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1 Tutkimusmatka Suomen Vienaan 

 
Läksin maita, läksin maita kulkemaan 
omilt’ mailta, mailta mieluilta. 
Läksin maita, läksin maita kulkemaan 
veräjiltä, näiltä veräjiltä. 
Vienan maille, Vienan maille vieremään 
kaunihille kankaille kulkemahan. 
Kuljin korpi-, korpitaipahilla 
alla auringon, auringon aleni. 

 
Värttinä: Taivasranta (2015) 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Suomen itärajan tuntumassa Suomussalmella sijaitsee vieretysten kaksi kylää, 
Kuivajärvi ja Hietajärvi. Kuhmon puolella sijaitsevan Rimmin kylän kanssa näitä 
kolmea on kutsuttu kulttuurinsa vuoksi Suomen vienankarjalaiskyliksi. 1960-luvulta 
lähtien kylät ovat käyneet läpi yhä suurempia muutoksia, kun ne ovat hiljalleen 
muuttuneet vain muutamien ihmisten asuinpaikoiksi. Harvoista asukkaista 
huolimatta kylien kulttuuri on poikennut näihin päiviin saakka mielenkiintoisella 
tavalla Kainuun ja muun Suomen valtaväestön kulttuurista. Kulttuuri kulkee yhä 
monin tavoin alueelta poismuuttaneiden sekä heidän jälkipolviensa mukana. 

Näiden vienalaiskylien asukkaat ja heidän jälkeläisensä eivät suinkaan ole ainoita 
vienalaistaustaisia henkilöitä Suomessa. Heitä saapui tuhansittain Venäjän puolelta 
Vienan Karjalasta pakolaisina 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Niistä ajoista 
lähtien monet jäivät asumaan uusille sijoilleen ja tänäkin päivänä uudemmat 
sukupolvet pitävät vienankarjalaisia tapoja tärkeinä ja ovat kiinnostuneita 
sukujuuristaan. 

Vienalaissukuisten lisäksi kulttuuri kiinnostaa monia laajemminkin. Kulttuurin 
historia ja perinteet houkuttelevat hämmästyttävän paljon ihmisiä ympärilleen, eikä 
vähiten siksi, että mielikuvissa Viena liittyy runoperinteensä vuoksi Kalevalaan. 
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Viena ja kalevalainen mytologia yhdistyvät sujuvasti monissa kulttuuritapahtumissa 
ja kulttuuritoiminnassa, joissa myös kiinnostus kulttuuriin konkretisoituu monien 
osallistujien kautta. Kuivajärven ja Hietajärven vuosittaisista tapahtumista erityisesti 
kesäinen kylä- ja sukujuhla praasniekka kokoaa yhteen useita kymmeniä juuriltaan 
vienalaisia ihmisiä ympäri Suomen. On kiehtovaa, kuinka kulttuuri tuntuu monin 
tavoin elävän, vaikka kulttuurin suhde alkuperäiseen paikkaansa on muuttunut.  

Vienalaiskylien hiljentymisen myötä vaikuttaa siltä, että kysymys vienankarjalaisen 
kulttuurin elävyydestä on ollut yhä useampien huolenaihe. Katsaus vienalaiskylistä 
kertovaan dokumentoituun aineistoon antaa viitteitä siitä, että asukasmäärän lisäksi 
julkinen keskustelu kylien kulttuurin kohtalosta on jollain tavoin hiipunut. 
Elvytyskeskustelu kävi vilkkaana viime vuosisadalla, jolloin siinä oli havaittavissa 
dramaattisiakin äänensävyjä (esim. Kauhanen 2011: 702–704),  mutta 2000-luvulla 
aiheesta on yhä useammin vaiettu. Nykyinen aukko kirjallisuudessa antaa vihjeitä 
suhtautumisesta aiheeseen. On keskusteltu muun muassa siitä, kuoleeko kulttuuri 
viimeisten vakituisten asukkaiden myötä ja katoaako kulttuurin potentiaali sen 
ollessa sitoutumaton alkuperäiseen paikkaansa? 

Näkökulmassa on itselleni jotain kovin vierasta. Puhuttaessa kulttuurin 
olemassaolosta ymmärrän kyseessä olevan monien yhteiskunnallisten ilmiöiden 
yhteensattumat, joista esimerkkinä yleinen valtakulttuurin voimistuminen. Oma 
mummolani ja sukujuureni ovat Kuivajärvellä, minkä vuoksi vienalaisten 
kylänaapurusten elämä ja vaiheet ovat olleet aina läsnä elämässäni. Olen alkanut yhä 
enemmän myös itse pohtia, mitä vienankarjalainen kulttuuri on nykyään. Kylissä 
tapahtuneet nopeat muutokset ovat tehneet niiden kulttuurin tilasta epäselvän. 
Arkiset keskustelut entisten ja nykyisten kyläläisten kanssa sekä vienankarjalaiseen 
kulttuuriin liittyvä toiminta paljastavat myös toisenlaisia, positiivisia puolia 
aiheeseen. Asuinpaikasta riippumatta kulttuurista ollaan ylpeitä ja sitä ylläpidetään 
monin tavoin – jatkuvasti syntyy myös uusia tapoja tuoda kulttuuria esille. Siten 
kulttuurin täytyy yhä olla merkityksellinen. 

Nämä huomiot ovat perusteita sille, miksi aiheessa on jotain tutkimisen arvoista, ja 
nämä seikat johdattivat minut tutkimusmatkalle Vienaan. Olen kiinnostunut 
tutkimuksessani siitä, mitä on tämän päivän vienankarjalainen kulttuuri Suomessa. 
Tulkitsen vienankarjalaista kulttuuria tulkinnallis-symbolisen ja kognitiivisen 
antropologian teoreettisia aineksia sekä etnografista metodologiaa hyödyntäen. 
Lähtöolettamukseni mukaan kulttuuri on edelleen elävä, vaikka se on kaikkien 
kulttuurien tapaan muuttunut muistelluista ajoista – ja muuttaa muotoaan jatkuvasti. 
Toivon tutkimukseni auttavan valaisemaan Vienan Karjalasta peräisin olevaa 
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kulttuuria sen tämän päivän kontekstissaan ja samalla alueen luonnetta ja sen 
tarjoamia mahdollisuuksia tulevaisuuden toimijoiden kannalta. 

Haluan aihevalinnallani tuoda esille myös yhden näkökulman suomalaiseen 
monikulttuurisuuteen ja sen pitkään historiaan. Vaikka 2010-luvun 
pakolaiskeskusteluiden eri sävyt luovat kuvaa monikulttuurisuuden uusista haasteista, 
on syytä muistaa, ettei suomalainen kulttuuri ole ennenkään elänyt tyhjiössä, valtion 
rajojen ulkopuolisilta vaikutteilta suojassa – saati ollut muutoinkaan yhtenäistä tai 
muuttumatonta. 

Olen rajannut tutkimukseni koskemaan vienalaisen kulttuurin tilannetta 2010-luvulla, 
koska nopeat muutokset Suomen vienalaiskylien infrastruktuurissa tekevät 
yhdestäkin vuosikymmenestä ajanjakson, jossa huomattavia muutoksia tapahtuu: 
kulttuuri on muuttunut jo 2000-luvun alkuvuosista merkittävästi, minkä vuoksi 
yhteen vuosikymmeneen rajaaminen tekee saavutetuista tuloksista mahdollisimman 
valideja. 

 

1.2 Tutkimustavoitteet 

 

Yleisenä tutkimukseni tavoitteena on selvittää, mikä on vienankarjalaisen kulttuurin 
merkitys Suomessa sukujuuriltaan vienalaisille ja vienalaisen kulttuurin parissa 
toimiville henkilöille. Lähestyäkseni tavoitetta olen muotoillut sitä täsmentävät 
tutkimuskysymykset:  

 

1. Mitä symboleita tämän päivän vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyy? 

2. Minkälainen jaettu kulttuurinen tieto vaikuttaa symboliseen toimintaan? 

3. Millainen käsitys vienankarjalaisen kulttuurin elinvoimaisuudesta 
 informanteillani on? 

 

Ensimmäisellä kysymyksellä etsin näkökulmia siihen, millaisin eri tavoin 
vienankarjalaisuus näkyy ja on havaittavissa tutkittavien elämässä eli kuinka 
informantit tuovat esille vienankarjalaisuutta toiminnassaan. Kysymys viittaa ennen 
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kaikkea Clifford Geertzin (1973) näkemykseen kulttuurista symbolisena toimintana. 
Symbolinen toiminta sisältää myös ajatuksen kulttuurista julkisena käyttäytymisenä, 
mikä mahdollistaa sen mielekkään havainnoinnin eri aistein. Siten symboliset 
representaatiot tulevat näkyviksi kylien tapahtumissa ja muissa vienalaista kulttuuria 
esittävissä tapahtumissa, mutta yhtälailla ihmisten puheessa paikasta riippumatta. 
Niiden tavoittaminen vaatii metodina osallistuvaa havainnointia sekä keskustelua 
ihmisten kanssa.  

Toinen kysymys liittyy tutkimusta varten muotoilemaani tulkinnallis-symbolis-
kogntiiviseen kulttuurimääritelmään, jonka mukaan kulttuurista eli symbolista 
toimintaa ohjaa aina jonkinlainen jo olemassa oleva kulttuurinen tieto. Se muodostuu 
vuoropuhelussa aiempien ja nykyisten kokemusten kanssa ja on jatkuvasti uudelleen 
muotoutuva. Symboliset representaatiot muuttuvat mielekkäiksi ymmärtää vasta 
sitten, kun kulttuurinen tieto huomioidaan. Kulttuurinen tieto on tavoiteltava 
tutkimuskohde myös itsenäisenä, koska se saattaa paljastaa merkityksiä, joita 
toiminnan kautta ei voida tavoittaa. Kulttuurinen tietous tulee ensisijaisesti esille 
puheessa ja siksi haastatteluiden merkitys korostuu etsittäessä vastauksia tähän 
tutkimuskysymykseen. 

Eräs keskeisimmistä puheenaiheista vienalaisen kulttuurin parissa liittyy kulttuurin 
elinvoimaisuuteen, ja kolmannen kysymykseni kautta olen kiinnostunut 
informanttieni näkemyksistä siihen. Kahden ensimmäisen kysymyksen myötä 
rakennan omaa tulkintaani elävyydestä, mutta informanttieni käsitykset kulttuurin 
tilasta ovat tutkimukseni kannalta ensisijaisia. Näkökulmani mukaan ne ovat osa 
heidän kulttuurista tietoaan ja vaikuttavat täten heidän toimintaansa. Nostan 
kysymyksen esille myös siitä syystä, että aihe on jo pitkään herättänyt kirjallisuuden 
perusteella eriäviä mielipiteitä ja on siten mielenkiintoinen pohdittava teema. 

Rakentaessani kysymysten avulla kuvaa ja tietoutta yhdestä asemoimastani 
todellisuudesta on toiveissani samalla valottaa vienankarjalaista ja karjalaista 
kulttuuria myös laajemmin. Ehkä tutkimukseni informanttieni kanssa, yhden 
vähemmistökulttuurin parissa, auttaa ymmärtämään jotain toistenkin yhteiskuntien, 
kulttuurien tai vähemmistökulttuurien tiloista – tai kulttuurin käsitteen luonteesta 
yleisesti. (vrt. Eriksen 2004: 59). Pro gradu -tutkielman rajallisuuden vuoksi se 
kuitenkin ensisijaisesti kertoo Suomen vienankarjalaisesta kulttuurista sellaisena, 
kuin juuri omat informanttini sen mieltävät. 

Vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyvää antropologista tutkimusta ei juurikaan ole 
olemassa tai ainakaan tullut tietooni. Ilpo Soinin pro gradu -tutkielma (1993) Oulun 
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yliopistossa on ainoa käsiini päätynyt suoranaisesti antropologinen teos. Se käsittelee 
Kuiva- ja Hietajärven mikrokulttuurin suhdetta makrokulttuuriin. Vienan Karjalasta 
ollaan kuitenkin oltu tutkimuksellisesti kiinnostuneita aina 2000-luvulle saakka – 
näkökulmat ovat tosin olleet kansa-, historia- ja kielitieteellisesti painottuneita.  

Kansanperinnettä Vienasta keräsivät ja tallensivat jo 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 
muun muassa Samuli Paulaharju (1995/1924) ja I. K. Inha (2015/1911). Tuohon 
aikaan alueesta kiinnostuneiden joukko oli suuri, joten lisää tärkeitä nimiä käy ilmi 
tutkimukseni edetessä. Myöhempinä vuosikymmeninä tieteellisiä tutkimuksia 
Vienasta, laajemmin Karjalasta, alueen kulttuurista sekä Suomeen tulleista 
pakolaisista ovat tehneet esimerkiksi Heikki Kirkinen (1988) ja Pekka Nevalainen 
(1999, 2006) ensi sijassa historiatieteiden näkökulmista. Suomen puolen 
vienankarjalaiskylät ovat saaneet erityistä huomiota akateemikko Pertti Virtarannan 
(1973) ja Heikki Rytkölän (1988, 2005) tutkimina. Kielen tutkimuksen puolella 
esiintyvät tuoreimmat 2000-luvun näkökulmat Vienaan, mistä kertoo esimerkiksi 
Oulun yliopistolta valmistunut Niina Kunnaksen (2007) vienalaismurteita käsittelevä 
väitöskirja. Myös Katja Hyryn (2011) kulttuurin- ja taiteentutkimusta yhdistävä 
väitöskirja Lapin yliopistosta tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman Vienan Karjalaan 
käsittelemällä Vienasta tulleiden pakolaisten ja heidän jälkeläistensä kokemuksia. 
Tieteellisten teosten lisäksi Vienan Karjalasta kertovaa kirjallisuutta on runsaasti ja 
sitä esiintyy myös tutkielmassani. 

Vienalaiseen ja kalevalaiseen kulttuurin liitetyt tavat runolaulusta itkuvirsiin ovat 
olleet valtakulttuurin näkökulmasta houkuttelevan eksoottisia teemoja. Kulttuurin 
muuttaessa muotoaan nämä perinteet ovat sellaisenaan yhä harvempien taitoa, mutta 
juuri se saa oman antropologisen kiinnostukseni heräämään. Kulttuuri ei ole vain 
kuriositeetteja, vaan jokapäiväistä toimintaa, jonka tutkimiseen 
kulttuuriantropologiset lähestymistavat avaavat uudenlaisia näkökulmia. 

 

1.3 Tutkielman eteneminen 

 

Tutkielmani etenee toisen luvun katsauksella teoreettis-metodologiseen 
viitekehykseen, joka on ohjannut tutkimusprosessiani aineistonkeruusta sen 
analyysiin. Symboli ja kulttuurinen tieto ovat esittelemäni teoreettiset avainkäsitteet, 
joita tulkitsemalla tavoitteeni mukaiset merkitykset ovat saavutettavissa. Teorian 
esittelyn jälkeen avaan metodologisia linjojani, joihin liittyvät osallistuva 
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havainnointi ja haastattelu monipaikkaisten ja aistimellisten lähtökohtien 
sävyttäminä. Luvun lopussa kuvaan lyhyesti aineistonkeruuta, -analyysiä ja 
tutkimusprosessiani. 

