiin pitää myös 

vastenmielisinä ominaisuuksina.265 Karjalaisia juuria korostaneen pääkirjoituksen laati-

jan mielestä siirtoväen piti pysyä karjalaisina, vaikka he olisivat asettuneet länteen. 

Kaikki lännessä opitut tavat olivat hänen mielestään vain jäljittelyä. Karjalainen kulttuu-

ri nostettiin läntisten tapojen yläpuolelle. Mahtoiko kirjoittaja kokea Länsi-Suomen 

Karjalan vastavoimaksi? Mahdollisesti pääkirjoituksessa haluttiin vahvistaa karjalaista 

identiteettiä, joka usein joutui lännessä törmäyskurssille. Identiteettiähän saattoi näkyä 

voimakkaammin, kun oli jouduttu kohtaamaan vastavoimia. Ehkä ”länsi” oli riittävä 

ärsyke karjalaisen identiteetin esiin nostamiseen. Kirjoituksessa ihailtiin vanhaa ja ar-

vokasta. Tällä haluttiin mahdollisesti viestittää, että perinteet kuuluvat karjalaiseen iden-

titeettiin ja niistä ei ollut lupa luopua.  

Suomen itsenäistymisen jälkeen oli karjalaisissa todettu tapahtuneen merkittävä proses-

si: He alkoivat sulautua osaksi suomalaista yhtenäiskulttuuria ja kokea olevansa osa 

yhtenäistä suomalaista kansakuntaa. Kansallinen tila haluttiin täyttää rajaa myöten kan-

sallisella mielellä.266 Alueluovutusten jälkeen alkoivat siirtokarjalaiset kuitenkin nähdä 

itseään osakulttuuriyhteisönä eli karjalaisena ryhmänä muun Suomen sisällä.267 Karja-

laiset olivat joutuneet uuteen vastakohta-asetelmaan muiden maakuntien kulttuurien 

kanssa. Tämän vuoksi siirtokarjalaisia ja Suomelle jääneen alueen karjalaisia saatettiin 

pitää eri ryhminä.268 Karjalan menettäminen saattoi siis tavallaan jopa toimia karjalaisen 

identiteetin lujittajana, koska siirtokarjalaiset kokivat itsensä selkeämmin omaksi erillis-

ryhmäkseen.  

Karjalaisessa Kansassa ilmaistiin vuonna 1947 jo aitoa huolta karjalaisuuden jatkumi-

sesta. Erityisen pahoillaan oltiin siitä, että karjalainen heimo joutui asumaan ympäri 

Suomea, minkä vuoksi karjalaisuudesta kirjoittanut Toivo Ikonen oletti karjalaisuuden 

lopulta häviävän. Hän vetosikin karjalaisiin, etteivät he luopuisi omista tavoistaan. Sa-

malla hän ehdotti, että karjalaiset, jotka olivat aiemmin antaneet rahaa sellaisiin hyviin 

                                                           
265 Nevalainen 2010b, 244. 
266 Heikkinen 1996, 16. 
267 Sallinen-Gimpl 1994, 225. 
268 Sallinen-Gimpl 1987, 10.  



71 
 

asioihin, jotka olivat karjalaisille vieraita, alkaisivat antaa varojaan karjalaisia perinteitä 

ylläpitävän Karjalan Säätiön toimintaan. Hänen mielestään sen tukeminen olisi karja-

laisten kunniavelan maksamista tuleville karjalaispolville.269  

Karjalan Säätiö oli Karjalan Liiton välirauhan aikana perustama järjestö. Liiton tavoit-

teena oli, että kaikki Karjalassa toimineet järjestöt olisivat luovuttaneet varansa Karjalan 

Säätiön käyttöön. Toive ei käytännössä kunnolla toteutunut, koska jatkosodan jälkeen 

lähes kaikki luovutetun Karjalan kunnat perustivat Karjalan henkisten perinteiden vaa-

limiseksi omia pitäjäsäätiöitään. Tämän vuoksi paikkakunnan osuuskuntien, järjestöjen 

ja yhtiöiden varat siirrettiin pitäjäsäätiön tilille.270 Karjalan Liitto halusi näköjään viedä 

Karjalan Säätiöön liittyviä toiveitaan eteenpäin julkaisemansa lehden sivuilla. Asiaa 

voidaan pitää ymmärrettävänä, koska Karjalan Säätiön tehtävänä oli edistää koko Karja-

lan yhteistä asiaa, kun vastaavasti pitäjäsäätiöt olivat yhden paikkakunnan asialla. Kar-

jalainen Kansahan pyrki olemaan kaikkien karjalaisten yhdyssiteenä, eli samalla koko 

luovutetun Karjalan, eikä ainoastaan yksittäisten pitäjien, kulttuuri-identiteetin edusta-

jana.  

Koska siirtoväen asutus- ja korvauskysymykset oli vuonna 1950 jo pääosin ratkaistu, oli 

Karjalan Liitolla mahdollisuus alkaa keskittyä karjalaisen kulttuurin ja perinteiden yllä-

pitoon. Tämän vuoksi se perusti samana vuonna Karjalan Säätiön rinnalle Karjalaisen 

Kulttuurin Edistämissäätiön, josta tuli muun muassa tärkeä karjalaisen kulttuurityön 

tukija.271 

Urho Kähönen otti jouluna 1950 pääkirjoituksessaan esiin karjalaisen kulttuurin kohta-

lon ja mainosti samalla uutta kulttuurijärjestöä.  Hän totesi, että ensimmäisinä Karjalan 

luovutusta seuranneina vuosina oli voimat keskitetty siirtoväen elintilan hankkimiseen 

ja leivän saamiseen. Tämän jälkeen oli tullut uudeksi huoleksi karjalaisen henkisen pe-

rinnön kohtalo. Kähönen sanoi, että nuorempi karjalaispolvi oli jo alkanut luopua karja-

laisesta murteestaan ja sanonta ”maassa maan tavalla” oli alkanut toteutua karjalaisten 

keskuudessa nopeammin kuin uskallettiin aavistaa. Siksi hän vetosi, että karjalaiset an-

taisivat tukensa Karjalan Liiton perustamalle uudelle, Karjalaisen Kulttuurin Edistämis-

säätiölle.272  Samaa henkisen perinnön tärkeyttä käsiteltiin pääkirjoituksessa kuusi vuot-

                                                           
269 Toivo Ikonen, ”Karjalaisuus tulevaisuuden näkökulmassa” (art.). KK 4/1947.  
270 Koskivirta 2010, 272–273.  
271 Nevalainen 2010b, 247. 
272 Urho Kähönen, ”Karjalalaisen kulttuurin kohtalo” (pk.). KK 11–12/1950.  
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ta myöhemmin. Karjalaisuus oli kirjoittajan mukaan pelastettavissa henkisen ja hengel-

lisen pääoman säilymisen avulla. Siksi karjalaisjärjestöjen tuli huolehtia siitä, että karja-

laisuuden merkitys selviäisi tuleville karjalaissukupolville. Hän paheksui sitä, että karja-

laistietoutta ja karjalaisuuden merkitystä ei ollut osattu kunnolla välittää nuorempien 

keskuuteen.273  

Karjalaisen siirtoväen perinteistä on sanottu, että sodan jälkeen niiden noudattamisessa 

oli nähtävissä sukupolvien välinen kuilu. Nuorempi polvi halusi ottaa etäisyyttä van-

hempiensa tapoihin. 274  Karjalaisesta Kansastakin oli havaittavissa, että tästä asiasta 

ilmeni yleistä pelkoa. Erityisen huolissaan oltiin karjalaisen kulttuurin mahdollisesta 

katoamisesta. Kirjoituksissa painotettiin karjalaisen kulttuurin korvaamattomuutta ja 

karjalaisten liiallista sopeutumiskykyä. Olennainen osa karjalaista sodanjälkeistä identi-

teettiä oli karjalainen kulttuuri monine tapoineen. Lehden mukaan tästä kulttuuri-

identiteetistä ei ollut oikeus luopua missään olosuhteessa.   

Vuoden 1957 loppupuolella pohdittiin Karjalaisessa Kansassa, oliko siirtoväki enää 

karjalaista. Kirjoittaja Kerttu Kokko oli sitä mieltä, että karjalaiset olivat tunnettuja kris-

tinuskosta kumpuavasta sydämellisyydestään ja se heidän tulisi säilyttää. Hän kirjoitti 

asiasta muun muassa seuraavasti: 

Sydämellisyys onkin samaa juurta; se pohjautuu kristilliseen, pyyteettö-

mään lähimmäisenrakkauteen, jota raskas evakkotaival lienee karjalaisis-

sa entisestään syventänyt. Ja tämän piirteen toivoisi säilyvän aina hei-

momme tunnusmerkkinä, senkin jälkeen, kun sanallinen perinne on unoh-

tunut, tavat muuttuneet ja murre vaihtunut toiseksi. Uskon, että ainoastaan 

elävä henki voi säilyttää karjalaisuuden tuhoutumasta jäljellä olevina 

maanpaon vuosina.275 

Sanomalehti Karjalankin uutisissa ja artikkeleissa tuotiin, Karjalaisen Kansan tavoin, 

ajoittain esille karjalaisuuden jatkamisen tärkeys. Esimerkiksi marraskuussa 1957 ker-

rottiin lehdessä viipurilaisen osakunnan tehtävistä muun muassa seuraavalla tavalla: 

”Sen on vaalittava niitä (perinteitä), sen on pidettävä osakunnan lippu korkealla ja kul-

jettava viipurilais-karjalaisen hengen lipunkantajana. Silloin on Viipurilainen Osakunta 