Kolmannessa luvussa tuon esille Vienan Karjalan kulttuurista ja maantieteellistä 
asemaa historiassa ja tänä päivänä. Tutkielmani aiheen ja informanttieni taustojen 
vuoksi huomioni kohdistuu erityisesti Suomen vienalaiskyliin ja Vienasta 
saapuneisiin pakolaisiin. 

Neljännessä ja viidennessä luvussa analysoin keräämääni aineistoa määrittelemäni 
teorian ja metodologian viitoittamana. Neljännen luvun sisällön selkärankana ovat 
informanttieni toiminnassa esiintyvät symbolit ja niihin liittyvät merkitykset, jotka 
tulevat esille kulttuurimääritelmäni mukaisesti julkisessa toiminnassa. Viidennessä 
luvussa mielenkiintoni kohdistuu tätä symbolista toimintaa ohjaavaan kulttuuriseen 
tietoon, jonka tutkiminen mahdollistaa kulttuuristen merkitysten syvällisemmän 
analysoinnin. Kulttuurisen tiedon kohdalla otan viimeisen tutkimuskysymykseni 
mukaisesti lähempään tarkasteluun informanttieni elinvoimaisuuskäsitykset 
vienankarjalaisesta kulttuurista. Analyysilukujen jälkeen kokoan saavuttamani 
tulokset yhteen kuudennessa luvussa, jossa esitän myös tutkimusprosessin aikana 
heränneitä ajatuksia. 
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2 Teoreettis-metodologinen viitekehys 

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu kahden eri teoriasuuntauksen – 
symbolis-tulkinnallisen ja kognitiivisen antropologian – sovelluksena. Symbolisen 
antropologian käsitettä käytetään useimmiten kuvaamaan 1960–1970-luvuilla 
noussutta laajaa antropologista suuntausta, jonka tärkeimpinä tutkimuskohteina ovat 
kulttuuri suhteellisen autonomisena kokonaisuutena sekä siihen liittyvä jaettujen 
merkitysten järjestelmä. Merkitysten tutkimuksessa keskeisessä asemassa on ollut 
symboleiden ja rituaalien tulkinta. Symbolisen antropologian juuret ovat 
amerikkalaisessa antropologiassa ja alan vaikuttajiin lukeutuvat muun muassa 
Clifford Geertz, David Schneider, Victor Turner ja Roy Wagner. (Barnard 2000: 158. 
Barnard & Spencer 2011: 676–680. Moberg 2013: 279.) Heistä suurinta osaa sivuan 
tavalla tai toisella tutkimukseni edetessä. Mainituista teoreetikoista Geertz on 
tutkijana saanut kiistatta eniten huomiota ja pitkälti hänen työnsä myötä alettiin 
puhua tulkitsevasta antropologiasta: Geertzin mukaan kulttuuriin eli merkitysten 
verkostoon päästään käsiksi nimenomaan tulkitsemalla havaittavaa toimintaa (1973: 
5). Ajatus on oivallinen ydin myös omalle tutkimukselleni. 

Max Weberiä mukaillen Geertz (1973) määrittelee kulttuurin jaetuksi ja 
symboliseksi merkitysten verkostoksi, jonka yksilö ympärilleen kutoo. Geertziläistä 
kulttuurimääritelmää kuvaa leimallisimmin ajatus kulttuurin julkisuudesta, mikä 
ohjaa sen teoreettisia ja metodologisia ulottuvuuksia kautta linjain. Kulttuuri on 
julkista, koska merkitys on julkista, ja tutkimuksen kannalta olennaisin saavutetaan 
pureutumalla kulttuurin aistittaviin, konkreettisiin piirteisiin, jolloin informantin 
mielen tapahtumat ovat psykologisena tietona tarpeetonta kulttuurintutkijalle. 
(Geertz 1973: 5, 12, 91.) Tässä kohdassa piilee muilta osin mielekkään geertziläisen 
teorian heikkous, minkä vuoksi päädyin tutustumaan myös kognitiiviseen 
antropologiaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tulkitsevan ja symbolisen 
lähtökohtani täydentäjänä. 

Kognitiivisen antropologian alkuvaiheet sijoittuvat 1950-luvun loppupuolelle. Se on 
kehittynyt pitkälti yhdessä kognitiotieteen kanssa, jossa yhdistyy useita tieteenaloja 
muun muassa luonnontieteiden, psykologian ja kielitieteen piiristä. Monialaiset 
näkökulmat ovat alusta alkaen antaneet suuntia myös kognition antropologisen linjan 
kehittymiseen. Kognition käsitteessä yhdistyvät kaikki ne mentaaliset prosessit, jotka 
liittyvät tiedon hankintaan ja käsittelyyn. Tällöin havaitseminen, muisti, arviointi, 
käsitteiden muodostaminen ja kielenkäyttö ovat kaikki siihen liittyviä piirteitä. 
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Laajimmillaan kognitiivinen antropologia voidaan määrittää inhimillisen 
yhteiskunnan ja ajattelun suhteen tutkimukseksi. (D’Andrade 1995: 1–8. Eriksen & 
Nielsen 2013: 206–208.) 

Kognitiivisen antropologian käsitteen muodostumisen kannalta keskeisenä perustana 
oli alan yleinen kiinnostus symbolisiin järjestelmiin yhdessä kielitieteellisten 
näkökulmien kanssa. Näiden kautta ajatus kulttuurista jaettuna tietona syntyi. 
(D’Andrade 1995: 1–8, 244–252.) Jaetulla tiedolla viitataan siihen tietämykseen, 
joka yksilöllä täytyy olla mielessään toimiakseen yhteiskunnassa, kuten hän toimii ja 
tulkitakseen objekteja ja tapahtumia tietyllä tavalla – ollakseen siis yhteiskuntansa 
toimiva osa (Holland & Quinn 1987: 4). Kognitiivisen antropologian näkökulmasta 
kulttuurisia merkityksiä tutkineet Claudia Strauss ja Naomi Quinn (1997: 6–8) 
määrittelevät kulttuurin vuorovaikutteisuudeksi yksilön ymmärryksen eli 
mielenrakenteiden ja yksilön ulkopuolisen maailman eli maailmanrakenteiden välillä. 
Kognitiivisia näkökulmia yhdistää ajatus siitä, että kulttuurissa on sekä julkisia että 
yksityisiä piirteitä (D’Andrade 1995: 246). Siten kognitiivisen antropologian 
tehtäväksi muodostuu selvittää, kuinka jaettua tietoa käytetään ihmisten arjessa ja 
minkälaista on tiedon sisältö ja järjestyminen (Holland & Quinn 1987: 4). 

Tutkimuksessani painoarvoa saavat kognitiivisen antropologian prototyyppimallit, 
jotka psykologi Eleanor Rosch teki tunnetuiksi 1970-luvulla (D’Andrade 1995: 246). 
Prototyyppi on kulttuuriseen tietoon ja sen järjestäytymiseen liittyvä käsite. 
Muistissa olevan kulttuurisen tiedon avulla ilmiöitä, tapoja ja toimijoiden rooleja 
voidaan jäsentää tietyiksi tuttavallisiksi tapahtumakuluiksi tai tarinoiksi, minkä 
seurauksena niistä voi tulla prototyyppisiä. Prototyypeissä tyypilliset ominaisuudet ja 
odotukset ideaaleista tilanteista ja toimijoista yhdistyvät yhdeksi mielikuvaksi. 
(D’Andrade 1995: 124, 179. Holland & Quinn 1987: 22–23.) Myöhemmissä 
analyysiluvuissani selviää, kuinka informanttini käyttävät prototyyppimalleja. 

Teoriani kognitiiviset lähtökohdat täsmentyvät tulevassa ennen kaikkea Claudia 
Straussin ja Naomi Quinnin (1997), Dorothy Hollandin ja Naomi Quinnin (1987) 
sekä Roy D’Andraden (1995) esittäminen ajatuksien pohjalta. Heidän kauttaan 
käsitys kulttuurisesta tiedosta täsmentyy. 
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2.1 Julkinen kulttuuri – tulkitseva mieli 

 

Yllä esiteltyjen teoriasuuntausten näkemyksistä olen muodostanut yhtenäisen 
kokonaisuuden, jonka avulla tavoitan toivoakseni parhaalla mahdollisella tavalla 
vienankarjalaiseen kulttuuriin liitetyt merkitykset. Yhdistelmässä kaksi aiempaa 
kulttuurimääritelmää muotoutuu yhdeksi: kulttuuria on vain se, mikä on julkista, 
mutta julkiseen toimintaan vaikuttaa mieleen palautuva kognitiivinen kulttuurinen 
tieto, joka ohjaa tulkintojamme muodostaen merkityksiä, muttei sellaisenaan ole 
vielä kulttuuria. Kognitiivisen täydennyksen myötä saan tutkijana mahdollisuuden 
tarkastella esimerkiksi muistoja ja historioita, joiden vaikutusta ihmisten toimiin tai 
toimettomuuteen en halua jättää toissijaiseksi. 

Vaikka tutkimukseni päämääränä on selvittää jotain vienankarjalaisen kulttuurin  
olemuksesta, en pidä kulttuuria tiettynä rajallisena kokonaisuutena, josta voisin 
rakentaa missään määrin eheää kuvaa. Merkityksellisen luonteensa vuoksi kulttuurit 
ovat aina limittäisiä ja päällekkäisiä. Myös informanttini saattavat identifioitua 
yhtäaikaisesti monen kulttuurin piiriin, joiden sisällä voi olla erillisiä alakulttuureja. 
Informanttieni avulla rakennan käsitystä vienankarjalaisesta kulttuurista heidän 
tulkitsemanaan: heidän käsittämänsä vienankarjalaisuuden perusteella yhteisten 
merkitysjärjestelmien tutkimisesta tulee helpompaa. 

Koska tutkimukseni tavoite on päästä käsiksi merkityksiin, olen muotoillut 
mielekkään näkökulman niiden paljastamiseen. Pertti Alasuutari (2011) pitää 
kulttuurintutkimuksen ytimenä yhteiskuntaelämän merkitysvälitteisyyden 
tunnustamista. Hänen mukaansa todellisuus on sosiaalisesti konstruoitunut eli se on 
rakentunut merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden kautta arkielämään 
orientoidutaan. Maailma näyttäytyy aina sen suhteen kautta, mikä meillä tähän 
maailmaan on. Huomion kiinnittäminen jonkun toiminnon tai objektin erityiseen 
symboliikkaan on yksi keino pureutua arjen ja yhteiskuntaelämän 
perustavanlaatuiseen merkitysvälitteisyyteen. (Alasuutari 2011: 58–59.) Seuraavissa 
käsitteissä avautuvat käyttämäni teoreettisen viitekehyksen keskeisimmät piirteet ja 
yhdessä ne tuovat julki kulttuurikäsitykseni sen laajemmassa muodossaan sekä 
tiedon siitä, kuinka merkitysten kanssa päästään kosketuksiin. 
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2.1.1   Symboli 

 

Tutkimukseni teoreettisen käsitteistön ensimmäinen yksikkö, symboli, muotoutuu 
pääpiirteittäin tulkitsevan antropologian viitoittamana. Sen myötä Geertzin (1973), 
Turnerin (1982, 1989) ja Wagnerin (1981/1975) ajatukset symboleista valottavat 
myös aiemmin esittelemääni kulttuurin julkisen luonteen lähtökohtaa. Symbolit ovat 
kuuluneet antropologien käsitteistöön enemmälti toisen maailmansodan jälkeen, 
erityisesti 1960-luvulta lähtien, jolloin merkitysjärjestelmät, symbolit ja kognition 
tutkimus herättivät brittiläisessä antropologiassa lisääntynyttä mielenkiintoa. 
Tulkitsevan ja symbolisen antropologian ulkopuolella symboleihin liittyvää 
tutkimusta ovat tehneet muun muassa antropologit Mary Douglas ja Claude Lévi-
Strauss. (Eriksen 2004: 40.) 

Tulkitsevan antropologian mukaan ihmisen käyttäytyminen ja sosiaaliset tapahtumat 
ovat symbolista toimintaa eli symboli on elementti, joka ohjaa myös tulkintaamme 
kulttuurista. Symboli voi olla mikä tahansa toimi, tapahtuma, laatu tai suhde, jonka 
avulla luodaan käsitys jostain muusta. Symbolin välittämää käsitystä kutsutaan 
puolestaan merkitykseksi. Symboli tai symbolinen elementti on aina todellinen, 
aistittava mallinnus sen takaisesta käsityksestä; symbolissa kokemuksen 
abstraktiotaso muuttuu havaittavaan muotoonsa. Symboleiden ollessa ideoiden, 
asenteiden, mielipiteiden, halujen ja uskomusten konkreettisia ja julkisia 
ruumiillistumia niiden empiirinen tutkiminen mahdollistuu. (Geertz 1973: 45, 91.) 

Myös Victor Turner puhuu symboleista, mutta käyttää niitä osana 
rituaalintutkimustaan. Hänen mukaansa symboli on se rituaalin pienin yksikkö, jolla 
on edelleen erityisominaisuutensa rituaalisessa käyttäytymisessä. Geertzistä poiketen 
Turner näkee symbolit osallisina yhteiskunnalliseen prosessiin, minkä vuoksi niiden 
suhteet ja ajallinen järjestys rituaalissa ovat keskeisiä. Turner lukee symboleiksi 
empiirisesti havaittavan toiminnan, ihmissuhteet, tapahtumat, eleet, liikkeet ja 
tilalliset yksiköt, joilla jokaisella on oma merkitysjärjestelmänsä. (Turner 1982: 22. 
Turner 1989: 19–21.) 

Roy Wagnerin mukaan sanat, kuvat ja eleet sekä näiden esiintymiset yhdessä ovat 
symbolisia elementtejä. Symboleiden merkitysvälitteisyyttä kuvastaa osuvasti ajatus 
siitä, kuinka symboliset elementit sellaisenaan ovat vain sattumanvaraisia ääniä, 
valon muotoja ja liikkeitä, ja vasta niiden muodostamien mielleyhtymien myötä 
niistä tulee merkityksellisiä symboleita. Mielleyhtymät muodostuvat aina tietyissä 
konteksteissaan, joita voidaankin pitää ympäristöinä, joissa symboliset elementit 
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suhteutuvat toisiinsa. Eri ympäristöissä symboleiden suhteet voivat olla erilaisia, 
mikä tekee symboleista aikaan ja paikkaan sitoutuneita. (Wagner 1981/1975: 37.) 