                                                           
273 ”Karjalaistietoutta syventämään” (e.k.) (pk). KK 1/1956.  
274 Sallinen-Gimpl 2000, 336. 
275 Kerttu Kokko, ”Onko siirtoväki enää karjalaista?” (mielipidekirjoitus) KK:n Joulukannel 1957.  
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täyttänyt tärkeän tehtävän karjalaisuuden säilyttämiseksi maassamme.”276 Vuonna 1958 

oli lehdessä teemasivu, jonka otsikkona oli ”Vanha yhteinen Karjala”. Sivulla kirjoitet-

tiin esimerkiksi Helsinkiin perustetusta Sortavalan tyttökouluseurasta, jonka tehtäväksi 

määriteltiin muun muassa karjalaisen hengen säilyttäminen ja karjalaisen kulttuurin 

vaaliminen.277 

Karjalaisessa Kansassa ilmi tullut pelko karjalaisuuden katoamisesta oli aiheellinen, 

koska Suomessa yleisesti uskottiin niin käyvän. Nuorempi siirtokarjalaissukupolvihan 

oli ottamassa etäisyyttä vanhempiensa ja isovanhempiensa tapoihin. Kuitenkin tästä 

huolimatta saattoi Karjalaisesta Kansasta havaita, että monella siirtoväen edustajalla oli 

karjalainen identiteetti niin syvällä, ettei siitä ollut mahdollisuutta luopua. Lehtien pe-

rusteella ei siis voi väittää, että siirtokarjalaiset olisivat unohtaneet juurensa saatikka 

luopuneet karjalaisesta identiteetistään. Saattaa tosin olla niin, että Karjalaista Kansaa 

tilasivat juuri ne luovutetun Karjalan asukkaat, joille Karjala ja karjalaisuus tapoineen 

olivat erityisen rakkaita. Voisi olettaa, että ne, jotka olivat alkaneet karjalaisuuttaan 

unohtaa, eivät myöskään olisi välittäneet lehteä tilata. 

 

3.2 IDENTITEETTI VAHVISTUU YHTEISTOIMINNASSA JA JUHLISSA 

 

Karjalaisessa Kansassa oli joulukuussa 1945 seuraava vetoomus: ”Perustettakoon elin-

voimainen karjalaisseura jokaiseen kuntaan”. Siinä todettiin karjalaisseuroja olevan 122, 

mutta samalla huomautettiin, että Suomessa oli 500 kuntaa.278 Uusista karjalaisseuroista 

uutisoitiin jo kahden kuukauden kuluttua. Tällöin lehdessä lueteltiin uudet karjalaisseu-

rat, joita oli perustettu muun muassa Töysään, Kiukaisiin, Karjalohjalle, Karkkilaan ja 

Lappajärvelle. 279  Kyse oli jatkosodan jälkeen alkaneesta karjalaisseurainnostuksesta, 

jota Karjalainen Kansa oli omalla panoksellaan edistämässä. 

Talvisodan jälkeen, vuonna 1940, perustettiin pian Karjalan Liiton lisäksi useita karja-

laisseuroja, jotka toimivat siirtoväen uusilla asuinpaikkakunnilla. Syksyllä 1940 karja-

laisseuroja oli perustettu jo useampaan eri kaupunkiin. Karjalan Liitto oli mukana tu-

                                                           
276 ”Viipurilainen henki elää yhä osakunnassa” (e.k.) (art.) Karjala 26.11.1957.  
277 A.K.: ”Sortavalan tyttökouluseura perustettiin Helsingissä. (art.) Karjala 6.2.1958. 
278 ”Karjalaisseuroja perustamaan” (e.k.) (mainos). KK 17.12.1945.  
279 KK 12.2.1946. 
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kemassa seurojen perustamista ja toimintaa. 280  Jatkosodan jälkeen karjalaisseurojen 

merkitys alkoi kasvaa, koska luovutetun alueen paikkakuntien ja seurakuntien merkitys 

väheni ja loppui myöhemmin kokonaan. Karjalaisseuroista tuli tärkeä väylä Karjalan 

Liiton toiminnalle. Sen liittokokouksessa oli aikaisemmin ollut edustusoikeus jokaisella 

kunnalla. Jatkosodan jälkeen edustajia liittokokoukseen lähetettiin karjalaisseuroista. 

Yksi karjalaisseura käsitti jatkosodan jälkeen yhden tai useamman luovutetun alueen 

kunnan. Vuonna 1948 oli karjalaisseuroja perustettu jo 299 ja vuonna 1952 kaikkiaan 

334 kappaletta. Karjalaisseurat alkoivat perustaa myös omia piirijärjestöjään, joita 

vuonna 1948 oli 16. Ne olivat käytännössä karjalaisseurojen maakuntajärjestöjä. Al-

kuinnostuksen jälkeen alkoi seurojen toiminta hiipua, ja moni niistä käytännössä lopetti 

toimintansa 1950-luvulla.281 Karjalaisseurat olivat siis aluksi käytännössä luovutetun 

Karjalan kuntien perillisiä. 

Karjalaisseurojen lisäksi alkoivat yleistyä myös karjalaiset pitäjäseurat ja pitäjäsäätiöt, 

joiden tehtävänä oli vaalia karjalaisia muistoja ja valvoa siirtoväen etuja.  Pitäjäseurojen 

haluttiin toimivan myös entisen kotikunnan asukkaiden yhdyssiteenä. Pitäjäseurojen 

toiminnan käynnistyminen oli kuitenkin hidasta. 1940-luvun päättyessä niitä oli vain 

yksi ja 1950-luvun päätyttyäkin vasta 20. Pitäjäseurojen toiminta keskittyi pääasiassa 

vuotuisiin pitäjäjuhliin.282 

Karjalainen Kansa uutisoi karjalaisseuroista, niiden piirijärjestöistä ja pitäjäjuhlista läpi 

1950-luvun. Vuonna 1950 se kertoi yhdessä numerossaan Lappeenrannan karjalaisseu-

rapiiristä ja siihen kuuluvista Lappeenrannan ja sen lähikuntien karjalaisseuroista, yh-

teensä viiden sivun verran. Siinä Luumäen edustaja kertoi seuransa iltamista ja kehotti 

karjalaisia perustamaan pitäjäjuhlia jälleen tapaamisen mahdollistamiseksi283. Taipal-

saaren jäsen totesi siirtoväkeä olleen pitäjässään vähän lähettäen samalla lämpimät ter-

veisensä kaikille heimonsa jäsenille. Samalla hän ilmaisi toivomuksensa, että kaikki 

karjalaiset lähtisivät mukaan karjalaisten järjestöjen toimintaan.284 Joutsenon edustaja 

puolestaan oli tyytyväinen, että karjalaisseura oli voitu perustaa myös karjalaiselle maa-

                                                           
280 Arponen 2010, 19. 
281 Arponen 2010, 33–34. 
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perälle, todeten samalla tyytyväisenä, että paikkakunnalla asui henkilöitä, jotka ymmär-

sivät yhteenkuuluvuuden merkityksen.285  

Samana vuonna, 1950, Simo Härkönen kertoi retkestään Pohjois-Suomeen, jossa hän 

tutustui paikallisiin karjalaisseuroihin. Hän oli iloinen siitä, että karjalaisseuroja oli joka 

puolella Suomea ja kehui esimerkiksi Rovaniemen karjalaisseuraa karjalaisuuden lipun 

ylläpitämisestä tuntureiden ja vaarojen maassa. Kirjoittaja myös yllättyi huomatessaan, 

että Pellon kunnassa oli useammasta eri pitäjästä tullutta karjalaista siirtoväkeä jopa 250 

henkeä.286 Asiaa voidaan pitää yllättävänä, koska Lappi ei kuulunut karjalaisten sijoi-

tusalueisiin.287 Jatkosodan päättymisestäkin oli kulunut tuolloin vain kuusi vuotta. Sii-

hen nähden karjalaisia oli muuttanut Pelloon yllättävän paljon. 

Myös sanomalehti Karjala uutisoi karjalaisten juhlista. Esimerkiksi vuonna 1951 ker-

rottiin lehdessä Kiikassa pidetyistä onnistuneista Pyhäjärvi-juhlista. Uutisessa kerrottiin 

juhlapuheesta, jossa ilmaistiin huolta karjalaisuuden jatkumisesta erityisesti nuorison 

keskuudessa. Siksi toivottiinkin, että siirtokarjalaisten keskuudessa säilyisi karjalainen 

henki yhtä eheänä kuin se oli luovutetulla alueella.288 Seuraavana vuonna siinä oli uuti-

nen Lahden karjalaisseurapiirin juhlasta. Jutussa kerrottiin karjalaisen heimon joutuneen 

usein raskaisiin taisteluihin, mutta heidän todettiin aina selvinneen vaikeuksistaan yh-

teen liittymisen avulla. Kirjoittaja sanoi että niin kauan kuin karjalaiset pitivät yhtä, oli 

heidän asiansa hoidettavissa. Juhlissa tuotiinkin esille, että koko karjalaispiiritoiminnan 

tarkoitus on heimohengen ylläpito.289 

Sanomalehti Karjalaisessa puolestaan kerrottiin kesäkuussa 1946, että karjalaisseuroja 

oli perustettu yli 200 kappaletta ja niiden tarkoituksena oli toimia yhdyssiteenä jokaisel-

la paikkakunnalla, jossa oleskeli vähintään sata siirtokarjalaista henkilöä. Samalla siinä 

todettiin seurojen olleen puolueettomia, minkä vuoksi siirtokarjalaisten oli niihin helppo 

liittyä. Uutisessa esiteltiin vielä karjalaisseurojen toimintaa sekä todettiin, että niiden 

toiminnan tehostamiseksi oli perustettu 14 karjalaisseurapiiriä. Lopuksi vielä huomau-

tettiin, että siirtokarjalaisia ei haluttu seuratoiminnan kautta eristää uuden alueensa 

                                                           
285 KK 6-7/1950. 
286 Simo Härkönen ”Kiertokäynnillä pohjoisimmissa karjalaisseuroissa” (art.). KK 4/1950.  
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muista ihmisistä vaan samalla oli tarkoitus pyrkiä myös siihen, että he voisivat toimia 

myös uuden alueensa parhaaksi.290  

1950-luvun edetessä Karjalaisen Kansan uutisointi siirtyi karjalaisseuroista ja niiden 

piirijärjestöistä karjalaisiin pitäjäjuhliin. Elokuussa 1954 se kertoi 12 eri pitäjäjuhlasta, 

jotka loivat kirjoittajan mukaan heimoyhteyttä ja kiinteitä siteitä ihmisten välille.291 Ke-

sän 1955 päättyessä se kertoi lehtijutussaan kuudesta kuluneena kesänä vietetystä pitäjä-

juhlasta, joihin oli jälleen kokoontunut ennätysmäärä väkeä. Ohjelman sisällöistä mai-

nittiin esimerkiksi runo- ja lauluesityksiä sekä puheita, joissa korostettiin esimerkiksi 

karjalaisuuden merkitystä ja sen jatkamisen tärkeyttä. 292  Vuoden 1958 pitäjäjuhlista 

puolestaan uutisoitiin otsikolla ”Elävää yhteistuntoa pitäjäjuhlissa”.293 Saman vuoden 

kesällä ilmestyneen lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin karjalaisia pitäjäjuhlia, jotka 

olivat kirjoittajan mielestä karjalaisuuden tunnuksia. Samalla hän kehui pitäjäseuroja, 

jotka olivat ottaneet ohjelmistossa huomioon myös nuoremman sukupolven ottaen heitä 

mukaan johtokuntaan ja järjestäen heille muun muassa omia pikkujouluja. Hän kirjoitti 

vielä pitäjäjuhlien merkityksestä: 

Pitäjäjuhlille kokoontuva väki on kuin suuri perhe, joka on saapunut viet-

tämään yhteistä sukujuhlaa. Siinä tavataan naapureita ja kaukaisempiakin 

tuttavia. ”Oman pitäjän mies” riittää tunnussanaksi pääsemiseen tähän 

perhepiiriin.294  

Yksityisten karjalais- ja pitäjäseurojen ohella karjalaiset alkoivat kokoontua vuosittain 

myös Karjalan Liiton kesäjuhlille, jotka oli tarkoitettu siirtokarjalaisten valtakunnalli-

siksi juhliksi.295 Karjalainen Kansa raportoi niistä muun muassa vuonna 1956, jolloin 

juhlat pidettiin Lahdessa. Lehtijutussa kerrottiin tuhatpäisestä karjalaisesta juhlayleisös-

tä ja juhlien monipuolisesta ja iloisesta ohjelmasta, johon sisältyi esimerkiksi karjalaisia 

lauluja ja juhlien lopuksi yhteisesti laulettu Maamme-laulu.296 Jälleen voi todeta, että 

karjalaiseen identiteettiin kuului sekä suomalaisuus että karjalaisuus. 
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Pirkko Sallinen-Gimpl:n mukaan karjalaisessa ryhmäidentiteetissä voi olla kaksi eri 

tasoa, joita ovat sosiaalinen identiteetti ja yhteisyysidentiteetti. Näistä ensimmäinen 

ilmenee objektiivisella tasolla, vaikkapa toimintana karjalaisjärjestössä. Jälkimmäiseen 

liittyy subjektiivinen puoli, kun siirtoväen edustaja voi kokea me-henkeä eli yhteenkuu-

luvuudentunnetta karjalaisten yhteisissä tapaamisissa. Identiteetissä on tällöin mukana 

myös vahvasti emotionaalista latausta.297 Karjalaisessa Kansassa korostettiinkin karja-

lais- ja pitäjäseuroista kertovissa teksteissä nimenomaan yhteenkuuluvuudentunnetta 

karjalaisten kesken. Voidaan sanoa, että lehdessä selkeästi haluttiin vahvistaa karjalai-

sen identiteetin yhteisöllistä puolta ja me-henkeä. Karjalaiset, jotka asuivat eri puolella 

Suomea, kokivat olevansa yhteisissä tapaamisissa omiensa joukossa, osana yhteistä kar-

jalaisperinnettä. Samoihin aikoihin Karjalaisessa Kansassa usein murehdittiin karja-

laisperinteiden mahdollista hiipumista. Todennäköisesti lehti halusi esimerkiksi runsaal-

la pitäjäjuhla-uutisoinnillaan tuoda esiin asioita, joiden avulla voi todistaa, ettei karja-

lainen identiteetti ollut kokonaan unohtunut sekä sitä, että yhteenkuuluvuus oli karjalai-

sille niin tärkeää, ettei sitä sopinut unohtaa. 

Karjalaisseurojen suosio hiipui 1950-luvun aikana. Syy siihen saattoi olla karjalaisten 

kaupunkeihin suuntautuneessa muuttoliikenteessä, joka alkoi jo 1940-luvun lopulla.298 

Entisen karjalaispitäjän asukkaat eivät siis välttämättä olleet enää yhdessä, samalla 

paikkakunnalla kuin ennen sotia. Niinpä uuden asuinkunnan karjalaisseurankaan toi-

minta ei ehkä enää tuntunut tarpeeksi mielekkäältä. Sen sijaan pitäjäseuroilla, joita alkoi 

hiljalleen tulla lisää, oli tietoinen tarkoitus koota entisen paikkakunnan väkeä yhteen. 

Noissa tapaamisissa aito yhteisöidentiteetti me-henkineen oli helpommin saavutettavis-

sa. Voidaankin pitää ymmärrettävänä, että Karjalainen Kansa keskittyi 1950-luvun ede-

tessä karjalaisseurojen sijasta nimenomaan pitäjäseuran tapaamisista uutisointiin. 

Olisiko karjalaisseurojen hiipumisen syynä voinut olla myös karjalaisesta identiteetistä 

luopuminen?  Karjalaisessa Kansassa oltiin aiemmin huolissaan siitä, olivatko nuoret 

enää karjalaisia. Mikäli karjalainen identiteetti oli alkanut unohtua, eivät karjalaisseu-

ratkaan välttämättä enää kiinnostaneet. Karjalainen Kansa teki ehkä senkin takia kaik-

kensa, jotta siirtokarjalaiset olisivat läsnä karjalais- tai pitäjäseuroissa, ettei vaarassa 

ollutta karjalaisen identiteetin katoamista pääsisi tapahtumaan. 
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3.3 KARJALAISIA TAPOJA JA PERINTEITÄ 

  3.3.1 LAULUN, SOITON JA RUNOJEN KARJALA 

 

Karjalaiset, kokoontukaa Kalevalanpäivänä karjalaisseurojen järjestä-

miin juhlatilaisuuksiin omistamaan lyhyen hetken ajatukset Karjalalle ja 

sen menneille suurmiehille, Kalevalan runojen laulajille!299  

Yllä oleva vetoomus esitettiin Karjalaisen Kansan kirjoituksessa helmikuussa 1947. 

Heti sen alussa todettiin, että helmikuun 28. päivä vietetään karjalaista kalevalanpäivää. 

Kirjoittajan mukaan Kalevalan runous oli saanut leimansa karjalaisesta hengestä. Sen 

vuoksi karjalaisten oli osattava juhlapäiväänsä viettää.300 Myöhemmin samana vuonna 

Simo Härkönen iloitsi lehdessä, että karjalaisia Kalevala-juhlia oli vietetty eri puolilla 

maata. Hänen mielestään karjalaiset olivat tunteneet Kalevalaan muuta Suomea suu-

rempaa kiintymystä ja kalevalanpäivästä pitäisi tulla karjalaisten merkkipäivä.301 Seu-

raavana vuonna ennen samaa juhlapäivää haastateltiin muutamia karjalaisia ihmisiä 

Kalevalan merkityksestä nykykarjalaiselle. Eräs vastaajista sanoi Kalevalan tuovan sil-

mien eteen Laatokan ja Raja-Karjalan avautuvine korpineen, järvineen, jokineen ja kos-

kineen. Haastattelun aluksi toimittaja totesi lukijoille, että melkein kaikkensa menettä-

neillä karjalaisilla oli vielä tallella heidän suurin hengenaarteensa – Kalevala.302  

Vuonna 1954 kirjoitettiin artikkelissa Väinämöisen laulusta, jonka seurauksena Jouka-

hainen joutui suohon. Kirjoittaja vertasi tilannetta poliittisten puolueiden keskinäisiin 

taisteluihin. Hän muistutti karjalaisia, ettei heidän tullut käydä keskenään poliittisia kiis-

toja vaan heidän tuli keskittyä yhteiseen Karjala-asiaan. Hän otti vielä esimerkiksi Ka-

levalan kuvauksen Kullervosta, joka halusi kostaa kärsimänsä vääryydet. Hän muistutti 

karjalaisia, ettei heidän heimonsa ollut Kullervon kaltainen vaan se oli tottunut myös 

vaikeuksiin ja kyennyt niistä selviytymään.303 

Myös sanomalehti Karjalaisessa oli Kalevalaan liittyviä artikkeleita. Esimerkiksi vuon-

na 1951 muisteli kirjoittaja retkeään Karjalan rajaseuduilla, jossa talon emäntä lauloi 