Antropologian ulkopuolella symboli saa usein rinnalleen representaation käsitteen, 
joka voidaan tulkita sen synonyymiksi. Sosiologi Stuart Hall (1997) pitää 
representaatioita symboleiden tapaan merkitysten välittäjinä, mutta hänelle 
representaatiot ovat merkitysten tuottamista kielen avulla. Representaatioita voidaan 
tarkastella kahdenlaisena järjestelmänä: Ensisijaisesti ne ovat mielessämme 
merkityksinä ja käsitteinä tai niin sanottuina mielen representaatioina, joiden avulla 
yksilö voi tulkita ja merkityksellistää maailmaa itselleen. Tämä mielessä oleva 
käsitekartta ei kuitenkaan ole vielä representaatio sinällään, koska näitä merkityksiä 
ja käsitteitä on pystyttävä myös esittämään. Hallille kieli muodostaakin 
representaation toisen järjestelmän, koska vain sen avulla merkityksiä voidaan 
ilmaista eli representaatioita muodostaa. (Hall 1997: 4–5, 15–19.) Representaation 
ensimmäisen järjestelmän näen synonyyminä seuraavassa alaluvussa esiteltävälle 
kulttuuriselle tiedolle, kun toinen järjestelmä rinnastuu Geertzin kulttuurin 
julkisuuden kanssa.  

Selvyyden vuoksi puhun tutkimuksessani symboleista, joihin viittaan yläkäsitteenä 
edellä mainittujen määritelmien mukaisesti. Laajimmassa merkityksessään kaikkea 
toimintaa voidaan pitää symbolisena, sillä moninainen sanallinen ja kehollinen 
ilmaisu symboloi aina ajatuksiamme sen taustalla. Pro gradu -tutkielman 
rajallisuuden vuoksi perehdyn tutkimuksessani oman tulkintani mukaan ilmeisimpiin 
kielen ja toiminnan symboleihin, joiden avulla uskon ottavani askeleen lähemmäksi 
vienankarjalaisen kulttuurin merkityksiä. 

 

2.1.2   Kulttuurinen tieto 

 

Geertzin mukaan kulttuuri kontrolloi toimintaa, koska yksilön käyttämät symbolit 
ovat pitkälti annettuja kulttuurissa ja yhteisössä, johon yksilö on syntynyt. (Geertz 
1973: 45, 91.) Geertz käyttää käsitteitä kulttuuriset kaavat (engl. cultural patterns) tai 
symbolinen perusta (engl. symbolic template) kuvaamaan näitä merkityksellisten 
symboleiden järjestelmiä eli niin sanottua laitteistoa, jonka avulla ihmiset pystyvät 
orientoimaan itseään vaikeaselkoiseen maailmaan. Niiden avulla voidaan laittaa 
koetut asiat järjestykseen ja suhteuttaa itseä niihin. Kulttuurisia kaavoja on 
puolestaan lukuisia jo yhdessäkin yhteiskunnassa, ja  kulttuuri on näiden monien 
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kulttuuristen kaavojen summa – se on välttämätön edellytys ihmisen olemassaololle, 
koska ilman sitä yksilön käyttäytyminen olisi kaoottista ja hallitsematonta. (Geertz 
1973: 46, 68, 92 216–217, 363.) Kulttuuriset kaavat ovat olemassa ulkoisessa 
maailmassa, jolla Geertz viittaa melko abstraktiin ihmisorganismin rajojen 
ulkopuoliseen sijaintiin eli siihen yhteisen ymmärryksen intersubjektiiviseen 
maailmaan, johon yksilö syntyy ja jonka hän jättää taakseen kuoltuaan. Esimerkkinä 
päinvastaisesta, yksilöorganismin sisäisestä järjestelmästä, voidaan pitää 
geeniperimää. (Geertz 1973: 92.) 

Symbolisen antropologian piirissä vastaavanlainen jaottelu näyttäytyy myös 
Wagnerin keksimisen ja käytännön (engl. invention ja convention) jaottelussa. 
Wagnerin mukaan keksiminen on kulttuuria, millä hän tarkoittaa kulttuurien olevan 
olemassa vasta sen jälkeen, kun ne ovat keksittyjä. Näin käy esimerkiksi silloin, kun 
antropologi ottaa käyttöön kulttuurin käsitteen tehdessään itselleen ymmärrettäväksi 
tutkimuskohdettaan ja kontrolloidakseen sitä. Toisaalta keksimistä on kenen tahansa 
jokapäiväinen ymmärryksen rakentaminen ja selonteko ympäröivistä tapahtumista. 
Keksiminen on siten kuin tulkintaa maailmasta. Keksimistä edeltää aina käytäntö, 
mikä rinnastuu Geertzin mainitsemiin kulttuurisiin kaavoihin. Jos kaikki 
merkityksellinen ilmaisu, kokemus ja ymmärrys on keksimistä, tarvitaan myös 
kommunikaatioperustaisia jaettuja käytäntöjä, jotta pystymme yhdistämään 
tapahtumia ja tekemisiämme muuhun maailmaan – tekemään tapahtumista 
ymmärrettäviä. (Wagner 1981/1975: 10–11, 35–36.) 

Psykologisesti orientoituneet antropologit käyttävät käsitettä kulttuuriset mallit (engl. 
cultural models) kuvaamaan vastaavanlaista toimintaa ohjaavaa järjestelmää, mutta 
kulttuuristen kaavojen ulkopuolisesta sijainnista poiketen mallien alkuperä palautuu 
aina ihmismieleen (esim. Holland & Quinn 1987). Kulttuuriset mallit muodostavat 
raamit ymmärryksellemme siitä, miten maailma toimii, kuinka meidän tulee toimia ja 
miten muut ihmiset siinä toimivat. Samalla ne antavat suuntia myös niille päätöksille, 
joita teemme. (Holland & Quinn 1987: 22.) Kulttuuriset mallit ovat laajasti jaettuja, 
koska niiden avulla tulkitaan sekä omaa että muiden toimintaa ja rakennetaan 
ymmärrystä sosiaalisesta maailmasta. (Holland & Quinn 1987: 3–4). Roy 
D’Andradeta lainaten Dorothy Holland ja Naomi Quinn kirjoittavat sosialisaation 
olevan se prosessi, jonka myötä yksilö alkaa pitää kulttuurisesti määriteltyjä 
päämääriä tavoittelemisen arvoisena ja kulttuuristen sääntöjen noudattamista 
miellyttävänä (Holland & Quinn 1987: 11).  

Tutkimukseni teoriassa yhdistän symbolis-tulkinnalliset kulttuuriset kaavat, 
symbolisen perustan ja käytännön kognitiivisiin kulttuurisiin malleihin ja pidän niitä 
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toistensa vastinpareina. Näitä rinnakkaisia käsitteitä ja niiden ulottuvuuksia kutsun 
tästä edespäin kulttuuriseksi tiedoksi kognitiivisen antropologian yläkäsitettä 
lainatakseni. Geertzin tapaan ajattelen kulttuurisen tiedon muodostavan ja 
pohjustavan kulttuurista toimintaa, mutta hänen näkemyksistään poiketen tämä tieto 
sijaitsee puhtaasti mielessämme ja se on, julkisen toiminnan ohella, yhtälailla tärkeä 
tutkimuskohde kulttuuristen merkitysten ymmärtämiseksi. 

Kulttuurinen tieto on jatkuvassa vuorovaikutuksessa julkisen toiminnan eli kulttuurin 
itsensä kanssa, ja täten molemmat yhdessä muodostavat ja uusivat merkityksiä, jotka 
edelleen uusivat sekä olemassa olevaa kulttuurista tietoa että kulttuuriakin. Yksistään 
jaettukaan tietous ei ole kulttuuria, sillä sitä on vain julkinen toiminta; se mikä ei ole 
havaittavissa kollektiivisesti jaetussa maailmassa, ei siis ole kulttuuria. On hyvä 
huomioida myös se mahdollisuus, ettei toiminta seuraa välttämättä kulttuurista tietoa, 
koska tiedon pohjalta saatetaan asioita jättää myös tekemättä. Merkitysten 
muodostumisessa näillä molemmilla puolilla – kulttuurilla ja kulttuurisella tiedolla – 
on kuitenkin tehtävänsä, minkä vuoksi ne ovat tasa-arvoisessa asemassa 
tutkimuksessani. 

 

2.1.3   Tulkinnan kautta kulttuurisiin merkityksiin 

 

Kulttuuri on symbolinen merkitysten verkosto, johon päästään käsiksi tulkinnallisesti 
(Geertz 1973: 5). Kulttuurintutkijan tehtävä on tulkita symbolein ilmeneviä 
kulttuurisia kaavoja, eli tutkimukseni kulttuurista tietoa, jotta symboleihin liittyvät 
merkitykset avautuvat. Vaikka Geertzin mukaan symbolit ovat ajatusten 
materiaalisia välikappaleita ja niiden merkitykset löydettävissä systemaattisen 
empiirisen kartoituksen avulla, ei tehtävä ole yksinkertainen, koska merkitykset ovat 
monimutkaisia ja epämääräisiä. Haastavaan tutkijan tehtävään liittyy Geertzin 
Gilbert Rylelta lainaama teoreettis-metodologinen käsite: tiheä kuvaus (engl. thick 
description). Käsite viittaa siihen, kuinka antropologin tulisi kiinnittää huomioita 
yksilön toimintaan sen merkityksen tasolla sen sijaan, että hän tutkisi vain 
havaittavaa käyttäytymistä. Mikäli pelkästä havaittavasta toiminnasta, kuten 
silmäniskusta, voidaan muodostaa ”ohut kuvaus” (engl. thin description), on 
silmäniskun takaiset syyt selvitettävä ja tulkittava, jotta ilmiötä voidaan kuvata 
tiheästi ja kertoa, mitä silmäniskulla tietyssä tilanteessa tarkoitetaan. (Geertz 1973: 
6–14.) 
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Geertzin käyttämistä metaforista tunnetuin lienee kulttuurin vertaaminen tekstiin, 
mikä viittaa tulkinnan tärkeyden tunnistamiseen. Kulttuuri on kuin kokoelma tekstejä, 
joita tutkija koettaa lukea aina sen henkilön olan yli, jolle kulttuuri kuuluu. 
Antropologinen kirjoitus onkin aina toisen tai kolmannen käden tulkintaa, koska jo 
kulttuuriin kuuluva tekee oman tulkintansa kulttuuristaan – ja tutkija kulttuurin 
tulkinnan tulkinnan. (Geertz 1973: 10, 15, 452.) 

Syvällisempi perehtyminen paljastaa tulkinnan ohjaavan kognitiivistakin 
näkökulmaa oleellisesti, koska juuri tulkinta, jonka objekti tai tapahtuma herättää 
ihmisessä tiettyyn aikaan tuo esille merkityksiä. Tähän tulkintaan liittyvät muun 
muassa objektin tai tapahtuman tunnistaminen, odotukset ja tuntemukset sitä kohtaan 
sekä motivaatio vastata siihen. Ihmiset suhtautuvat kokemiinsa asioihin aina sen 
tulkinnallisen kehyksen läpi, jonka yksilön aiemmat elämänkokemukset muodostavat. 
Tulkinnallisella kehyksellä viitataan kulttuuriseen tietoon. Tulkinnat ja merkitykset 
ovat niitä vähemmän tiedostettuja ajatuksia ja tuntemuksia, jotka heräävät 
vuorovaikutuksessa kulttuurisen tiedon ja yksilöä ulkoapäin ympäröivän maailman 
kohtaamisessa. Uutta tilannetta, objektia tai tapahtumaa muistuttavat aikaisemmat 
kokemukset vastaavanlaisesta tapauksesta muodostavat tyypillisiä tulkintoja, jotka 
ovat toistuvasti esiintyviä ja laajasti jaettuja. Merkitys on kulttuurinen merkitys, kun 
tulkinnan jakavat ihmiset, joilla on samanlaisia elämänkokemuksia. (Holland & 
Quinn 1987: 4, 6. Strauss & Quinn 1997: 6.) Juuri näitä jaettuja kulttuurisia 
merkityksiä haen tutkimuksellani. 

Tulkinnallis-symbolinen antropologia auttaa näkemään ainutlaatuisesti kulttuurin 
tämän päivän valossa, mutta se ei ehkä parhaalla mahdollisella tavalla ota huomioon 
niitä yhteyksiä, joita toimijat liittävät vienalaiseen kulttuuriin. Tällaisina yhteyksinä 
pidän muun muassa kulttuurin ja alueen historiaa sekä toimijoiden muistoja ja 
perimätietoa, joilla on vaikutuksensa kulttuurille annettaviin merkityksiin 
vienankarjalaisten ja kulttuuriaktiivien parissa. Paljon tutkittu menneisyys ja 
esimerkiksi kalevalainen mytologia antavat edelleen leimansa mielikuviin Vienan 
Karjalasta ja vaikuttavat yhtälailla tulevaisuudennäkymiin. Kognitiivinen 
antropologia ottaa huomioon tämän jaetun ja yhteisesti tunnetun kulttuurisen tiedon. 
Pidän tärkeänä sitä tietoutta, jonka avulla toimitaan kuten toimitaan tai ehkä jätetään 
toimimattakin. Havaintojamme peilaamme jatkuvasti olemassa olevaan kulttuuriseen 
tietoomme, minkä seurauksena uusia tulkintoja tehdään tavan takaa. On muistettava, 
että geertziläisesti tutkija on tutkimuksessaan aina se toinen, joka tekee tulkinnan 
informantin tulkinnoista. 
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2.2 Kulttuuristen merkitysten metodologiaa 

 

Pro graduni on etnografinen tutkimus, joka pohjautuu laadullisin 
tutkimusmenetelmin kerättyyn ja analysoituun aineistoon. Laadullista tutkimusta 
voidaan pitää empiirisen eli kokemusperäisen analyysin tapana tarkastella 
havaintoaineistoa ja argumentoida (Tuomi & Sarajärvi 2009: 22). Viittaan 
etnografialla kokonaiseen tutkimusprosessia ohjaavaan tutkimusotteeseen, jonka 
tavoitteena on tehdä näkyväksi kulttuurisia ilmiöitä ja tuoda esille niiden merkityksiä 
yksilöille ja yhteisöille (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014: 7). Antropologi 
Sarah Pink (2007: 22) kuvaa etnografian metodologiaksi, jossa kulttuurin kokeminen, 
tulkinta ja representaatio yhdistyvät teoreettisten periaatteiden ja tieteenalan 
viitoittamina, jolloin etnografia on ensisijaisesti tiedon luomista ja esittämistä. Nämä 
näkemykset antavat suuntaviivat tutkimukseni metodologialle ja tavoitteille. 
Aineistojen ja analyysitapojen valinta riippuu pitkälti tutkimuskohteesta ja 
kysymyksistä, joihin halutaan vastauksia, mutta yhtälailla tutkijan suhde aiheeseen 
vaikuttaa näkökulman valintaan. Etnografisiin menetelmiin lukeutuukin moninainen 
kirjo aineiston tuottamisen ja analyysin välineitä, jotka hyödyntävät muun muassa 
visuaalisia, kirjallisia, puhuttuja ja koettuja elementtejä. (Hämeenaho & Koskinen-
Koivisto 2014: 7, 18, 26.)  

Tutkimukseeni valikoituneet aineistonkeruumenetelmät ovat laadulliselle 
tutkimukselle ja antropologialle tyypilliset osallistuva havainnointi ja haastattelu – 
tutkimuksen asettamien vaatimusten mukaisiksi sovellettuina (Tuomi & Sarajärvi 
2009: 71). Osallistuva havainnointi on nimensä mukaisesti osallistumisen ja 
havainnoinnin luova yhdistelmä, jonka eduksi on katsottu pitkäaikaisen kenttätyön 
mukanaan tuomat mahdollisuudet muodostaa selkeitä käsityksiä kentän tapahtumista. 
Osallistuvan havainnoinnin sisällössä osallisuus tarkoittaa sitä, että havainnoinnin 
lisäksi tutkija tekee tutkimuskentällä toimivien henkilöiden kanssa yhteistyötä 
osallistuen heidän arkeensa sellaisena, kuin se sillä hetkellä ilmenee. Yhteisen kielen 
salliessa epämuodollinen keskustelu tutkittavien kanssa on osallistuvaan 
havainnointiin kuuluva piirre. Keskustelut ovat korvaamaton osa kentällä tapahtuvaa 
osallistumista niiden auttaessa muodostamaan selityksiä tapahtumille ja täydentäessä 
käsityksiä siitä, mikä on tärkeää ihmisille, joiden kanssa työskennellään. (Konopinski 
2014: 25.)  
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Aineiston keräämisen rinnalla osallistuva havainnointi on myös analyysin apuväline, 
koska se syventää ymmärrystä tutkittavien näkökulmaan, parantaa yleisesti aineiston 
laatua ja näin ollen auttaa sen tulkinnassa. Osallistuvasta havainnoinnista on hyötyä 
myös muulla tavoin kerätyn aineiston analyysissa, ja olenkin ottanut sen tarjoaman 
tiedon ja kokemuksen ehdottomana etuna teemahaastatteluiden kannalta, minkä 
vuoksi se on menetelmänä korvaamaton. (Musante 2015: 258.) 

Kognitiivisen antropologian mukaan kulttuurinen tieto ohjaa yksilön toimintaa 
(Holland & Quinn 1987: 22). Tulkitsevan antropologian lähtökohdista poiketen 
tietoa ei kuitenkaan ole mahdollista tulkita suoranaisesti ja ainoastaan julkisen 
toiminnan ja käyttäytymisen kautta, koska kulttuurinen tieto ilmenee tyypillisesti 
ihmisten puheessa, mikä johtaa haastattelujen pariin. Se, mitä ihmiset sanovat liittyy 
kuitenkin voimakkaasti ja monimutkaisin tavoin myös siihen, miten ihmiset 
käyttäytyvät. Tämän vuoksi tiedolla on monenasteisia toimintaan linkittyviä suhteita, 
ja usein jopa samoja kulttuurisia malleja käytetään monien erilaisten kognitiivisten 
tehtävien toteuttamiseen. Joskus mallit asettavat toiminnalle päämääriä ja joskus ne 
auttavat toteuttamaan asetetut päämäärät – toisinaan mallit taas auttavat 
ymmärtämään ja järkeistämään muiden toimintaa ja selventämään muiden toiminnan 
päämääriä. Kulttuurisen tiedon avulla pystymme myös pukemaan sanoiksi 
tahtomiamme ilmaisuja, joilla voi olla oma tehtävänsä toiminnassa ja tapahtumien 
tulkinnassa. (D’Andrade 1995: 246. Holland & Quinn 1987: 6.) 

Haastattelu on siten korvaamaton ymmärrystäni syventävä menetelmä. Kerään 
aineistoani puolistrukturoiduin teemahaastatteluin, joissa jokaisen haastateltavan 
kanssa käydään läpi samat haastattelurungon (Liite 1) teemat. Kysymysten asettelu 
on suuntaa antava, koska niiden järjestys ja muotoilu voi ja saa vaihdella 
haastattelutilanteesta riippuen (esim. Tiittula & Ruusuvuori 2005: 11). Naomi 
Quinnin (2005) mukaan se, mitä ihmiset sanovat kertoo parhaalla mahdollisella 
tavalla heidän kulttuurisesta ymmärryksestään. Hänen mukaansa haastattelu on myös 
erityisen hyvä vaihtoehto silloin, kun tutkimusteeman ympäriltä on haastavaa löytää 
luontaista keskustelua, mikä pitää tutkielmani tapauksessa paikkansa – erityisesti 
kylien kannalta aktiivisen kesäajan loputtua. (Quinn 2005: 4, 40.) 
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2.3   Monipaikkainen, aistimellinen kenttä 

 

Antropologisen kentän luonne on muuttunut viimeisimpien vuosikymmenten aikana 
merkittävästi, minkä vuoksi myös tyypillisimmät metodit vaativat toimiakseen 
uudelleenmäärittelyä ja soveltamista. Modernin kentän tuomat muutokset innostavat 
muokkaamaan tutkimukseni osallistuvaa havainnointia ja haastattelua 
tutkimusaiheen vaatimalla tavalla. Jokainen tutkimus muodostuu ainutlaatuisesti 
omia polkujaan pitkin. Yleisesti ottaen antropologien tutkimusaiheet ovat tulleet 
lähemmäksi heidän omaa kotiympäristöä, -kulttuuria ja -yhteiskuntaa, jolloin 
pitkäaikaisuus ei enää ole kenttätöitä selkeimmin määrittävä piirre (esim. Marcus 
1998: 12–14. Pink 2009: 9–10). 

Kun tutkimusaihe on henkisesti ja fyysisesti yhä lähempänä tutkijaa, ei tutkimuksen 
tekeminen vaadi välttämättä matkustamista maapallon toiselle puolelle tai kulttuuriin 
ja kieleen tutustumista vaihe vaiheelta. Nykypäivän antropologi joutuukin 
tutustumisen sijaan kenties useammin vieraannuttamaan itsensä tutkimuskentästään, 
jotta objektiivinen tarkastelu ulkopuolisen tutkijan silmin mahdollistuu. Lisäksi yhä 
useammin tutkimusaiheet ovat ilmiöitä, joiden yhdistäminen tiettyyn kenttään 
paikkana ei ole mahdollistakaan. Modernille etnografiselle kentälle on tyypillistä, 
ettei se ole paikkasidonnainen, vaan se muodostuu vaihtuvista tiloista, tilanteista ja 
kohtaamisista, joista tutkija rakentaa oman kenttänsä tutkimuksen edetessä 
(Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014: 12–13). Nykyaikaista etnografiaa voidaan 
kutsua antropologi George Marcusin mukaisesti monipaikkaiseksi (engl. multi-sited) 
(Marcus 1998: 117). 

Tutkimusaiheeni johdattelemana monipaikkaisen etnografian lähtökohdista on tullut 
huomionarvoinen osa tutkielman teoreettis-metodologista perustaa, mikä antaa 
sävynsä sekä osallistuvaan havainnointiin että haastatteluihin. Aiheen näennäinen 
perinteisyys vähemmistökulttuurin tutkimuksena murenee huomattaessa, ettei sen 
tarkastelu onnistu yhdessä maantieteellisessä paikassa – tämän päivän 
vienankarjalaiset kun elävät hyvinkin eri puolilla maailmaa. Kulttuureilla ei ole 
selkeitä rajoja, mikä luo haasteensa omaankin aiheeseeni. Nykyisen vienalaisen 
kulttuurin symbolisten representaatioiden tarkasteluun tarvitaan siis uudenlaisia 
keinoja, jotta kulttuuri itsessään ja sen kuvaannollinen paikka maailmassa hahmottuu.  

Marcusin (1998) mukaan etnografian tulee olla makronäkökulma, joka representoi 
jollain tapaa laajemman järjestelmän toimintaa itsessään sen sijaan, että se esittelisi 
paikalliskulttuurin ylivertaisena yhtenäiseltä vaikuttavaan globaaliin kulttuurin 
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nähden. Tähdätäkseen tehtäväänsä etnografisen tutkimuksen ja kirjoittamisen on 
liikuttava paikka- ja paikallisuuskeskeisestä maailmasta kohti monipaikkaisuutta, 
joka painottaa linkittymistä herkempiin ja laajempiin järjestelmiin. 
Henkilökohtaisten ja läheistenkään ilmiöiden tutkimisesta ei täten muodostu 
ongelmaa, kun niistä etäännytään ja ne sijoitetaan yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. 
(Marcus 1998: 14–16, 34–35, 50.) 

Uudenlaisen monipaikkaisen etnografian rakentaminen nojaa kumppanuuden (engl. 
complicity) käsitteeseen, jonka tausta-ajatuksena on yhteistyön ideaali monologisen 
etnografian sijaan. Etnografian on oltava moniääninen ja dialoginen eli tiedon 
luomisen tulisi tapahtua neuvottelemalla kulttuurin rajat yhteistyössä osapuolten 
kanssa, jolloin lopputulosta ei voida ikinä palauttaa etnografin ääneen yksistään. 
Marcusille kumppanuuden ideaali tarkoittaa eräänlaista hengenheimolaisuutta ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka merkitsee samanarvoisuutta tutkijan ja 
informantin välillä. (Marcus 1998: 112–114, 122.) 

Kuinka päästä osallistuen, havainnoiden ja haastatellen yhä lähemmäksi sitä tilaa, 
jossa informanttini kentällä toimivat ja kuinka luoda tiheämpää kuvausta kentän 
tapahtumista? Siirtääkseni George Marcusin asettamat päämäärät käytäntöön 
tukeudun astetta konkreettisempiin keinoihin saada syvyyttä aineistoon.  

Aistimelliseen etnografiaan paneutuneen Sarah Pinkin (2009) mukaan kaikki 
aistimme auttavat tekemään tärkeitä havaintoja ympäristöstämme, minkä 
huomioiminen aineistoa kerättäessä johtaa syvempään ymmärrykseen ja eheämmän 
kokonaiskuvan tavoittamiseen kentästä. Pinkin mukaan aistimellinen etnografia ei 
sinänsä ole uusi metodi, vaan se on jo olemassa olevien kenttätyömenetelmien 
kehittämistä ja täydentämistä. Marcusin kehittelemän monipaikkaisuuden käsitteen 
tavoin aistimellinen etnografia tarjoaa erään ratkaisun muuttuneen kentän asettamille 
haasteille. (Pink 2009: 8–11, 45.) 

Aistimellisen etnografian yleisenä tavoitteena on päästä käsiksi siihen 
ruumiillistuneeseen ja asemoituun tietoon, jonka avulla voimme paremmin ymmärtää 
informanttien havainnointia, kokemusta, toimintaa ja merkityksenantoa ja asettaa 
nämä ymmärrettäviksi suhteessa kulttuuriin ja elämänkulkuun. Etnografi pyrkii 
oman kokemuksensa kautta ymmärtämään muiden kokemusta. Sitoakseni 
aistimellisen etnografian edellisessä luvussa esittelemiini tulkinnallis-kognitiivisen 
antropologian teoreettisiin linjauksiin, pidän tavoiteltavaa tietoa kulttuurisena tietona, 
joka perustavalla tavalla ohjaa kulttuurista toimintaamme. Aistimellisen etnografian 
perimmäisenä ideana on tietoisuus sekä tutkijan että tutkittavan kokevasta, tietävästä 
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ja asemoidusta kehosta. (D’Andrade 1995: 246. Pink 2009: 25–26, 45. Holland & 
Quinn 1987: 4.) 

Tutkimukseni näkökulmasta ajatus etnografisesta paikasta koskee yhtälailla 
osallistuvaa havainnointia kuin haastatteluakin. Aistimellisen etnografian mukainen 
tutkimuksenteko on osallistumista. Tämä tarkoittaa, että tutkija aisteineen on aina 
osallisena rakentamassa paikkaa informanttiensa kanssa. Molemmat osapuolet ovat 
asemoituneita, kehollisia toimijoita. Osallistuvan havainnoinnin avulla tutkija asemoi 
itseään ja tutkimustaan kenttätyötilanteessa osallistumalla tapahtuvaan toimintaan eli 
paikan rakentamiseen yhdessä informanttiensa kanssa ja havainnoimalla tapahtumia 
eri aistien avulla. Etnografi on siis osa paikkaa, mutta myös sen aktiivinen rakentaja. 
(Pink 2009: 64, 82–83, 95.) 

Haastattelu on puolestaan keino ymmärtää muiden ihmisten asemoitumista 
yhteistyön ja refleksiivisen tutkimuksen kautta. Haastattelutilanne ei rakennu 
mekaanisesti kysymyksistä ja vastauksista, sillä se on ainutlaatuisesti muodostuva 
tilanne, jossa etnografi ja informantti ovat aktiivisia osallistujia kehoineen ja 
aistineen kertoessaan, esittäessään, kommunikoidessaan ja representoidessaan 
kokemuksiaan. Haastattelussa verbaalinen ilmaisu yhdistyy ei-verbaalisiin 
kokemuksiin: muun muassa tunteisiin, aisteihin sekä materiaan, ja huomion 
kiinnittäminen näihin keskustelun sisällön ulkopuolisiin piirteisiin johdattaa tutkijan 
parempaan ymmärrykseen siitä, kuinka haastateltava kokee maailmaansa. (Pink 2009: 
64, 82–83, 95.) 