Väinämöisestä ja Joukahaisesta. Hän myönsi, että Raja-Karjalan runomaalla vierailua 

                                                           
299 Simo Härkönen, ”Karjalaiset Kalevalanpäivää viettämään!” (art.). KK 2/1947. 
300 Ibidem.  
301 Simo Härkönen, ”Karjalaiset Kalevalajuhlat” (art.). KK 7/1947.  
302 ”Mitä Kalevalalla on sanottavaa nyky-karjalaiselle?” (haastattelu, haastattelijan nimeä ei mainittu). KK 
2/1948. 
303 H. Tiainen, ”Kalevala oman aikamme kuvastimena” (art.). KK 2/1954.  
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oli hienoa muistella.304 Sanomalehti Karjalakin piti kalevalanpäivänä Kalevala-teemaa 

esillä. Esimerkiksi vuoden 1954 kalevalanpäivänä oli lehdessä useita Kalevalaan liitty-

viä kirjoituksia, joissa tuotiin esille kalevalaisuutta ja karjalaisuutta. Nimimerkki ”E.K” 

totesi artikkelissaan, että Kalevala oli niin karjalainen juhla, että kalevalanpäivänä saat-

toi kokea olevansa jälleen koti-Karjalassa. Hän epäili, ettei hän osaisi edes olla ilman 

Kalevala-perinnettä.305 

Kalevalanpäivänä vuonna 1956 kirjoitettiin Karjalassa, ettei Kalevalan aikaiseen elä-

mänihanteeseen ollut mahdollista enää palata, mutta tuosta ajasta oli kirjoittajan mukaan 

paljon opittavaa. Hän totesi myös, että Karjalan kanteleet olivat hajonneet mutta Kale-

valan perintöä oli vaalittava ja kaikki arvokas ja pyhä tuli pyrkiä säilyttämään.306 Kale-

valan kytkeytymistä Karjalaan tuotiin vielä esille saman vuoden huhtikuussa, jolloin 

lehdessä kerrottiin ihailevasti Laatokan Karjalan kulttuurityötoimikunnan Helsingissä 

järjestämästä juhlasta, joka sisälsi tasokkaita runo- ja musiikkiesityksiä. Samassa uuti-

sessa käsiteltiin myös 1800-luvun lopulla alkanutta Laatokan-Karjalan kulttuurin nou-

sua. Kalevalan kulttuuristakin todettiin, että se oli nimenomaan karjalainen ilmiö.307 

Kalevala koettiin Karjalaisessa Kansassa vahvasti karjalaisena perinteenä. Tämän 

vuoksi karjalaisten tuli lehden mukaan kalevalanpäivää juhlia. Samalla siinä vedottiin 

myös karjalaisen identiteetin säilyttämiseen, koska Kalevala kuului lehden mielestä kar-

jalaiseen kulttuuriin. Kalevalanpäivän viettäminen oli tällöin oman kulttuuri-identiteetin 

ylläpitämistä. Kalevalaa pidettiin karjalaisuuden keskeisenä osana myös muissa karja-

laislehdissä. Tältä osin Karjalaisen Kansan karjalaisidentiteetti on kahden muun karja-

laislehden kanssa hyvin yhtenäinen. 

Karjalaa on yleisesti pidetty kansanrunojen ja laulujen kotimaana. On jopa väitetty, ettei 

Karjalaa voisi kuvitella ilman Kalevalaa. Harvoilla kansoilla tai kulttuureilla on säilynyt 

niin koskematon kansanrunouden tyyssija kuin Karjala oli.308  Muutoinkin kulttuurin 

alalla karjalaisilla on sanottu olevan rakkaus taiteeseen. 1920- ja 1930-luvuilla kulttuu-

                                                           
304 K.U. Palosuo: ” Muistelmia Kalevalan laulumailta” (art.) Karjalainen 28.2.1951.  
305 ”E.K.”: Kalevalanpäivä ja Kastehelmi (art.). Karjala 28.2.1954. 
306 Olavi Tarvainen: ”Kalevalainen kulttuuri ja nykyaika”. (art.) Karjalainen 28.2.1956. 
307 Karjalainen 9.4.1956. 
308 Sihvo 1981, 30–31.  
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rin vireyttä oli näkyvissä koko maakunnassa. Karjalan on sanottu toimivan inspiroinnin 

välineenä kuvataiteen, kirjallisuuden ja musiikin saroilla.309 

Musiikin saralla Karjalaa on pidetty erityisesti laulujen maakuntana. Esimerkiksi Laato-

kan rannalla sijaitsevaa Sortavalan kaupunkia kutsuttiin Laatokan laulavaksi kaupun-

giksi. 1800-luvun lopulla perustetussa Sortavalan Seminaarissa annettiin laajaa ja järjes-

telmällistä musiikinopetusta, mikä ei ollut Suomessa tuohon aikaan yleistä. Seminaaris-

ta valmistui karjalaisiin kouluihin musiikillisesti taitavia opettajia, jotka perustivat run-

saasti laulukuoroja. Sortavalassa järjestettiin jo 1800-luvun lopulla Karjalan seudun 

kuoroille tarkoitetut laulujuhlat, jotka kokosivat paikalle 1500 ihmistä. Sortavalassa 

itsessään oli tuolloin noin tuhat asukasta. Sortavalassa järjestettiin myöhemmin tasok-

kaita valtakunnallisia laulujuhlia. Erityisen suurta musiikillista nousukautta Sortavalassa 

elettiin 1920-luvulla. 310  Esiintymistasoisista kuoroista oli Sortavalan ohella tunnettu 

myös Viipuri, jossa oli 1920–1930 luvuilla yhteensä noin 50 konserttitasoista kuoroa. 

Kuorolaulua sanottiin kuitenkin yleisesti karjalaiseksi kansanliikkeeksi, koska kuoroja 

oli lähes jokaisessa Karjalan koulupiirissä.311  

Karjalainen Kansa toi vuonna 1948 esiin karjalaista musiikkiosaamista. Lehdessä esi-

merkiksi kerrottiin, kuinka Lahden orkesteri heräsi eloon viipurilaisin voimin ja kuinka 

karjalaiset olivat paisuttaneet uuden paikkakuntansa kuorolaulajien määrän kaksinker-

taiseksi. Tyytyväisiä oltiin myös karjalaisten perustamaan Lahden Karjalaisten Seka-

kuoroon.312 Seuraavana vuonna lehdessä kerrottiin Karjalan laulu -nimisestä kuorosta, 

joka oli sodan jälkeen siirtynyt Helsinkiin. Iloisena todettiin, että karjalaisten omanaan 

pitämä kuoro saattoi jälleen esiintyä ja erityisesti hyvää mieltä tuotti retki ”tynkä-

Karjalaan”.313Jouluna 1957 puolestaan näytettiin kuvia karjalaisista kuoroista, tanhuista 

ja soittajista. Kuvien yhteydessä olevassa tekstiosuudessa todettiin, että karjalaiset sai-

vat olla ylpeitä aikaansaannoksistaan. Siinä kehotettiin lehden lukijoita laulamaan ja 

soittamaan, ettei karjalaisuus pääsisi katoamaan. Kirjoittaja vetosi karjalaisiin esimer-

kiksi näin: 
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Tekisimme väärin, jos emme muistaisi monia muita karjalaisen soiton ja 

laulun ilmentymiä, lukuisia kuorojamme ja orkestereitamme, joista toiset 

toimivat vieläkin. Karjalainen kannel soi ja laulu helää.314 

Karjalaisten keskuudessa olivat tunnettuja myös laulaminen työn tai vaikkapa kalasta-

misen lomassa. Samalla erilaiset kansantanssit olivat osa karjalaista vapaa-ajan viihdy-

kettä. Esimerkiksi yksi piirileikki, jossa tanssittiin ja laulettiin, oli katrilli.315 Karjalai-

nen Kansa julkaisi vuonna 1958 suojärveläisen katrillin ohjeineen. Siinä kerrottiin pe-

rusteellisesti katrillin kulku vaihe vaiheelta. Ohjeiden yläpuolella oli katrillin nuotti.316 

Lehdessä vedottiin vuonna 1948 karjalaisten tanhujen ja perinneleikkien säilymiseksi. 

Kirjoittaja totesi näiden arvokkaiden perinteiden olevan vaarassa joutua unohdetuiksi. 

Hän vetosikin erityisesti karjalaisseuroihin, että ne ottaisivat perinnetanhujen ja karja-

laisten laululeikkien esittämisen ja harjoittamisen kunnia-asiakseen. Samalla kirjoittaja 

pyysi lukijoita lähettämään hänelle karjalaisia runoja, lauluja, tanhuja, leikkejä ja tari-

noita, jotta ne voitaisiin myöhemmin laatia omaksi kokoelmakseen.317 

Perinteisen kuorolaulu- ja Kalevalaperinteiden lisäksi Karjala tunnettiin myös runolau-

lajanaisistaan. Kyseinen perinne määriteltiin 1930-luvulla erityisesti Suomen raja-

karjalaiseksi perinteeksi. 318  Väinö Salminen ylisti runolauluperinnettä Karjalaisessa 

Kansassa vuonna 1947. Hän väitti, etteivät minkään muun heimon edustajat olleet tuu-

dittaneet lapsiaan nukkumaan niin syvillä ja kauniilla runolauluilla kuin karjalaiset nai-

set. Hän siteerasi myös Elias Lönnrotia, joka oli sanonut näitä lauluja laulettavan Suo-

men Karjalassa.319 

Karjalainen Kansa pyrki osoittamaan, että Kalevala, runot, laulut ja leikit olivat osa 

Karjalan monia kasvoja sekä samalla tärkeä osa karjalaista kulttuuri-identiteettiä. Karja-

la oli sen näkökulmasta runonlaulajien, kuorojen ja elävien perinteiden maa. Karjalai-

sesta runo- ja musiikkiperinteestä kertoessaan Karjalainen Kansa saattoi hyvinkin yrit-

tää vaikuttaa yksittäisiin siirtokarjalaisiin, että he pitäisivät karjalaista identiteettiään 

yllä esimerkiksi liittymällä johonkin karjalaiskuoroon. Karjalainen identiteettihän saat-

toi yksilötasolla ilmetä esimerkiksi yhteenkuuluvuudentunteen kokemisena muihin siir-
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tokarjalaisiin. Karjalaiskuorossa tämä yhteenkuuluvuudentunne olisi hyvin todennäköi-

sesti toteutunut. 

Karjalaiset perinteet eivät Karjalaisessa Kansassa jääneet runonlausuntaan ja musiik-

kiin. Lehdissä tuotiin esiin myös esimerkiksi karjalaista murretta, maakunnan kansallis-

pukuja ja piirakoiden leipomistaitoa.  

   

 3.3.2 MURTEEN SÄILYTTÄMINEN ON KESKEINEN TEHTÄVÄ  

 

Luovutetun Karjalan asukkaat olivat ennen sotaa tottuneet puhumaan karjalaista murret-

taan. Sodan jälkeen karjalaisten siirryttyä Kanta-Suomeen he jäivät yleensä uudella alu-

eellaan vähemmistöksi, jolloin heidän puhetapansa sai helposti huomiota. Erikoiselta 

kuulostanut puhetyyli saattoikin joutua pilkan kohteeksi. Tämä asetti siirtoväelle painei-

ta puhetapansa muuttamiseen. Vähitellen Karjalan siirtoväki alkoi omaksua vaikutteita 

sekä suomen yleiskielestä että uusien alueittensa murteista.320  

Karjalainen Kansa kysyi vuoden 1948 alussa muutamien karjalaisten merkkihenkilöi-

den toivomuksia alkaneelle vuodelle. Kirjailija Lempi Jääskeläinen321 vastasi kysymyk-

seen aluksi, että siirtoväki voisi saada hyvät naapurit ja kaikki maattomat oman maan. 

Tämän jälkeen hän totesi, että oikea karjalaisuus oli heimon henkinen perintö tuleville 

polville. Siksi hän sanoikin, että ”säilyttäkäämme murteemme ja omat erikoistapam-

me”.322  

Karjalainen opettaja Pekka Ruotsalainen otti puolestaan kahdeksan vuotta myöhemmin 

karjalaisten heimojuhlilla Oulussa pitämässään puheessaan esille myös murteen, jota 

hän piti karjalaisena tapana. Puheesta julkaistiin Karjalaisessa Kansassa otteita, joiden 

perusteella korvaamattomista karjalaisista perinteistä oli hyötyä koko Suomen kulttuu-

rielämälle. Ruotsalaisen mukaan karjalaisten oli soudettava venettä vastavirtaan eikä 

ajautua virran mukana. Hän piti kulttuuriperinteiden siirtämistä tuleville sukupolville 

karjalaisten velvollisuutena ja myönsi, että jotkut karjalaiset tavat joutuivat väistymään, 

mutta toisaalta kaikki asiat eivät saaneet kadota: 

                                                           
320 Valta 1997, 25. 
321 Jääskeläinen (1900–1968) tunnettiin erityisesti Viipuriin sijoittuvista romaaneistaan. WSOY:n iso 
tietosanakirja 4, 104. 
322 ”Karjalaisten toivomuksia vuodelle 1948” (haastettelu, haastattelijan nimeä ei mainittu). KK 1/1948.  
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Värikäs ja muotorikas karjalainen murre ei jouda katoamaan. Samoin ei-

vät saisi kadota karjalaiset juhlatavat, karjalaiset ruoat, karjalaiset kisat, 

nuorten leikit ym. sellainen, jota muualla ei tavata. Meidän on sekä itsel-

lemme että nuorisollemme ja lapsillemme selvitettävä, että karjalaisuus ei 

ole mikään häpeä, vaan jokaisen kunnia-asia.323 

Seuraavana vuonna lehden kannessa oli kuva, jossa oli haastattelija ja kaksi miestä, joi-

den edessä oli mikrofoni. Kuvan alla luki, että ”karjalaista murretta otetaan talteen ääni-

nauhalle”.324 Murteen tallentamisesta ja sen tärkeydestä kerrottiin lisää seuraavalla au-

keamalla. Siinä todettiin karjalaisten kansanperinteiden ja murteiden vaalimisen sekä 

tallentamisen kuuluvan Karjalan Liiton ja sen jäsenjärjestöjen tärkeimpiin tehtäviin. 

Tämän perusteella Liitto vetosi karjalaisseuroihin ja pitäjäsäätiöihin, että he tallentaisi-

vat nauhalle oman kuntansa murretta, jota oli havaittavissa puhtaana vain vanhemman 

siirtoväen keskuudessa. Lopuksi kerrottiin Suomen kansanrunousarkiston johtavan 

maisterin ohjeita siitä, miten tallentamisen voisi käytäntöön toteuttaa.325  

Myös sanomalehti Karjalassa julkaistiin lukijan runo, jossa hän paitsi muisteli entistä 

kotipitäjäänsä Antreaa mutta toi myös esille karjalaisten perinteen, esimerkiksi murteen 

tärkeyden. Hän muun muassa totesi, että ”Mut yhtä myö ei saaha unneuttaa, tuota karja-

laista kieltä, ei karjalaista työn tahtii, eikä karjalaista mieltä”.326 Myös eräs toinen lukija 

kirjoitti pian tämän jälkeen elämästään uudella seudulla, jossa hän halusi edelleen säilyt-

tää karjalaisen murteensa, koska se oli ”paljo helpompaa ko kirjakiele haastamine”. Hän 

totesikin pakinassaan, että murretta ei häneltä ja muilta karjalaisilta voinut viedä.327 

Karjalaista Kansaa julkaissut Karjalan Liitto ilmoitti lehdessään murteiden tallentami-

sen kuuluvan keskeisimpien tehtäviensä joukkoon. Tämä tuli ilmi myös esimerkiksi 

lehden tekemissä haastatteluissa ja muissa julkaisuissa. Näissä kaikissa käytännössä 

myönnettiin huolestuneina, että murteiden säilyminen oli vaarassa. Vuonna 1957 väitet-

tiin lehdessä, että murretta osasi puhua kunnolla ainoastaan vanhempi karjalaisväki. 

Asia tuntuu yllättävältä, koska Karjalan jälkimmäisestä luovutuksesta oli kulunut aikaa 

ainoastaan 13 vuotta. Tuolloin keski-ikäisetkin siirtokarjalaiset olivat vielä asuneet suu-

                                                           
323 Pekka Ruotsalainen,  ”Säilyttäkäämme karjalaisuus” (otteita Ruotsalaisen karjalaisten heimojuhlassa 
pitämästä puheesta). KK 4/1956. 
324 ”Karjalaista murretta otetaan talteen ääninauhalle” (kansikuva ja teksti). KK 2/1957.  
325 KK 2/1957. 
326 Matti H: ”Muistoi sielt mei Antreest” (lukijan kirjoitus) Karjala 3.1.1948. 
327 ”Kiljuse Severus”: Oot sie Muolaast? (pakina). Karjala 9.1.1948. 
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rimman osan elämästään Karjalassa. Mikäli murre oli heidänkin kohdallaan jo hiipunut, 

olivat lehdessä esiin tuodut huolet murteiden säilymisestä aiheellisia.  

Tässä työssä on aiemmin todettu, että karjalaiset yrittivät sopeutua uusiin tapoihinsa. 

Todennäköisesti tämä koski myös murteita, koska uudella paikkakunnalla ei haluttu 

osoittaa erilaisuutta. Oli helpompi puhua samaa ”kieltä” kuin muutkin ympärillä olevat 

henkilöt.  Samalla on kuitenkin jälleen todettava, että moni karjalainen kirjoitti Karja-

laiseen Kansaan kirjoituksia karjalaisella murteella. Omien joukossa murretta ei siis 

välttämättä haluttu unohtaa. Murre oli ilmeisesti olemassa karjalaisten sisällä, mutta sitä 

ei uskallettu paljastaa vieraimmille ihmisille. 

Pirkko Sallinen-Gimpl toteaa karjalaisen kulttuuri-identiteetin vaiheista, että Karjalan 

luovutuksesta johtuneen šokin jälkeen elettiin latenttia kulttuurivaihetta, jolloin ulkonai-

sia karjalaispiirteitä jätettiin leimautumisen pelossa mielellään sivuun. Pintatasolla ha-

luttiin sopeutua ympärillä olevaan kulttuurisysteemiin. Sen sijaan oma karjalainen kult-

tuuri tuli yleensä esiin perhepiirissä, suvun keskellä ja karjalaisten tapaamisissa, esi-

merkiksi eri karjalaistilaisuuksissa.328 Todennäköisesti moni karjalainen eli Karjalaisen 

Kansan julkaisuvuosina juuri tätä latentin kulttuuri-identiteetin vaihetta. Siirtoväelle 

tarkoitettu lehti sen sijaan oli karjalaisille yhteinen, joten siinä omaa karjalaisuutta us-

kallettiin tuoda esiin. Karjalainen Kansa sai näin olla vahvistamassa siirtoväen kulttuuri-

identiteettiä. Murre oli asia, jonka perusteella karjalaisen helposti erotti muista ihmisis-

tä. Ehkä juuri siksi lehdissä painotettiin murteiden säilymisen tärkeyttä. Murteiden pu-

huminen oli konkreettinen keino karjalaisen kulttuuri-identiteetin näyttämiseen.  