Olen tukenut osallistuvaa havainnointia valokuvaten, koska visuaalinen 
hahmottaminen ja muistaminen ovat itselleni luontevia keinoja oppia ja ymmärtää 
maailmasta. Tietty kuva voi palauttaa mitä elävämmin mieleeni tuoksut, 
äänimaailman ja tunnelman. Sarah Pinkin (2007) mukaan valokuvat ilmaisevat 
tutkijan kiinnostusta kulttuurin piirteen visuaaliseen esiintymiseen, mutta ne ovat 
aina myös visuaalisia representaatioita tutkijan omista kokemuksista. Valokuvissa 
kohtaavat siis omakohtaiset ja ammatilliset tarkoitusperät, ja refleksiivisyyden 
nimissä nämä olisi tärkeä erottaa. Tutkijan päätös on myös se, mitä kuvissa näytetään 
ja mitä rajataan ulkopuolelle, mikä on syytä tiedostaa. (Pink 2007: 72.). Pelkät kuvat 
eivät kuitenkaan kerro, kuinka objektit koetaan tai tehdään merkitykselliseksi niiden 
yksilöiden parissa, jotka kentällä toimivat. Kuvat ovat aina visuaalisia tiloja, joilla 
lukuisat eri merkitykset kohtaavat (Pink 2007: 75, 125). Valokuvat rakentavat 
tulkintaani kulttuurista ja ovat avuksi analyysilleni, mutta tuon niiden olemassaolon 
näkyväksi myös osana tutkielmani kuvitusta. 
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Tulkintani mukaan sekä kumppanuuden että aistimellisen asemoitumisen ihanne 
kertovat yleisemmin siitä kenttätöiden ideaalista, jossa etnografi saavuttaa henkisellä 
tasolla tutkittavan kanssa yhteisen, vuorovaikutteisen ja lojaalin tilan, joka johdattaa 
tutkijaa tutkittavan aiheen kannalta mahdollisimman autenttisiin kokemuksiin ja 
ymmärryksiin. Molemmille teoreetikoille eräänlainen eläytyminen näyttäytyy 
merkityksellisenä osana etnografisen tiedon muodostumista, jolloin tutkijan 
päämääränä on saavuttaa jotain astetta syvempää – enemmän kuin Marcusin (1998: 
108) mukaiset ”hyvät välit” informantin kanssa.  Kenttätöiden muuttuneesta 
luonteesta ja mahdollisesta lyhytkestoisuudesta huolimatta Pinkin ja Marcusin 
metodologiat näyttäytyvät keinoina päästä intensiivisesti sisälle tutkittavaan ilmiöön 
tai kulttuuriin, minkä vuoksi näkökulmat tarjoavat tärkeitä apuja myös omaan 
tutkimukseeni. 

 

2.4 Aineistonkeruu ja -analyysi 

 

Matkustin mummolaan Kuivajärvelle ”autenttiseen” ympäristöön edistämään 
graduani taka-ajatuksenani poimia myös mustikoita aina mahdollisuuden tullen. 
Antaessani ajatukseni vaeltaa metsässä omia polkujaan huomasin, että 
mustikoiden poimimisessa ja aineistonkeruussa onkin aika paljon samaa. 
Mukavia hommia, jotka paranevat edetessään vieden lopulta pieneen maniaan. 
Samaa on myös mustikoiden perkauksessa ja aineiston litteroinnissa. Pakollista 
ja aikaa vievää puurtamista, aivan liian työlästä. Käsittely on silti tehtävä, jotta 
pääsen taas lähemmäksi päämääriäni, puhtaan aineiston pariin ja siitä 
nauttimaan… (Tutkimuspäiväkirja, 2.9.2015) 

Tutkimusaineistoni muodostuu kirjoitetuista ja valokuvatuista kenttämuistiinpanoista 
sekä puhtaaksikirjoitetuista eli litteroiduista haastatteluista. Aineiston keräämisen 
aloitin kevättalvella 2015, jonka jälkeen kenttätyöni jatkuivat noin vuoden verran 
tutkielmani kirjoittamisen lomassa välillä aktiivisemmin kuin toisinaan. 
Tutkimuksen aikana nousseista ajatuksista ja ideoista pidin myös 
tutkimuspäiväkirjaa. Tein yhteensä 9 haastattelua, jotka olivat pituudeltaan 45–90 
minuuttia. Niistä muodostui 85 sivua litteroitua tekstiä analysoitavakseni. 

Kenttämuistiinpanoni keräsin Suomen vienalaiskylissä vieraillessani, 
vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyvissä tapahtumissa ja näyttelyissä Pohjois-
Suomessa sekä haastattelutilanteissa. Muistiinpanoja syntyi 24 sivua ja niitä tukevia 
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valokuvia noin 80. Muistiinpanot ja valokuvat pohjautuvat pääosin sosiaalisiin 
tilanteisiin, jolloin niitä voidaan pitää osallistuvan havainnoinnin tuloksena. Osan 
muistiinpanoista kirjoitin myös tilanteissa, joissa sosiaalinen osallistuminen ei ollut 
mahdollista. Näin kävi vieraillessani näyttelyissä ja viettäessäni aikaa kylissä myös 
yksinäni. Näidenkin hetkien tallentaminen on ollut sikäli tärkeää, että ne ovat 
lisänneet ymmärrystäni tutkittavien lähtökohtiin, mikä on vaikuttanut positiivisesti 
tutkimusprosessiin.  

Kutsun aineistossa esiintyviä henkilöitä informanteikseni (H1–H9, haastatteluiden 
mukaan). Informanttini ovat 30–70-vuotiaita ja heillä on monenlaisia suhteita 
vienankarjalaiseen kulttuuriin. Informanteistani kuusi on naisia, kolme miehiä. Osa 
heistä on Suomen vienalaiskylistä kotoisin olevia muualle muuttaneita; osa 
sukujuuriltaan kyläläisiä ilman asuinpaikkasuhdetta alueeseen; osan sukujuuret ovat 
Venäjän puolella Vienan Karjalassa, mikä on johdattanut myös työskentelemään 
vienankarjalaisen kulttuurin parissa; osalle näin on käynyt puhtaasta kiinnostuksesta. 
Yhtä kaikki, halusin tutkimukseeni henkilöitä, jotka edustavat monenlaisia 
näkökulmia ja suhteita kulttuuriin. Informanttini esiintyvät tutkielmassa 
anonyymeinä, mutta heidän sukupuolensa ja ikänsä sekä haastattelupäivämäärä ja -
paikka ovat esillä tutkielman lähteissä.  

Koska tutkin kulttuuria tässä päivässä, tein tietoisen valinnan etsimällä 
haastateltavaksi henkilöitä, jotka eivät vakituisesti asu kylissä. Halusin mukaan myös 
nuoremman sukupolven edustajia, joille alkuperäisellä paikallaan pysyvän 
vienalaisen kulttuurin aika on yhä kaukaisempaa. Valinnoilla haen näkökulmia 
tämän päivän kulttuurin olemukseen ilman jatkuvaa suhdetta ihmisen ja kulttuurille 
alkuperäisen maantieteellisen sijainnin välillä, koska se eniten kuvastaa ennakko-
oletusteni mukaista Suomen vienalaista kulttuuria. Suvultaan vienankarjalaisten 
ohella kulttuuritoimintaa järjestävien henkilöiden näkökulma on tärkeä, koska heidän 
osuutensa kulttuurin elävöittämisessä ja esiintuomisessa on näinä päivinä 
ainutlaatuisen tärkeä. 

Aineiston kerääminen sujui arvioidakseni onnistuneesti. Tutkijana koin olevani 
kaikin puolin tervetullut: tapahtumissa moni silminnähden ilahtui kuulleessaan 
projektistani ja jokaiseen haastattelupyyntööni sain myönteisen vastauksen. 
Haastateltavien innostuneisuus, auttavaisuus ja halukkuus puhua tekivät tilanteista 
luontevia, aloittelevan tutkijan hermostuneisuudesta huolimatta. Jokainen haastattelu 
antoi myös uutta rohkeutta seuraavaan. Kaksi haastatteluihin osallistunutta tiesin 
ennalta, toiset kaksi olin joskus tavannut elämäni aikana ja loput viisi olivat 
entuudestaan tuntemattomia. Osa haastatteluista tehtiin informanttieni kotona tai 
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työpaikalla, osa julkisissa tiloissa ja yksi tuulisena päivänä Kuivajärven 
rantamaisemissa. Myöhempi litterointivaihe paljasti muutamien lisäkysymysten 
paikat, jotka haastattelutilanteissa jäivät huomaamatta. Osaan haastatelluista olinkin 
yhteydessä tarkentavien kysymysten vuoksi. 

En usko läsnäolollani olleen suurta vaikutusta tapahtumien kulkuun tai ihmisten 
käytökseen tehdessäni osallistuvaa havainnointia. Tapahtumiin osallistui aina useita 
kymmeniä ihmisiä, enkä siten pystynyt saattamaan kaikkien tietoon omaa 
tutkijanrooliani. Missään tapahtumassa en myöskään ollut ainoa muistiinpanojeni tai 
kamerani kanssa, sillä tallentaminen vaikutti olevan monen muunkin intresseissä – 
myös Ylen kuvausryhmä vieraili yhdessä tapahtumista. 

Refleksiivisyys on tärkeimpiä etnografiaa määrittäviä piirteitä, ja se on ohjannut 
toimintaani tässä tutkimuksessa. Refleksiivisyydellä viitataan tutkijanroolin 
tiedostamiseen tutkimuksen kaikissa vaiheissa: tutkijan tulisi tunnistaa väistämätön 
vaikutuksensa tutkimuskohteeseen ja -tilanteeseen mahdollisimman hyvin. Yhtälailla 
refleksiivistä on ottaa huomioon tutkijan taustat tiedeyhteisössä kuin myös tietyssä 
kulttuurissa. Antropologi Charlotte Aull Daviesin (1999: 7, 222, 226) mukaan 
refleksiivisyys ei sinällään ole etnografisen tutkimuksen perimmäinen päämäärä, 
vaan juuri sen avulla tiedon saavuttaminen sosiaalisesta todellisuudesta mahdollistuu. 

Kerroin jokaiselle informantilleni omista vienalaisista sukujuuristani, minkä uskon 
vaikuttaneen hyvällä tavalla tutkimuksen etenemiseen. Sukusuhteestani huolimatta 
en ollut ennen tutkimustani juurikaan perehtynyt vienankarjalaiseen kulttuuriin ja 
tiesin siitä sen, mitä olin sattumoisin elämäni aikana nähnyt, kuullut ja kokenut. 
Tietämykseni oli sen verran vähäistä, että tutkimuksen aikana tunsin itseni paikoin 
ulkopuoliseksi ihmettelijäksi, kun täysin uusi merkitysmaailma avautui edessäni. 
Oman linkkini kautta koen kuitenkin päässeeni lähemmäksi informanttien 
merkitysmaailmaa; Pinkin ja Marcusin mukainen yhteisen paikan rakentaminen tai 
kumppanuus pääsi muodostamaan kenties helpommin (ks. Luku 2.3). 
Ennakkotietämykseni helpotti keskusteluiden kulkua ainakin siltä osin, että useat 
vienalaiset sanat, tavat ja perinteet olivat ennalta tuttuja, eivätkä siten vaatineet 
informanttien selittelyitä. Tuon esille joitakin informanttieni käyttämiä vienalaisia 
sananvalintoja tutkimuksen kuluessa kursivoimalla ne niiden esiintyessä ensimmäistä 
kertaa.  

Analysoin aineistoani perinteisen laadullisen menetelmän eli sisällönanalyysin 
keinoin. Sisällönanalyysi on aineiston teemoittelua ja tyypittelyä erilaisten 
näkemysten ja aihepiirien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91–93.) Naomi Quinn 
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(2005: 48) järjesti haastatteluissa havaitsemiaan metaforia luokkiin tehdäkseen 
selkoa informanttiensa käyttämistä kulttuurisista malleista. Samalla tavoin 
teemoittelen ja luokittelen kenttätöideni aikana esiintyneitä symboleita rakentaakseni 
informanttieni merkitysjärjestelmiä. Aineistoni analyysi etenee teoriaohjautuvasti 
esittelemäni teorian ollessa analyysin apuna koko ajan. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 
96–97.) Teoria antaa pohjan ja siten suuntaviivoja analyysille, mutta ei kuitenkaan 
yksistään määritä tutkimuksen etenemistä, sillä analyysin edetessä luon teoreettista 
käsitteistöä myös aineistolähtöisesti. (esim. Tuomi & Sarajärvi 2009: 117). 

Tutkielmassani tuon esille lainauksia haastatteluistani, kenttämuistiinpanoistani ja 
tutkimuspäiväkirjastani. Olen käyttänyt niissä litterointimerkkejä: Hakasulkujen ([]) 
sisällä on litterointivaiheessa tekemäni selvennykset tai tilannekuvaukset. Kaksi 
pistettä (..) kuvaa keskipitkää taukoa puheessa ja kolme pistettä (…) pitkää taukoa. 
Kaksi yhdysmerkkiä (--) näyttää, mistä kohtaa lainauksesta on jätetty pois lauseita tai 
sanoja, jotka eivät kyseisen esimerkin asiasisällön kannalta ole oleellisia. Useimmat 
käyttämäni valokuvat ovat osa kenttämuistiinpanojani, mutta olen saanut kuvia 
käyttööni ja niiden julkaisuluvan myös yksityisestä kuva-arkistosta. 
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3 Vienankarjalaisuus osana Suomen monikulttuurisuutta 

 

Tutkielmani kohderyhmän nykyiset asuinpaikat ovat eri puolilla Pohjois-Suomea. 
Useimpien sukujuuret ovat Suomen vienalaiskylissä, osalla Venäjän puolella Vienan 
Karjalassa. Kaikilla informanteillani ei kuitenkaan ole sukulaisuussuhdetta Vienaan. 
Erilaisista sukutaustoista ja kulttuurisuhteista riippumatta vienankarjalaisella 
kulttuurilla on ollut pitkään paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa 
asuvien vienankarjalaisten tämänhetkistä määrää on mahdotonta sanoa, koska 
vienalaisuuden määrittämiseen ei ole selkeitä keinoja tai mittareita. Kuten 
myöhemmissä luvuissa käy ilmi, määrittyy tämän päivän vienalaisuus ennemminkin 
henkilökohtaisen mieltämisen kautta. Katsaus Karjalaan kokonaisuutena auttaa 
selventämään Vienan kulttuurista ja maantieteellistä asemaa. 

 

3.1 Mielikuvista kokonaisuuteen 

 

Vienankarjalaiset asettuvat mielenkiintoiseen asemaan suhteessa yleisiin käsityksiin 
Karjalasta niin maantieteellisenä alueena kuin kulttuurinakin. Karjalaan tavataan 
liittää voimakkaita mielikuvia ja mielipiteitä, sillä ehkä näkyvimmin siitä on puhuttu 
alueena, josta on Suomen lähihistoriassa käyty kiistaa itäisen naapurivaltion kanssa 
ja josta vastentahtoisestikin luovuttiin. Mielikuvissa Karjala herättää myös ajatuksia 
evakoista eli siirtokarjalaisista, jotka toisen maailmansodan tapahtumien vuoksi 
sijoitettiin eri puolille Suomea ja jotka rakensivat elämänsä uusissa ympäristöissä 
jättäen maantieteellisen historiansa taakseen. Karjala käsitteenä on käynyt entistäkin 
epäselvemmäksi, kun mukaan ovat astuneet nostalgiat sitä kohtaan. (esim. Torikka 
2004. Nevalainen & Sihvo 1998: 9. Rytkölä 1988: 79–80.) Mielikuvat liittyvät 
tositapahtumiin, mutta lähempi tarkastelu osoittaa niiden olevan vain palanen 
kulttuurisesti moninaisen ja laajan Karjalan tarinaa, jossa toisenlaista, limittäistä osaa 
muun muassa Suomen vienalaiset edustavat. 

Syvempi katsaus osoittaa edellä mainittujen Karjala-mielikuvien viittaavan 
maantieteellisesti niin kutsuttuun läntiseen Karjalaan, joka historian eri vaiheissa on 
ollut osa Ruotsin suurvaltaa, Venäjää sekä Suomea (esim. Saarnisto 2003: 11–14). 
Karjalan fyysisessä ja kulttuurisessa kokonaisuudessa on kuitenkin kyse jostain 
paljon laajemmasta. Idässä alueen on katsottu rajautuvan Vienanmereen, jonka 
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korkeuksille Karjala rajautuu myös pohjoissuuntaisesti. Etelässä aluetta reunustavat 
Äänisjärvi, Laatokka ja Suomenlahti. Suomen puolen maakunnat, Pohjois- ja Etelä-
Karjala, kehystävät alueen läntistä linjaa, ja hieman pohjoisempana rajana kulkee 
kutakuinkin Suomen valtion raja. (Raivo 1998: 12.) Historiasta tutumman Länsi-
Karjalan ohessa käytetään myös käsitettä Itä-Karjala, jonka alueita ovat Vienan 
Karjala sekä Aunuksen Karjala. Nämä kaksi aluetta muodostavat Venäjän 
federaation osan, Karjalan tasavallan. Venäjällä karjalaiset on tunnustettu 
vähemmistökulttuuriksi. Karjalan tasavallan lisäksi karjalaisia asuu huomattavasti 
myös Keski-Venäjällä Tverin läänissä, minne heitä pakeni 1600-luvulla Ruotsin 
valloittamasta Käkisalmen läänistä. (Kirkinen 1998: 38–39. Nevalainen & Sihvo 
1998: 9. Saarnisto 2003: 11.) Puhuttaessa Karjalasta sen laajimmassa merkityksessä 
onkin siis kyse pohjoinen–etelä-akselilla liki 1000 kilometriä kattavasta kulttuurisesti 
ja maantieteellisesti vaihtelevasta alueesta (Kuva 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Karjalan alue kartalla. (Kuva: Rastas 2007/2006)  
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Venäjällä sijaitseva Karjalan tasavalta on luonnollisesti se Karjalan maantieteellis-
kulttuurisen kokonaisuuden osa, joka helpommin jää Suomen historiankirjoituksen 
ulkopuolelle. Alue on tutkimuskohteeni kannalta olennainen, sillä Kuivajärvi, 
Hietajärvi ja Rimmi Suomen vienankarjalaiskylinä ovat aina lukeutuneet juuri 
Karjalan tasavallan pohjoisen osan kulttuurin piiriin. Toisaalta myös alueelta 
lähteneiden pakolaisten jälkeläiset muodostavat suuren osan Suomen 
vienankarjalaista kulttuuria. Tutkimukseni kylät, Kuivajärvi ja Hietajärvi, eivät ole 
maakunnallisesti sen enempää Etelä- kuin Pohjois-Karjalaakaan vaan pieni pala 
itäistä Kainuuta Suomussalmen kaakkoisosassa. Suomen kolmanneksi 
vienankarjalaiskyläksi kutsuttu Rimmi (toisinaan myös Rimpi) sijaitsee 
kylänaapureista muutaman kymmenen kilometrin päässä Kuhmon puolella. Heti 
rajan toisella puolella sijaitsee suurempi itään päin levittyvä joukko vienankarjalaisia 
kyliä (Kuva 2).  

 

Kuva 2. Vienan runokyliksi kutsutut kylät valtion rajan molemmin puolin. (Kuva: Juminkeko 
2016) 
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Vienan pohjoinen sijainti erottaa sen yleisemmistä Karjala-keskusteluista ja 
tunnetummista historiallisista käänteistä. Ulkopuolisuus näistä tapahtumista yhdessä 
syrjäisen sijaintinsa kanssa lienevät syitä sille, miksi yleinen tietoisuus etenkin 
Suomen puolella sijaitsevien vienalaiskylien olemassaolosta on jäänyt verrattain 
pieneen piiriin. 

 

3.2 Vienan reunalla, kahden maan rajalla  

 

Suomen vienankarjalaiskylät muodostavat poikkeuksen kulttuuria jakavalla Suomen 
ja Venäjän valtion rajalla. Ne muodostavat ainoan Suomen puoleisen alueen, jolla 
vienalainen kulttuuri on jäänyt elämään valtakulttuurina vielä toisen maailmansodan 
jälkeen. Eteläiseen Karjalaan verraten pohjoisesta raja-alueesta tekee erilaisen 
valtioiden rajan suhteellinen pysyvyys, sillä vuoden 1595 Täyssinän rauhan jälkeen 
se on säilynyt lähestulkoon paikoillaan, vaikka tapahtumat rajan molemmin puolin 
ovat olleet värikkäitä. Raja on vaikuttanut näkyvästi kylien elämään ja vaikutus 
jatkuu edelleen. 1990-luku oli merkityksellinen kylien kannalta, sillä tuolloin 
perustettiin virallinen rajanylityspaikka lähiseudulle Kuhmon Vartiukseen, minkä 
seurauksena vanhoja sukuyhteyksiä voitiin alkaa rakentaa uudelleen Suomen 
itsenäistymisestä alkaneen eron jälkeen. (Kirkinen 1998: 44. Nieminen 1998: 277. 
Rytkölä 2005: 23.)  

Kuivajärvi ja Hietajärvi ovat kyliä, niitä tutkineen Heikki Rytkölän mukaan, sanan 
karjalaisessa merkityksessä (Rytkölä 1988: 8). Ajatus viittaa kylien pieneen kokoon, 
sillä Kuivajärven ja Hietajärven alueella taloja on tänäkin päivänä vain muutamia 
kymmeniä. Kuivajärventie on se maantie, joka johdattaa tulijan Kuhmontieltä itään: 
noin 19 kilometrin matkan jälkeen aluksi Kuivajärvelle, josta kolmen kilometrin 
jälkeen tie päättyy Hietajärven kylään. Hietajärven kylää reunustaa Hietajärvi, jonka 
poikki Suomen ja Venäjän raja kulkee. Hietajärven kylästä veden pinta johdattaa 
näkymiin rajantakaisen Venäjän puoleiseen metsään, mikä ehkä konkreettisimmalla 
tavalla, rajavyöhykemerkintöjen ohessa, viestii rajan läsnäolosta. Lapsuuteni 
muistikuvissa pohdin, kuinka käy veneilijän, joka vahingossa ylittää rajalinjan tai 
mitä tapahtuu niille valokuville järvimaisemista, jotka matkailija ottaa 
valokuvauksen kieltävää kylttiä huomaamatta. Tuota kylttiä ei enää ole, mutta 
mielikuvani ovat osa niitä moninaisia käsityksiä, jotka vuosikymmenten ja -satojen 
ajan ovat Vienaa reunustaneeseen rajalinjaan liitetyt.  
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Kylien synty voidaan nähdä osana venäläisten laajempaa liikkumista Kainuuseen. 
Kylien ensimmäisistä asukkaista on eriäviä näkemyksiä, mutta muistitiedon mukaan 
ensimmäinen asukas saapui Venäjältä silloisen Ruotsin puolelle Hietajärven rannalle 
1700-luvulla, sotapalvelusta paeten. Historialliset lähteet antavat viitteitä myös siitä, 
että ensimmäinen asukas olisi asettunut alueelle jo 1600-luvulla. Kylät ovat 
tiettävästi tulleet tutkijoiden tietoisuuteen runonkerääjä D. E. D. Europaeuksen 
matkasta lähtien 1840-luvulla. Europaeusta seurasi moninainen joukko Vienan 
Karjalasta kiinnostuneita henkilöitä, kansanperinteen kerääjiä ja tallentajia sekä 
taiteilijoita, joihin lukeutuivat muun muassa A. A. Borenius, I. K. Inha, Samuli 
Paulaharju, Ilmari Kianto ja Pertti Virtaranta, jotka vuorotellen enemmän ja 
vähemmän intohimoisesti ovat tallentaneet kylien vaiheita pitkälle 1900-luvun 
loppuun. (Rytkölä 1988: 10–11. Rytkölä 2005: 13–19, 36.) 

Viranomaisten kuvauksia kylistä ja niiden taustasta on löydettävissä 1890-luvulta 
lähtien. Näihin aikoihin kyliin perustettiin ensimmäinen koulu, jonka myötä kylissä 
alkoi liikkua esimerkiksi tarkastajia ja matkapappeja, jotka huolehtivat syrjäisempien 
seutujen asukkaiden uskonnollisesta kasvatuksesta. (Rytkölä 2005: 17, 179.) Kylien 
asukkaiden luontaiset yhteydet, erityisesti kirkollinen elämä, suuntautuivat pitkälti 
rajan takaisiin kyliin, joissa niissäkin Venäjän valtion ja kirkon vaikutus oli 
heikompaa syrjäisen sijainnin vuoksi.  (Rytkölä 1988: 15. Rytkölä 2005: 119.) 

Venäjän vallankumous ja Suomen itsenäistyminen vuonna 1917 merkitsivät Kainuun 
vienalaiskylille elämänmuutosta rajan sulkeutuessa itään noin 70 vuodeksi. Pitkään 
kestänyt vuorovaikutus Vienaan katkesi ja tiukentunut rajalinja saattoi kylät ”rajan 
väärälle puolelle”, kuten edelleen kuulee sanottavan. (Rytkölä 1988: 46. Rytkölä 
2005: 273.) Kylien ulkoisen olemuksen ja arkkitehtuurin kannalta toinen 
maailmansota toi mukaan merkittävän käänteen, sillä kylät poltettiin vuonna 1940 
Venäjän toimien vaikeuttamiseksi, minkä seurauksena vanha vienalainen 
arkkitehtuuri tsasounaa eli ortodoksista rukoushuonetta myöten katosi. 
Jälleenrakennuksen myötä talot rakennettiin yleisen suomalaisen tavan mukaan, 
koska muistitiedon mukaan perinteiseen vienalaiseen rakennustapaan ei olisi 
myönnetty yhteiskunnan taloudellista tukea. (Rytkölä 1988: 52, 79.) Parhaimmillaan 
sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kylissä on ollut yhteensä noin 100 asukasta 
(Kauhanen 2011: 702). 

Tällä hetkellä Kuivajärven ja Hietajärven kylät ovat kotipaikkana alle kymmenelle 
vakituiselle asukkaalle. Lomillaan erityisesti kesäaikaan alueelle palaa kymmeniä 
sukujuuriltaan vienankarjalaisia. Kylissä järjestetään edelleen useita 
kulttuuritapahtumia, joista merkittävin on perinteinen vienankarjalainen kyläjuhla 



30 

 

praasniekka, jonka yhteydessä pidetään joka toinen vuosi myös kylien Huovisten 
suvun sukukokous. Ulkoisessa olemuksessa vienalaisuus näkyy kylissä esimerkiksi 
1950-luvulla kolmannen kerran uudelleen rakennetun tsasounan, kalmosaaren eli 
saarihautausmaan, rajakarjalaisittain rakennetun kylätalon eli Domnan Pirtin ja 
runonlaulajien ja suvun muistomerkin (Kuva 3) kautta. Kalevalaisen ja karjalaisen 
kulttuurin parissa toimiva Juminkeko-säätiö rakennutti vuonna 2007 valmistuneen 
Hietajärven Perinnetalon (Kuva 4) edustamaan vienalaista rakennusperinnettä 
(Juminkeko 2016a.) 

 

 

 

Kuva 3. Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran valmistuttama suvun muistomerkki 
Kuivajärven rannassa. Muistomerkillä halutaan kunnioittaa vienankarjalaisia runonlaulajia 
ja vienalaista rakennusperinnettä. (Kuva: Hänninen 2016) 
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Kuva 4. Hietajärven taloja. Vasemmalla vuonna 2007 valmistunut perinnetalo. (Kuva: 
Karttimo 2007) 

 

3.3 Vienan pakolaiset 

 

Merkittävissä määrin Suomea ja Vienaa yhdistänyt historian tapahtumasarja liittyi 
Venäjän keisarikunnan yhtenäistämistoimiin 1800-luvun loppupuolella. Venäjän 
näkökulmasta raja- ja syrjäseudut näyttäytyivät uhkaavina ja alttiina ulkopuolelta 
tuleville läntisille vaikutuksille, minkä vuoksi väestön luotettavuutta vahvistettiin 
lisäämällä muun muassa ortodoksisen uskonnon ja venäjän kielen asemaa Venäjän 
vallan alaisessa Suomessa ja Karjalassa. Samaan aikaan karjalaisen kulttuurin 
harrastus lisääntyi suomalaisten keskuudessa, mikä herätti ajatuksia rajalla erotetusta 
Suomi-Karjala-kokonaisuudesta ja mahdollisuudesta niiden yhdistämiseen niin 
kutsutuksi Suur-Suomeksi. Karjalasta muodostui alue, jolla venäläiset toteuttivat 
tehostamistyötään – ja suomalaiset karjalaisten rinnalla kansallisia ja 
kulttuuripoliittisia aikeitaan niin sanotun heimotyön merkeissä. Vuoteen 1919 
mennessä kahden näkökulman yhteentörmäykset johtivat myös aseellisiin 
yhteenottoihin. (Rytkölä 1988: 64. Nevalainen 1999: 21–28.) 



32 

 

Näihin Itä-Karjalan tapahtumiin liittyy Neuvosto-Venäjän vuoden 1917 
bolsevikkivallankumous, joka yhdessä sitä seuranneiden tapahtumien ja heimosotien 
kanssa aiheutti laajan pakolaisliikkeen Neuvosto-Venäjältä enimmäkseen kohti 
Eurooppaa. Neuvostovalta vakiinnutti asemiaan ja vuoden 1921 Karjalan 
kansannousu kääntyi bolsevikkihallituksen voitoksi. Neuvosto-Venäjän 
vahvistumisen seurauksena Itä-Karjalasta paettiin Suomeen 1920-luvulla politiikan, 
nälän ja pelon seurauksena, mikä oli osa laajempaa Eurooppaan suuntautunutta 
pakolaisaaltoa. Kun suomalaiset vetäytyivät Karjalasta, pelkäsivät karjalaiset 
hallituksen vastareaktiota. Vuonna 1922 Venäjältä paenneita oli Suomessa yli 33 500, 
joista itäkarjalaisia oli 11 200. (Rytkölä 1988: 64. Nevalainen 1999: 13–14, 26–27.)  