Karjalan itäisimmissä osissa ei karjalainen puhetapa välttämättä ollut pelkkää murretta, 

vaan jotkut saattoivat puhua karjalan kieltä äidinkielenään. Tosin suomenkarjalaisten 

joukossa karjalan kielen käyttö oli talvisodan alkaessa vähäistä.329 Karjalan kielestä ei 

Karjalaisessa Kansassa varsinaisesti kerrottu. Ehkä karjalan kieli tulkittiin siinä osaksi 

karjalaista murretta, josta lehdissä kerrottiin runsaasti. Saattaa myös olla, ettei karjalan 

kieltä pidetty Karjalaisessa Kansassa kovinkaan tärkeänä asiana, koska se oli karjalais-

tenkin keskuudessa selkeä vähemmistökieli. Sen sijaan esimerkiksi ortodoksisten tapo-

jen puolesta vedottiin sekä Karjalaisessa Kansassa, Karjalassa että Karjalaisessa, 

vaikka ortodoksitkin olivat karjalaisten joukossa vähemmistöryhmä. 

                                                           
328 Sallinen-Gimpl 1994, 310–311.  
329 Valta 1997, 25. 
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3.3.3 PUKUJA JA KARJALANPIIRAKOITA 

 

Karjalaiset olivat tunnettuja myös kansanpuvuistaan, joista oli tehty Suomessa tutki-

muksia jo ennen sotavuosia. 1800-luvulla karjalaiset puvut määräytyivät yleensä hei-

mon, esimerkiksi äyrämöisten tai savakoiden, mukaan. Toisen maailmasodan alkaessa 

Suomen Karjalassa oli näistä heimopuvuista käytännössä jo luovuttu. Sen sijaan kansal-

lispuvut olivat Karjalassa tuolloin suosittuja. Puvut eivät tuolloin välttämättä määräyty-

neet kotipitäjän mukaan, vaan karjalaiset halusivat itselleen esimerkiksi sopivan värik-

käitä pukuja. Siirtoväen edustajien pukeutumisessa kiinnitettiinkin usein uudella paik-

kakunnalla huomiota värikkäisiin ja epätavallisiin asuihin.330 

Karjalaisuus ei ollut kovinkaan tärkeässä osassa karjalaisten sotavuosia edeltäneessä 

pukeutumisessa.331 Sen sijaan siirtokarjalaiset alkoivat käyttää sotien jälkeisinä vuosi-

kymmeninä omien lähtöpitäjiensä kansallispukuja sillä ajatuksella, että pääsivät koros-

tamaan karjalaista identiteettiään. Kuitenkin Karjalaisen Kansan ilmestymisvuosina 

tämä oli vielä harvinaisempaa, koska varsinainen karjalaisten kansallispukujen laajempi 

käyttö alkoi vasta myöhemmin. 1950-luvun loppuun mennessä karjalaisten pukeutumi-

nen oli tullut varsin yhtenäiseksi uuden ympäristönsä kanssa.332 TOINI-INKERI KAU-

KONEN kuitenkin mainitsee, että sotia edeltävät vuosikymmenet olivat Suomessa kan-

sallispukujen nousukautta ja sodista toipumisen jälkeen niiden käyttö oli 1950-luvulla 

yleisesti runsasta.333 

Karjalainen Kansa kirjoitti kansallispuvuista vuoden 1949 lopulla. Kirjoituksen otsik-

kona oli ”Karjalaisten pukuaarteiden jälleen tuleminen”. Sen aluksi kerrottiin Kalevala-

Puku Oy:n toimeenpanemasta suomalaisten kansanpukujen334 uusimisesta. Tätä pidet-

tiin lehdessä erinomaisena mahdollisuutena tuoda katukuviin perinteisiä karjalaisia kan-

sanpukuja, jotka antaisivat kirjoittajan mielestä kipeästi kaivattua väri-iloa. Hän huo-

mautti myös, että näiden pukujen käyttö opettaisi samalla ihmisille karjalaisen pukurik-

                                                           
330 Sallinen-Gimpl 1994, 190–191. 
331 Sallinen-Gimpl 2013, 213. 
332 Ibidem. 
333 Kaukonen 1985, 288–295. 
334 Kirjoituksessa ilmeisesti käsiteltiin kansanpukua ja kansallispukua samana asiana, koska siinä ei ollut 
kysymys vanhoista heimopuvuista.  
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kauden jaloimpia helmiä.335 Karjalaisista kansallispuvuista tehtiin 1950-luvun lopulla 

myös kortteja, joita Karjalaisessa Kansassa kehuttiin karjalaisen pukuperinteen eteen-

päin viejiksi. Artikkelissa iloittiin, että kortit antoivat ”silmiä hivelevän kauniin näyn” ja 

niitä voitiin vaikka laittaa koristeiksi seinille tai lähettää tuttavalle, joka kortin hienou-

den ansiosta kokisi saavansa lahjan. Kirjoituksessa myös todettiin kansapukujen olevan 

maakunnan ylpeys.336  

Lehti huomioi myös muinaiset heimopuvut. Vuoden 1955 joulunumerossa esiteltiin 

perusteellisesti sekä äyrämöisten että savakkojen kansanpuvut. Kirjoituksessa myönnet-

tiin näiden kansojen olevan jo kadonneita, mutta siinä myös todettiin, että heistä oli jää-

nyt jäljelle Kannaksen kansaa rikastuttavia erityispiirteitä, joita oli edelleen havaittavis-

sa karjalaisissa ihmisissä. Siitä, mitä kyseiset erityispiirteet olivat, ei artikkelissa kerrot-

tu.337  On mielenkiintoista, että lehdessä esiteltiin äyrämöisten ja savakoiden puvut, jot-

ka eivät enää kuuluneet karjalaiseen identiteettiin edes Karjalan luovutuksen hetkinä. 

Karjalainen Kansa halusi näköjään liittää karjalaiseen identiteettiin myös sellaista, mikä 

oli jo jäänyt edellisen vuosisadan perinteeksi. 

Karjalaisten kansallispukujen käyttö oli Karjalaisen Kansan ilmestymisaikana vähäi-

sempää, vaikka kansallispukujen suosio oli Suomessa 1950-luvulla selkeässä nousussa. 

Karjalaisessa Kansassa ei kuitenkaan väheksytty karjalaisia kansallispukuja, vaan siinä 

sanottiin niiden antavan ihmisille tietoa karjalaisesta pukuperinteestä. Ennen sotavuosia 

niiden ei tarvinnut toimia identiteetin korostajina, koska karjalainen identiteetti oli Kar-

jalassa luonnostaan läsnä. Sotien jälkeen tilanne oli muuttunut. Tämän jälkeen ne olivat, 

kuten aikaisemmin todettiin, osoittamassa henkilön karjalaista identiteettiä. Karjalaises-

sa Kansassakin oli tämä asia käsitetty. Siinä haluttiin muistuttaa lukijoita, etteivät he 

unohtaisi kotimaakuntansa perinnepukuja vaan pitäisivät niitä esillä, joko niihin pukeu-

tuen tai korttien muodossa. Mahdollisesti artikkelien kirjoittajilla olikin huoli karjalai-

sen pukuperinteen hiipumisesta. Lehdissä korostettiin sitä, että jos karjalaiset kansallis-

puvut olisivat esillä, muutkin huomaisivat ja oppisivat tunnistamaan karjalaisten arvok-

kaat puvut. Karjalainen Kansa pyrki näin ollen jälleen edistämään karjalaista kulttuuri-

tietoutta ja samalla jälleen heidän kulttuurista identiteettiään.  

                                                           
335 ”Karjalaisten pukuaarteiden jälleen tuleminen” (e.k.) (art.).KK 7-8/1949. 
336 ”Karjalaiset kansallispukukortit” (e.k.) (art.). KK 8/1958. 
337 ”Junu”, ”Kaksi kadonnutta kansaa – Äyrämöiset ja Savakot” (art.). KK:n Joulukannel 1955. 
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Piirakat olivat Karjalassa tunnettuja herkkuja, joita leivottiin erilaisiin juhliin, viemisiksi 

ja tuomisiksi sekä usein myös kotiin lauantain aterialle. Ne olivat jopa karjalaisjuhlien 

tärkein ruokalaji. Piirakoita saattoi olla eri lajeja ja ne saattoivat vaihdella pitäjien tai 

jopa kylien mukaan. Karjalaisäideille oli kunnia-asia opettaa piirakoiden leipomisen 

taito tyttärilleen niin aikaisin kuin mahdollista. Usein tämä tapahtui tyttären ollessa vii-

si- tai kuusivuotias.338  

Karjalaisten ja kantasuomalaiset huomasivat sotien jälkeen, että heidän ruokakulttuurin-

sa oli keskenään erilaista. Karjalaiset tekivät piirakoiden lisäksi muun muassa erilaisia 

laatikko- ja uuniruokia, joita heillä oli tapana syödä erilaisissa tilaisuuksissa. Kuitenkin 

suurin osa perinteisistä karjalaisista ruoista liittyi tavalla tai toisella piirakoihin. Karja-

laisen ruokaperinteen siirtämistä on myöhemmin pidetty yhtenä konkreettisimpana kar-

jalaisen identiteettityön muotona.339 

Karjalaisessa Kansassa oli vuonna 1949 ohjeet kannakselaisen ryynipiirakan leipomi-

seen. Ohjeita antoi karjalaisnainen, joka oli toiminut ennen sotaa paikallisessa Martta-

järjestössä. Hän sanoi kotoisten perinteiden vaalimisen kuuluvan siirtomarttojen tär-

keimpiin tehtäviin, koska muun muassa kotimaakunnasta tutut ruokalajit olivat kappale 

kadotettua Karjalaa.340 Saman lehden kannessa oli kuva karjalanpiirakoiden leipomises-

ta.341 Vuoden 1955 joulunumerossa kerrottiin karjalaisista jouluperinteistä, joista todet-

tiin, että ”kun Keski-Suomessa ja Uudellamaalla leivottiin jouluksi imelälimput ja ries-

kat, tehtiin Karjalassa monenlaisia piirakoita ja pyhän Birgitan kakkaraa”. Samassa ar-

tikkelissa oli myös piirretty kuva piirakoita leipovasta iloisesta karjalaisäidistä.342 