Vienasta tulleet pakolaiset sijoittuivat asumaan pääasiassa Pohjois-Suomeen. 
Esimerkiksi Ouluun perustettiin Maikkulan pakolaishuoltola ja kansakoulu. 
Huoltotoiminta jatkui Maikkulassa lähes 50 vuotta kansakoulun, oppilaskodin sekä 
lasten- ja vanhainkodin muodoissa. Viimeisimpänä, vuoteen 1970 saakka, 
rakennuksessa toimi pakolaisvanhainkoti. Pohjois-Suomen sahat, tehtaat ja satamat 
työllistivät useita Vienan pakolaisia, minkä seurauksena monia vienalaisia päätyi 
Oulun lisäksi Kemiin, Tornioon, Haukiputaalle ja Iihin. (Jalagin 1992: 12. Vahtola 
2016.) Jo lähes vuosisadan takainen pakolaisuus kertoo siitä, että kolmen 
rajanpinnassa sijaitsevan kylän lisäksi vienankarjalaiset ovat olleet kiinteä osa 
Suomen monikulttuurisuutta hyvin pitkään. 
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4 Symbolinen toiminta 

 

Inhimilliseen toimintaan liittyy merkityksiä, joita voidaan lähestyä tulkitsemalla 
toiminnassa esiintyviä symboleita (Geertz: 1973: 5). Tutkimukseni edetessä opin 
tunnistamaan informanttieni toiminnasta lukuisia symboleita. Niiden moninaisuuden 
vuoksi keskityn analysoimaan niitä symboleita, jotka toistuvimmin tulevat esille 
tutkittavien toiminnassa ja puheessa. Symboleita yhdistää niiden liittyminen 
laajempiin yhteyksiin. Valitsemaani aineiston analyysimenetelmää seuraten olen 
kategorisoinut tulkitsemiani symboleita muodostaen luokkia, joiden jokaisen sisältöä 
yhdistää tietty teema eli samanlainen merkityksenanto. Luonnollisen haasteen 
kulttuuristen symboleiden teemoittamiseen asettaa niiden päällekkäisyys. Kategoriat 
eivät ole irrallisia vaan pikemminkin toisiinsa limittäin asettuvia malleja, joiden 
sisällöt saattavat tulkintakannasta katsoen ilmetä useammassa kategoriassa 
yhtäaikaisesti. Esille nostamani neljä teemaa ovat kuitenkin ne, jotka kuvaavat 
parhaiten esiintyvien symbolien taustalla vaikuttavia ulottuvuuksia joko sellaisenaan 
tai muihin rinnakkaisiin teemoihin kietoutuneena. 

Suorittamani osallistuva havainnointi Kuivajärven praasniekassa vuonna 2015 
osoittautui haastatteluiden rinnalla monin tavoin kiehtovaksi jalustaksi tarkastella 
vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyviä symboleita ja merkityssisältöjä. Informanttini 
sanoin praasniekka on elävä läpileikkaus kulttuurista ja perinteistä (H2), mikä kuvaa 
ehkä parhaalla mahdollisella tavalla symbolien lukuisuutta. Juhlaviikonloppu on jo 
itsessään vienalaisen kulttuurin monimerkityksinen symboli, mutta siihen liittyy 
lukuisa määrä myös muuta symboliikkaa. Praasniekka on ajateltavissa Victor 
Turnerin määritelmän mukaiseksi rituaaliksi, jolla on tietyt vaiheensa ja jossa 
jokainen symboli on nähtävissä rituaalin erotettavana, ajallisena yksikkönä. Tällöin 
symboleilla on dynaaminen tehtävänsä rituaalin etenemisessä. (Turner 1982: 22. 
Turner 1989: 19–21.) Praasniekan symboleiden rituaaliset piirteet jäävät 
kiehtovuudestaan huolimatta tarkasteluni ulkopuolelle. Tutkimukseni edetessä olen 
pitänyt niitäkin mielenkiintoisempana tuoda esille tiettyä rituaalia laajemmissa 
yhteyksissä esiintyviä symboleita. Niiden kautta havainnollistuu merkitysmaailma, 
joka on hyvin yhtenäinen erilaisista konteksteista ja symboleiden ulkomuodoista 
riippumatta. 

Ortodoksiuskonnolliset symbolit ovat kiistämätön osa vienankarjalaista kulttuuria. 
Kolmipäiväisen praasniekka-juhlan (Kuva 5) ohjelma on rakentunut osittain 
uskonnollisten traditioiden, kuten jumalanpalveluksen, ristisaaton ja Kuivajärven 
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vedenpyhityksen (Kuva 6) ympärille, mutta käsi kädessä hengellisen ohjelman 
kanssa ovat niin sanotut maalliset ohjelmanumerot, joihin lukeutuvat esimerkiksi 
Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran kokous ja perinteiset tanssit eli pessotat. 
Hengellisen ja maallisen erottelu näkyy myös informanttieni praasniekalle antamissa 
merkityksissä: osalle uskonnon harjoittaminen on tärkein osa viikonloppua ja toisia 
vetävät puoleensa juhlaviikonlopun maalliset piirteet – joitakin taas molemmat 
tasapuolisesti.  

 

Kuva 5. Praasniekan päiväjuhla Kuivajärven lavalla vuonna 2015. Ohjelma sisälsi muun 
muassa vienankarjalaisia musiikkiesityksiä. (Kuva: Hänninen 2015) 

 

Myös praasniekan ulkopuolella maallisen ja ortodoksisen vienankarjalaisuuden  
näkökulmat näyttäytyvät. Jotkut yhdistävät vienankarjalaisuuden elämässään 
nimenomaan uskontoonsa, kun toisten elämässä niillä ei ole yhteyttä, ainakaan 
uskonnon institutionaalisessa muodossa. 

H9: No eniten mää koen, että se liittyy siihen uskontoon. -- se kirkko on se, 
mikä vienankarjalaisuudesta on jääny mulle parhaiten elämään. 
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Kuva 6. Vedenpyhitys Kuivajärven praasniekassa. Vedenpyhitys on ortodoksisen kirkon 
toimitus, jossa pappi pyhittää veden upottamalla ristin ja piirtämällä ristinmerkin veteen. 
Ortodoksisten toimitusten tapaan tilanteeseen liittyy laulua. (Kuva: Hänninen 2015) 
 

Maallisen ja hengellisen näennäisestä jaottelusta huolimatta ortodoksiset perinteet ja 
laajempi käsitys vienalaisuudesta kietoutuvat sitä useammin sujuvasti yhteen, minkä 
vuoksi symboleiden kategorisointi uskonnon viitoittamana olisi lopulta varsin 
haastavaa. Informanttini kuvaavat vienalaisuuden ja ortodoksiuskon suhdetta 
historian vuoksi erottamattomaksi. Siksi olisi tutkimuksen kannalta keinotekoista 
määrittää rajaa niiden välille. Tämän päivän vienalaiseen kulttuuriin ei liity 
välttämättä ortodoksiusko, mutta vanhojen tapojen kautta tietty maallistunut 
ortodoksisuus määrittää sitä myös kirkkoon kuulumattomien informanttieni elämässä. 
Yksi informanttini määrittää vienankarjalaisuuden maailmankuvaksi, jossa teologiset 
ja filosofiset näkemykset sujuvasti yhdistyvät. Toinen kuvaa uskontoa tärkeäksi 
kulttuuria määrittäväksi ja ohjaavaksi piirteeksi, joka antaa sille vakaan perustan. 

H2: No se ainakin tässä, ja varmaan koko Karjalassa, niin se on aika iso sen 
rooli, koska se on pääasiassa ortodoksinen uskonto taustalla ja sehän on hyvin 
pysyvä instituutio ja ortodoksisuus on oikeaoppisuus niinkun sananakin, niin se 
ei mee ajan tuulien mukana. Ja vois aatella että sillon on… niinkun tanakampi 
tausta sille muullekin kulttuurille, että sekään ei lähe ihan joka trendien mukaan. 
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Ja toisaalta ne, ainakin näissä kaikissa juhlatapahtumissa, mitä näillä alueilla 
on järjestetty, ne on aina sulautuneet toisiinsa ja tukeneet toinen toistaan. 

Koska kaikki informanttini eivät kuulu ortodoksiseen seurakuntaan, jätän 
uskonnollisten traditioiden ja dogmatiikan käsittelyn sellaisenaan tutkimukseni 
ulkopuolelle. Sen sijaan pyrin tavoittamaan merkityksiä, joita sekä hengelliset että ei-
hengelliset vienalaisen kulttuurin ystävät jakavat. Nämä merkitykset näyttäytyvät 
toisinaan myös ilmeisissä ortodoksisissa symboleissa.  

Esittelemieni kategorioiden yläotsikot kokoavat yhteen niitä merkityksenantoja, joita 
tutkimusjoukkoni erilaisille vienalaisuuden symboleille antavat. Avaan kategorioita 
esimerkein, joita tutkimukseni on eteeni tuonut. Koska symboleihin sitoutuu valtava 
määrä erilaisia yksilöllisiä merkityksenantoja, saattavat hyvin erilaisetkin symbolit 
johdatella samanlaisiin jaettuihin merkityksiin, ja toisaalta samat symbolit johdattaa 
erilaisten merkitysten pariin. Turnerin (1989: 27–30) mukaan symbolin empiirinen 
ominaisuus on sen moniäänisyys, millä hän tarkoittaa, että yhteen symboliseen 
muotoon yhdistyy useita erillisiä merkityksiä. Samaan viittaa myös Roy Wagner 
puhuessaan symbolien kontekstisidonnaisuudesta (Wagner 1981/1975: 37). Tästä 
syystä tulevassa käyttämäni esimerkkisymbolit ja niihin liitetyt merkitykset eivät 
välttämättä ole jaettuja, mutta yhdessä eri symbolit paljastavat merkityksiä, jotka 
teemoittelun jälkeen kuvaavat keräämääni aineistoa kokonaisuutena. 

 

4.1 Aiempien vienalaisten muistaminen 

 

Löydettyämme autolla hautausmaan lähelle kävelimme vielä muutaman sata 
metriä polkuja ja pitkospuita pitkin itse hautausmaalle, joka oli nätti ja pieni 
ortodoksinen hautausmaa metsän suojassa, järven rannalla. Hautoja oli 
parisenkymmentä. Mustakaapuinen ortodoksipappi ja 16 muuta henkilöä olivat 
paikanpäällä, suitsukkeen tuoksu valloittava (toi mieleeni Aasian ja jälleen 
ihmettelen, miten ”eksoottista” ja koristeellista ortodoksinen uskontoperinne on 
verrattuna luterilaiseen asketismiin ja virsien veisaamiseen). -- Palvelus oli 
ilmeisen tyypillinen ortodoksipalvelus, moniäänisen, ihoa hivelevän 
rukouslaulun säestämänä pappi kiersi maata levittäen suitsutusastian savua 
hautojen ylle. Uusimmat haudat näyttivät olevan vielä 2000-luvun puolelta, eli 
ilmeisesti maata käytetään edelleen. Muistopalveluksen nimissä muistettiin 
esivanhempia. Myös suitsukkeen oli määrä leijua jokaisen haudan päälle. 



37 

 

Käsitykseni mukaan praasniekan muistopalvelus suoritetaan aina viimeisimpänä 
haudatun haudan äärelle kokoontuneena, mikäli sellainen on vuoden kierron 
aikana sattunut tulemaan. (Muistopalvelus Lapinsärkän hautausmaalla, 
Praasniekka. Kenttämuistiinpanot, 10.7.2015) 

Lainaus kenttämuistiinpanoistani viittaa Kuivajärven praasniekka-viikonlopun 
aikana tehtyihin kenttätöihin, joihin liittyi myös kaksi ortodoksista muistopalvelusta 
Rimmissä Lapinsärkän hautausmaalla ja Kuivajärven Kuikkaniemen hautausmaalla 
(Kuva 7). Muistopalvelus rakentuu monin aistein havaittavista elementeistä, jotka 
kiinnittävät niihin tottumattoman huomion. Pinkin (2009: 25–26) aistimellisen 
etnografian näkökulmasta tilaisuus osoittautui kiehtovaksi mahdollisuudeksi 
rakentaa syvää ymmärrystä informanttieni merkitysmaailmaan. Metsässä sijaitseva 
hautausmaa luonnontilaisine puineen, jäkälöityneet puuristit, kirkkokunnan 
moniäänisesti laulamat rukoukset, papin maata hipova musta kaapu, koristeellinen 
suitsutusastia ja siitä kohoava voimakkaan tuoksuinen savu herättivät oman 
kiinnostukseni ulkopuolisena tutkijana. Muistopalvelus rakentuu monista 
elementeistä, joiden olemassaolon ymmärtää vasta osallistumalla ja havainnoimalla 
toimitusta kaikkine aisteinensa. Kaikki edellä mainitut toimituksen elementit ovat 
omia symboleitaan, joiden merkitykset avautuvat eri tavoin nämä ortodoksiset 
symbolit tuntevalle osallistujalle. 

Kuva 7. Muistopalvelus Kuikkaniemen hautausmaalla. (Kuva: Hänninen 2015) 
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Muistopalvelukseen osallistujissa oli myös ortodoksisen kirkkokunnan ulkopuolisia 
henkilöitä, jotka kertoivat ottavansa osaa toimitukseen säännöllisesti. Tämä viittaa 
uskonnollista vakaumusta laajempiin syihin saapua paikalle. Havaitsemiini 
symboleihin perehtymällä tulkitsen, mitä muistopalvelus laajempana symbolina 
merkitsee. Osallistuvia ihmisiä yhdistävä tekijä liittyy aiempien vienalaisten 
muistamiseen, joka vaikuttaa monen muunkin vienankarjalaisen kulttuurin symbolin 
taustalla. Aiempien vienalaisten muistaminen nousee luonnollisesti esille niiden 
ihmisten tapauksessa, jotka ovat sukujuuriltaan vienalaisia. Praasniekan 
muistopalvelusten yhteydessä edesmenneiden muistaminen huipentuu yhteisön 
kokoontumiseen vienalais-ortodoksisilla hautausmailla menneiden sukupolvien 
kunnioittamiseksi. Hautausmaalla yhteiset ja jaetut merkitykset näyttäytyvät siis 
yhteisön julkisena toimintana. 

H4: Ja mä kävin sitte tervehtimässä ystäviäni sekä.. sekä Kalmosaaressa että 
Kuikkaniemen siellä.. hautalehdossa. Niin, hautausmaalla. Siellä makas minun 
vienalaiset sukulaiset ja tuttavat, jotka minä tunsin ja joitten kanssa mä olin 
lapsuuteni viettäny.  