Toisin kuin kansallispukujen kohdalla, karjalanpiirakoiden leipominen ei karjalaisten 

keskuudessa ollut Karjalaisen Kansan ilmestymisvuosina juurikaan vähentynyt. Niiden 

leipominen oli jopa alkanut levitä uuden kotiseudun kantaväestön keskuuteen. Kun 

eräässä 1960-luvulla tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin paikkakunnan alkuperäisasuk-

kailta, mitä uutta karjalaiset olivat heidän pitäjään tuoneet, oli yleisimpänä vastauksena 

karjalanpiirakat tai karjalanpaisti.343 Lehdissä tuotiin esille karjalaista piirakkaperinnettä 

ja osoitettiin, että sekin oli osa heidän kulttuuri-identiteettiään. Niissä kenties haluttiin 

                                                           
338 Viitaniemi 2000, 97–99.  
339 Ilonen 2013, 167–170. 
340 ”Näin syntyy kannakselainen ryynipiirakka” (e.k.) (art.).  KK 5/1949.  
341 KK:n kansikuva 5/1949. 
342 Ulla Mannonen, ”Esivanhempiemme joulun viettoa” (art.). KK:n Joulukannel 1955.  
343 Sallinen-Gimpl 1994, 263, 276. 
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omalta osaltaan olla vahvistamassa tämänkin perinteen säilymistä. Konkreettinen identi-

teettityö ruokaperinteen siirtämisessä oli siis jo alkanut, ainakin Karjalaisessa Kansas-

sa. Piirakkaperinteen säilymisestä ei kuitenkaan tarvinnut olla yhtä huolissaan, kuin 

esimerkiksi murteen tai kansallispukujen säilymisten kohdalla. Ehkä juuri sen vuoksi, 

että piirakoiden leipomisperinne oli jatkumassa, sen tärkeyttä ei painotettukaan lehdissä 

yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi murteiden säilymistä. Karjalalainen Kansa ei kiin-

nittänyt huomiota muihin perinteisiin karjalaisiin ruokiin. Todennäköisesti lehdessäkin 

katsottiin, että aidoimpana merkkinä karjalaisesta ruokaperinteestä olivat piirakat. 

Karjalaisten perinteiden siirtämistä on pidetty keskeisenä karjalaisen identiteettityön 

muotona.344Anneli Ilonen tuo tutkimuksessaan esiin, ettei karjalaisten sopeutuminen 

Kanta-Suomeen merkinnyt karjalaisten kulttuuripiirteiden katoamista. Karjalaiset säilyt-

tivät usein perinteiset tapansa, joita myös uuden alueen kantaväestö saattoi alkaa omak-

sua, samoin kuin karjalaisetkin sopeutuivat joihinkin uuden alueensa tapoihin.345 Yksi 

tällainen karjalaisilta omaksuttu tapa oli varmasti karjalanpiirakoiden leipominen. Vaik-

ka siirtoväen keskuudessa oli tapahtunut sopeutumista uuden alueen tapoihin, ei se siis 

välttämättä merkinnyt karjalaisen identiteetin hylkäämistä. Karjalaisen Kansan kirjoi-

tuksista sai sen sijaan vaikutelman, että uusiin tapoihin sopeutuminen koettiin karjalai-

sen identiteetin uhaksi. 

Myös sanomalehti Karjala ja jonkin verran myös Karjalainen pitivät yllä karjalaisuu-

den jatkamisen perinteitä uutisoiden esimerkiksi karjalaisseuroista ja niiden juhlista. 

Voimakkaimmin tämä karjalaisuuden ja sen perinteiden ylläpitäminen kuitenkin näkyi 

Karjalaisessa Kansassa. Se antoi artikkeleissaan runsaasti tilaa erilaisille karjalaisille 

tavoille ja perinteille erityisesti läpi 1950-luvun. Se pyrki osoittamaan lukijoilleen, että 

näiden tapojen avulla oli mahdollisuus tuoda esille karjalaista identiteettiä. Oma kult-

tuuri oli siis karjalaisen identiteetin olennainen osa. Useamman kerran ilmeni merkkejä 

siitä, että karjalaiset tavat, piirakoiden leipomista lukuun ottamatta, olivat siirtoväen 

keskuudessa jossain määrin hiipumassa. Karjalainen Kansa oli todennäköisesti huo-

mannut tämän ja ehkä juuri sen vuoksi se pyrkikin painottamaan karjalaisten perinteiden 

säilymisen tärkeyttä ja sitä kautta myös karjalaisen kulttuuri-identiteetin ylläpitämistä, 

josta lehdessä tunnettiin selvästi ylpeyttä.  

                                                           
344 Ilonen 2013, 194–195. 
345 Ilonen 2013, 36. 
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LOPPULAUSE 
 

Karjala, joka oli aiemmin tunnettu muun muassa rajan vartiona, oli Karjalaisen Kansan 

ilmestymisvuosina supistunut pieneksi maakunnaksi, ja suurin osa karjalaisista oli jou-

tunut siirtymään juuriltaan irti muualle Suomeen. Tämä aiheutti tilanteen, jossa karjalai-

set joutuivat väistämättä tottumaan uudenlaiseen alueeseen ja sen uudenlaisiin tapoihin. 

Samalla siirtoväki oli tullut tilanteeseen, jossa omista perinteisistä tavoista oli joko vähi-

tellen luovuttava tai oli osattava mukauttaa karjalaisuuttaan niin, että pystyi esiintymään 

aitona karjalaisena myös uudella alueellaan. Karjalaisen identiteetinkin kanssa oli jou-

duttu haasteiden eteen.  

Suomalainen nuoriso oli alkanut omaksua 1950-luvun lopulta lähtien uudenlaista viih-

dekulttuuria, ja se alkoi yleisesti ottaa etäisyyttä vanhempiensa tapoihin. Myös siirtokar-

jalaisesta nuorista sanottiin, että he alkoivat kokea karjalaisuutensa vastenmieliseksi 

asiaksi. Jatkosodan jälkeisen Karjalan menetyksen jälkeen uskottiinkin Suomessa ylei-

sesti, että karjalainen identiteetti tulisi vähitellen katoamaan. Siirtokarjalaiset elivät ylei-

sesti Karjalaisen Kansan ilmestymisaikana latenttia kulttuurivaihetta, minkä seuraukse-

na perinteisiä karjalaisia tapoja ei tuotu julkisesti esille. Tuolloin ei vielä ollut karjalai-

sen identiteetin näkyvän korostamisen aika.  

Karjalainen Kansa perustettiin, käytännössä siirtokarjalaisia varten, pian jatkosodan 

jälkeen. Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran tammikuussa 1945, tilanteessa, jossa siirto-

karjalaisen väen asettuminen Kanta-Suomeen oli pahasti kesken, ja heidän arkisessa 

selviytymisessäänkin oli vielä suuria vaikeuksia. Menetetyn omaisuuden korvausten 

saaminen osoittautui hankalaksi asiaksi, mikä herätti siirtoväen keskuudessa katkeria 

tunteita. Karjalainen Kansa koki uusissa haastavissa olosuhteissa tehtäväkseen kaikkien 

karjalaisten yhdyssiteenä toimimisen ja siirtokarjalaisten asioiden ajamisen.  

Karjalaisen Kansan ensimmäisinä ilmestymisvuosina joutuivat karjalaiset aika ajoin 

erimielisyyksiin kantasuomalaisen väen kanssa asioissa, jotka koskivat arkisia olosuh-

teita, toimeentuloa tai tapakulttuuria. Näissä tilanteissa lehdissä pidettiin voimakkaasti 

omien puolta tuoden esiin, että karjalaisten kalastajien tuli saada oikeus asettua ruotsin-

kielisille alueille, siirtoväen viljelijöille piti antaa kunnolliset maatilat ja rajakarjalaisella 

ortodoksiväestöllä oli edelleen oikeus oman uskontonsa harjoittamiseen. Näissä tilan-
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teissa lehdissä ilmeni esimerkiksi etnistä identiteettiä, koska ristiriitojen ja vaikeuksien 

aikana vedottiin niin karjalaisten oikeuksiin kuin Karjalassa totuttuun elämäntapaan. 

Ristiriitatilanteista kerrottaessa oli Karjalaisen Kansan tyyli usein varsin kiivas, eikä 

vastapuolen edustajien väitteille annettu suurempaa ymmärrystä. Karjalaisen identiteetin 

puolustaminen oli lehdelle olennainen asia.  

Kun Karjalainen Kansa uutisoi kantasuomalaisten kanssa käytyjä selkkauksia, oli siitä 

havaittavissa myös ryhmäidentiteettiä. Lehdissä haluttiin ajaa koko siirtokarjalaisen 

ryhmän etuja, mikä näkyi esimerkiksi siinä, että siirtoväkeä kehotettiin tulemaan karja-

laisten suurkokoukseen, jota mainostettiin lauseella: ”Voimamme on järjestäytymises-

sä”. Samoin ryhmäidentiteettiä oli havaittavissa myös siinä, että sodan jälkeisissä vaa-

leissa oli Karjalaisen Kansan mielestä äänestettävä edelleen karjalaisia ehdokkaita, jotta 

karjalainen ääni pääsisi kuuluville niin eduskunnassa kuin uuden paikkakunnan kun-

nanvaltuustossa. Karjalaisuuttaa ei ollut uuden vaalipiirinkään alueella lupa unohtaa.  

Karjalaisessa Kansassa annettiin myös paljon tilaa erilaisille muistoille, joita lukijoiden 

oli mahdollisuus tuoda lehteen niin tavallisten kirjoitusten, runojen, kuvien kuin laulu-

jenkin muodoissa. Yhteisiä, kipeitäkin muistoja haluttiin lehdissä jakaa. Tämän avulla 

Karjalainen Kansa oli omalta osaltaan vahvistamassa karjalaisten yhteisöllistä identi-

teettiä; menetys oli kaikille siirtokarjalaisille yhteinen. Haikeiden kaipausten ohella luo-

vutettua Karjalaa muisteltiin lehdissä myös iloisin mielin. Vanha kotiseutu oli muuttu-

nut siirtokarjalaisten mielissä unelmien kultamaaksi. Karjalainen Kansa pääsi tällä ta-

valla kohottamaan siirtokarjalaisten mielialoja ja samalla vahvistamaan heidän karjalais-

ta identiteettiään, myös emotionaalisella tasolla. 

Osa karjalaista identiteettiä oli edelleen luovutetulla alueella. Tämä näkyi selkeästi 

myös siinä, että Karjalaisessa Kansassa pidettiin yllä toivoa Karjalan palauttamisesta 

Suomelle aina, kun siihen nähtiin olevan mahdollisuuksia, siitäkin huolimatta, että leh-

teä julkaissut Karjalan Liitto pyrki tukemaan karjalaisten asettumista kanta-Suomeen. 

Kun suuri osa karjalaisista oli saanut uuden kodin vuoden 1948 loppuun mennessä, alet-

tiin Karjalaisessa Kansassa tämän jälkeen keskittyä entistä enemmän karjalaisten tapo-

jen ylläpitämiseen. Lehdissä alkoi näkyä selkeästi toimituksen huoli karjalaisuuden ja 

samalla karjalaisen identiteetin säilymisestä. Tämän vuoksi lehdissä olikin paljon kirjoi-

tuksia, joissa painotettiin lukijoiden karjalaisia juuria ja perinteiden säilyttämisen tär-
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keyttä. Esimerkiksi kalevalanpäivän aikoina korostettiin sitä, että Kalevala on lähtöisin 

Karjalasta ja tämän vuoksi siirtoväen tuli kalevalanpäivää viettää.  

Karjalaisista tavoista karjalanpiirakoiden leipominen oli alkanut Karjalaisen Kansan 

ilmestymisvuosina jo levitä siirtoväen kautta kantasuomalaisiin. Karjalaiseen identiteet-

tiin kuulunut piirakoiden leipominen ei siis ollut katoava perinne. Mahdollisesti juuri 

tämän vuoksi piirakoiden leipomisen tärkeyttä ei Karjalaisessa Kansassa korostettu 

samalla tavalla kuin joitakin muita karjalaisia perinteitä, esimerkiksi karjalaisia kansal-

lispukuja tai karjalan murretta, joka näkyikin monissa lukijoiden kirjoituksissa. Karja-

laisten perinteiden ja tapojen painottamisella edusti Karjalainen Kansa karjalaista kult-

tuuri-identiteettiä.  

Karjalaisessa Kansassa kerrottiin koko lehden olemassaolon ajan karjalaisseuroista 

sekä karjalaisista pitäjäseuroista ja pitäjäjuhlista, joita lehdissä kehotettiin perustamaan 

ja viettämään. Näiden kautta välittyi lehdistä sekä yhteisöllisellä että sosiaalisella tasolla 

karjalainen ryhmäidentiteetti, jota siirtokarjalaiset saivat yhteisissä tilaisuuksissaan ko-

kea. Lehdissä tuotiinkin esiin karjalaisen yhteyden tärkeys. Tämän painottaminen li-

sääntyi lehdissä 1950-luvulla, koska tuolloin siirtokarjalaista väkeä alkoi lisääntyvässä 

määrin muuttaa maalta kaupunkiin, pois entisestä sijoituskunnastaan ja muiden pitäjä-

läistensä luota. Siirtoväen kokoontumisista kertoneet uutiset saattoivat olla useamman 

sivun mittaisia, ja niissä tuotiin esiin, kuinka siirtokarjalaiset kokivat olonsa kotoisaksi 

omiensa joukossa tuntien esimerkiksi elävää yhteishenkeä.  

Vaikka Karjalaisessa Kansassa ilmaistiin huolta karjalaisuuden katoamisesta, pyrittiin 

lehdessä samalla tuomaan eri tavoin säännöllisesti esiin kuinka karjalainen identiteetti 

oli kaikesta huolimatta säilymässä. Siinä esimerkiksi kerrottiin, että siirtokarjalaiset 

oppilaat olivat koulussa kirjoittaneet usein vanhasta kotiseudustaan ja kuinka siirtokar-

jalaisille oli suuri asia nähdä toisiaan yhteisissä kokoontumisissa. Siirtokarjalaisten la-

tenttia kulttuurivaihetta ei Karjalaisesta Kansasta ollut havaittavissa, vaan lehdessä 

huokuivat karjalainen identiteetti ja sen ylläpitämisen tärkeys koko sen olemassaolon 

ajan. Identiteettiä korostettiin lehdissä sekä ryhmä-, etnisellä- että kulttuurisella tasolla.  

Suomen itsenäistyminen oli saanut aikaan vahvaa suomalaista kansallistunnetta myös 

karjalaisten keskuudessa. Ennen toisen maailmansodan alkua he kokivat jo olevansa osa 

Suomen kansaa. Karjalainen siirtoväki halusi lähes yksimielisesti lähteä luovutetulta 

alueelta muualle Suomeen. Se oli heille tärkeämpää kuin jääminen Neuvostoliiton alu-
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eella sijainneelle kotiseudulleen. Monessa Karjalaisessa Kansan kirjoituksessakin il-

maistiin kiitollisuus vapaasta Suomen maasta. Lehdessä myös kerrottiin siirtokarjalais-

ten juhlista, joissa karjalaisyleisö oli laulanut Maamme-laulun. Karjalaisesta kansasta 

tuli esille, että karjalaisen identiteetin rinnalle mahtui vahva isänmaallisuuden tunne. 

Siirtoväki oli yhtä aikaa karjalaista ja suomalaista.  

Voidaan todeta, että Karjalaisessa Kansassa korostuivat niin ryhmä-, kulttuuri-, kuin 

etnisen identiteetinkin piirteet. Näistä yksilötasoon saattoi usein liittyä etnistä identiteet-

tiä, mitä ilmeni esimerkiksi lehden puolustaessa karjalaisen kalastajan tai ortodoksin 

näkökulmaa. Kulttuuri-identiteettiä ilmeni etenkin paikallistason identiteetissä ja ryh-

mäidentiteettiä saattoi lopulta havaita sekä yksilöllisellä, paikallisella että yhteiskunnal-

lisellakin identiteetin ilmenemistasolla.  

Karjalaisen Kansan näkemykset olivat monessa kohdassa varsin yhtenäiset sanomalehti 

Karjalan kanssa. Sen sijaan sanomalehti Karjalaisen linja oli siirtokarjalaisia koskevis-

sa asioissa usein kahta muuta karjalaislehteä neutraalimpi.  Tämä keskittyikin usein uu-

tisoinnissaan Suomen jäljelle jääneeseen Karjalaan. Kolmesta karjalaislehdestä oli kar-

jalaisen identiteetin esiintuominen ja puolustaminen voimakkainta Karjalaisessa Kan-

sassa, joka käytännössä keskittyi yksinomaan karjalaisen siirtoväen asioihin. On kui-

tenkin syytä muistaa, että kahdesta muusta karjalaislehdestä, Karjalasta ja Karjalaises-

ta, on etsitty ainoastaan vertailua Karjalaisen Kansan kertomiin asioihin, joten suurem-

paa kokonaiskuvaa niiden karjalaisesta identiteetistä ei voi tämän tutkimuksen perus-

teella antaa.  

Karjalainen Kansa edusti linjaa, jonka mukaan karjalaisella siirtoväellä oli oikeus jat-

kaa mahdollisimman samanlaista elämää, kuin mihin se oli entisellä kotiseudullaan tot-

tunut. Vaikka aikaisemmin tunnettu rajan vartija oli hajonnut ja luovutettu suureksi 

osaksi Neuvostoliitolle, tuli Karjalaisen Kansan mielestä Karjalan olla edelleen olemas-

sa siirtoväen sydämissä ja toiminnassa. Tämän lisäksi oli lehden mukaan huolehdittava 

myös siitä, että karjalaisuus eläisi seuraavienkin sukupolvien keskuudessa. Samalla kar-

jalaisten tuli pitää eri tavoin yhteyttä muihin siirtokarjalaisiin. Karjalaisesta identiteetis-

tä ei ollut oikeutta luopua. Karjalainen Kansa oli siis loppujen lopuksi täynnä karjalais-

ta identiteettiä!  
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