Ortodoksiset hautausmaat ovat merkittäviä vienalaisuuden symboleita Suomen 
vienalaiskylien infrastruktuurissa myös sen vuoksi, että ne kuuluvat niihin harvoihin 
vienalaisiin maamerkkeihin, joilla on kosketuspintaa toista maailmansotaa 
edeltävään kyläelämään. Kesällä 2015 tapasin Kuivajärvellä yhden informanteistani, 
jonka ehdotuksesta kävimme kalmosaaressa (Kuva 8) eli siinä Kuivajärven saaressa, 
johon kyläläiset haudattiin 1920-luvulta lähtien usean vuosikymmenen ajan (Rytkölä 
2005: 231–235). Kalmosaaressa informanttini kertoi saaren historiasta ja esitteli 
saaren ensimmäiset haudat, joihin lukeutui myös informanttini esiäidin hauta. 
Informantilleni oli tärkeää päästä näyttämään saari nähtävyytenä, mutta myös 
aiempien kyläläisten viimeisenä paikkana. Retki kalmosaareen oli myös yksi 
praasniekan ohjelmanumeroista. 
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Kuva 8. Kuivajärven kalmosaari. Etualalla kropnitsoja, eli haudan päälle laitettavia 
hirsirakennelmia. Taka-alalla katosristejä, jotka nykyisin ovat vienalaiskylillä tyypillisimpiä 
hautaristejä. (Kuva: Hänninen 2015) 

 

Aiemmat vienalaiset ja sukulaiset mainitaan myös heihin liittyvissä muistoissa ja 
neuvoissa, jotka tulevat mieleen erilaisissa elämän ja arjen vaiheissa. Luonto 
näyttäytyy usealle informantilleni paikkana, johon liittyy paljon muistoja ja jossa 
ajatukset menneistä sukupolvista nousevat erityisen kirkkaasti mieleen.  

H4: -- on tajunnu miten valtava merkitys metsällä on ja kaikilla sen elementeillä, 
että mummun kans käytiin metsällä, vaikka sellasilla pälviretkillä, kun 
kevättalvella suli puitten juurilta parin metrin säteeltä lumet, niin sieltä sitten 
puolukat näky ja niitä sitten syötiin. Kaikki tämmöset, luontoon liitty hirveen 
paljon kokemuksia. -- Ehkä sillä tavalla vielä, että ihan sanotaan viikoittain, kun 
mä mietin erilaisia tilanteita, niin mulle muistuu mieleen mitä mummo sano 
näistä vanhoista perinteistä, niillä hetkillä. Oli vastaava tilanne, kun mulla 
nykyelämässä. Liittyen luontoon tai johonki tapahtumaan tai perinnejuhlaan. 

Yksi haastateltavistani kertoo retkeilevänsä säännöllisesti metsässä ja löytävänsä 
silloin tällöin vanhoja rakennelmia tai pyyntivälineitä, jotka herättävät muistoja, 
ajatuksia ja kysymyksiä edesmenneistä ihmisistä. Toiselle liikkuminen vienalaiskyliä 
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ympäröivän erämaan tuntemattomillakin alueilla tuntuu kotoisalta, koska omat 
esivanhemmat ovat aikoinaan liikkuneet samoilla seuduilla.  

H3: Et sit se joskus.. Vähä huuhaa-olo tulee joskus, kun siellä tälleen aattelee, 
että [madaltaa äänensävyä] esi-isäni täällä minua johdattelevat, mutta se on joku 
semmonen ihan mystinen olotila, mikä siellä sit on kuitenki. -- Se on jotenki… 
Sitä on turvassa. 

Myös praasniekassa näkyvä sukutoiminta viestii jo nimensä puolesta aiempien 
vienalaisten ja erityisesti sukulaisten tärkeydestä: Toarie ja Lari Huovisen sukuseura 
kokoaa yhteen kylän kantaäidin ja -isän jälkeläiset. Monet informanteistani 
mainitsevatkin kiinnostuksen sukuunsa ja sukututkimukseen yhtenä tärkeänä 
konkreettisena linkkinä vienankarjalaiseen kulttuuriin.  

Sukutoiminta, luonto, muistopalvelukset ja vienalaiset hautausmaat symboleina 
herättävät muistoja aiempien vienalaisten elämästä. Tämä johdattaa laajempaan 
yhteyteen paikan kanssa – ei ole sattumanvaraista, missä muistot esi- ja 
isovanhemmista nousevat esiin ja missä tuonilmaisiin siirtyneitä eli edesmenneitä 
ajatellaan. Useimmiten kaikki nämä ovat sidoksissa vienalaiskylien ympäristöön 
Suomen tai Venäjän puolella. Paikka on siten yläkäsitteenä symboli, johon liittyy 
muiden muassa kategorian mukaisia merkityksiä. Vienankarjalaisen kulttuurin ja 
paikan suhteeseen palaan uudelleen luvussa 5. 

Symbolit, jotka johdattelevat merkityksiin aiempien vienalaisten muistamisesta, ovat 
kuitenkin vain osa kokonaista niihin liittyvää merkitysjärjestelmää, sillä myös 
aiemmat vienalaiset ovat symboleita jostain muusta. Omat tai muiden mummot, ukit, 
isomummot, äidit ja isät ovat niitä henkilöitä, joiden kautta informantit muodostavat 
käsitystä vienankarjalaisesta kulttuurista. Siitä syystä he edustavat 
vienankarjalaisuutta aidoimmillaan; he ovat vienankarjalaisen kulttuurin alkuperäiset. 
Olen voinut muodostaa informanttieni kuvausten pohjalta käsityksen alkuperäiseksi 
ja aidoksi määritellystä vienankarjalaisesta, joka edustaa informantin iästä riippuen 
hänen vanhempiensa tai isovanhempiensa ikäluokkaa. Tällainen henkilö on varttunut 
alueella, jossa vienankarjalainen kulttuuri on valtakulttuuria. Myös hänen molemmat 
vanhempansa ovat samaisista lähtökohdista, minkä seurauksena ”aito vienalainen” 
on oppinut vienan kielen luontaisesti. Paikka, sukulaisuus ja kieli ovat tekijöitä, 
joiden pohjalta alkuperäisestä ja aidosta vienankarjalaisesta muodostetaan kuvaa, ja 
nämä piirteet yhdistyvät useimpien informanttieni näkemyksissä vanhemmistaan tai 
isovanhemmistaan. Monet pitävät heitä linkkeinään Vienan Karjalaan. 
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H8: Se on sillä lailla tärkiää [vienankarjalainen kulttuuri], koska minun äitihän 
on Vienan pakolainen ja se on niinku 4,5-vuotiaana sieltä tullu ja paennu, ja 
mää tiiän ne taustat ja tarinat, että minkä takia ne on tulleet. 

H6: Mulle kaikkein eniten se vienankarjalaisuus yhistyy mummoon. -- Ja se 
mummo on ollu tärkeä ihminen ja tavallaan hänen kauttaan minä oon päässy 
kuulemaan sitä kieltä ja niitä tapoja ja sitä kulttuuria. Et hän on niinkun se, 
mikä on liittyny siihen vienankarjalaisuuteen. 

Kutsun kriteerit täyttävää edustajaa vienankarjalaisen kulttuurin prototyyppi-
henkilöksi kognitiivisen antropologian käsitettä apuna käyttäen (esim. D’Andrade 
1995: 179). Vienalaisen kulttuurin prototyyppi-henkilö on mielikuva ideaalista 
toimijasta, jossa yhdistyy edellä mainittu kolmiosainen elämäntapahtumakulku, 
jonka seurauksena henkilö on aitona pidetty vienankarjalainen.  

Vienankarjalaisen kulttuurin prototyyppi-henkilö osoittautuu toimivaksi käsitteeksi 
myös siksi, että siitä rakentavat kuvaa nekin informanttini, joilla ei ole sukusiteitä 
vienankarjalaisuuteen. Koska kriteerit täyttäviä, eläviä vienalaisen kulttuurin 
prototyyppi-henkilöitä on Suomen puolella hyvin vähän, nousee Hietajärven vanhin 
asukas, 92-vuotias runonlaulaja Jussi Huovinen 1 , esille sekä valtaosassa 
haastatteluita että tapahtumissa, joihin osallistuin. Häneen liitetty ajatus aidosta 
vienalaisesta käy esille sananvalinnoissa viimeinen vienalainen runonlaulaja (H5), 
sukunsa mahtimies (H6), viimeinen mohikaani (H7) ja heimopäällikkö (Rytkölä 1988: 
116). Hänen runolauluesityksensä olivat osa ohjelmaa muun muassa Kalevalapuiston 
juhlahetkessä (4.4.2015), Perinneillassa (Praasniekka 10.7.2015), Praasniekan 
päiväjuhlassa (12.7.2015) ja Vienalaisessa illassa (18.2.2016), joissa kaikissa olin 
osallistujana. 

Tapahtumissa hänen esityksensä herättivät kunnioitusta ja liikutusta yleisössä, mikä 
oli pääteltävissä aistimellisesti: täydestä hiljaisuudesta, yleisön käsinkosketeltavasta 
keskittyneisyydestä, kameroiden käytöstä, niiskautuksista ja kyynelistäkin. Juuri 
tapahtumat välittivät häneen liittyvää arvostusta ainutlaatuisella tavalla, sillä pelkät 
haastatteluissa käymäni keskustelut eivät olisi siihen näin vahvasti johdattaneet. 

                                                

 
1 Jussi Huovinen on saanut myös laajempaa valtakunnallista ja kansainvälistä huomiota. Häntä 
kutsutaan viimeiseksi vienalaiseksi, joka on oppinut runolaulun taidon vanhemmiltaan. Vuonna 2014 
sai ensi-iltansa Selma Vilhusen ohjaama dokumentti Laulu, joka kertoo Huovisesta ja tämän 
runolauluoppilaastaan, taiteilija Hanneriina Moisseisesta. Vuoden 2015 Kaustisen folk-festivaaleilla 
Huoviselle myönnettiin myös mestaripelimannin arvonimi. (Karjalainen 2015. Laulu 2014.) 
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Tekemäni huomio kuvastaa aistimellisen osallistumisen tärkeyttä aineiston keruussa 
(esim. Pink 2009). Jussi Huoviseen liitetyistä merkityksistä kertovat myös reaktiot, 
joita kuulin kertoessani tutkimuksestani tapahtumissa: useampi tapaamani henkilö 
kehotti kääntymään juuri hänen puoleensa, jotta saisin käsityksen kulttuurin tilasta. 

Edellä esiteltyihin symboleihin liittyy jaettuja merkityssisältöjä edesmenneistä 
vienalaisista, jotka voivat informanteilleni olla sukulaisia ja ystäviä, mutta myös 
tuntemattomia. Ajatukset aiemmista vienalaisista paljastavat, mitä kautta tämän 
päivän vienalaista kulttuuria määritellään. Tämä johdattelee informanttieni 
käsityksiin kulttuurin elinvoimaisuudesta. Palaan siihen ja prototyyppi-henkilön 
kautta määrittyvään kulttuuriin myöhemmissä luvuissa. 

 

4.2 Identiteetin rakentaminen 

 

Tutkimuskentällä tapaamilleni ihmisille tietyt vienankarjalaisuuteen liittyvät 
symbolit viestivät vahvasti oman sekä yhteisön identiteetin rakentamisesta. Yhteisö 
on useimmiten muut vienankarjalaiset, toisinaan Kalevalan kautta suomalaiset. 
Identiteetti on käsite, joka luonnollisesti esiintyy usean haastateltavieni sanastossa 
haastatteluiden aikana.  

Sosiologi Richard Jenkinsin (2008: 5) mukaan identiteetti viittaa kieleen 
pohjautuvaan inhimilliseen kykyyn tietää ja määrittää, kuka kukin on; siihen liittyy 
sekä yksilö- että yhteisötason ajatuksia siitä, keitä itse olemme, keitä toiset ovat ja 
keitä toiset ajattelevat meidän olevan. Nämä ajatukset ja asemoimiset tulevat esille 
myös informanttieni identiteettikäsityksissä. Keskustelua on kuitenkin käyty siitä, 
voidaanko identiteettiä ylipäätään käsitellä asiana, joka yksilöllä ikään kuin pysyvästi 
on. Tulisiko mieluummin puhua jatkuvasta identifioitumisen prosessista? (Jenkins 
2008: 5.) Stuart Hallin kutsumaa postmodernia subjektia kuvaa sen identiteetin 
moninaisuus. Identiteetti muotoutuu jatkuvasti muun muassa sen mukaan, kuinka 
meitä representoidaan ja puhutellaan kulttuurisissa järjestelmissä. (Hall 1999/1992: 
23.) 

Prosessinomainen identifioituminen asettuu tutkimukseni mukaiseen teoreettiseen 
kehykseen. Niin kuin kulttuurinen tieto ja julkinen toiminta jatkuvasti määrittävät 
toisiaan kulttuuria muovaten, pidän identiteettiä yhtä kelluvana käsitteenä, jolla on 
osansa muutoksenalaisissa merkitystenannoissa. Näkemys selventää myös kantaani 
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identiteettiä koskevaan dilemmaan, joka koskee sen vaikutuksia käyttäytymiseen ja 
päinvastoin (esim. Jenkins 2008: 7, 10). Ei ole mielekästä ajatella identiteettiä asiana, 
joka itsenäisesti saa ihmiset tekemään asioita tietyllä tavoin. Yksilön identiteetti on 
osa sitä kaikkea tietämystä, joka yksilöllä on itsestään ja ympäröivästä maailmasta. 
Se on eräänlaista kulttuurisen tiedon sisältöä, joka koskee omaa ja muiden olemusta 
tässä maailmassa. Siten identiteettiä on haastavaa käsitellä yhtä itsenäisenä objektina 
kuin se itse asiassa arkikielessä ja informanttieni puheissa ilmenee. Sosiologi 
Zygmunt Baumanin (1996: 19) mukaan identiteetti elää suhteessa tuntemaamme 
historiaan, omiin kokemuksiimme ja tapahtumiin, ja siten identiteetin rakennus on 
osa ihmisenä olemista. Tämä kuvastaa käsitykseni mukaista identiteettiä. 

Sen lisäksi, että identiteetin kautta rakennetaan kuvaa itsestä ja yhtäläisyyksistä 
yhteisössä, sen eräs keskeinen piirre liittyy rajojen ja toiseuden rakentamiseen. 
Etnisten ryhmien identiteettiä tutkinut antropologi Fredrik Barth (1982/1969) pitää 
identiteettejä Hallin (1999/1992) ja Jenkinsin (2008) tavoin ympäröivistä 
olosuhteista riippuvaisina, mutta myös asemoitumisina suhteessa merkityksellisiin 
toisiin. Identiteetin rakennus on siis tavalla tai toisella erontekoa. (Barth 1982/1969 
ß Cohen 2000: 2–4.) Eronteko toisiin on myös informanttieni kohdalla selkeimmin 
heidän identiteettikäsitystään rakentava piirre. Erontekoa tehdään sekä yksilö- että 
yhteisötasolla. 

 

4.2.1   Kirjallisuuden avulla rakentuva identiteetti 

 

H6: -- pääsin keskikouluun, ja se tarkotti sitä, että piti asua asuntolassa viikot. 
Ja sitte jouduin siellä ihan vieraitten tyttöjen kanssa samaan huoneeseen ja ne 
tytöt oli sieltä [Suomussalmen] pohjoisosista ja niille kaikki se pitäjän 
eteläpuolinen alue oli Vuokkia. -- ja minutki leimattiin vuokkilaiseksi ja mää 
sillon mielessäni ajattelin, että en minä oo mikään vuokkilainen, että mullahan 
ei vanhemmat oo vuokkilaisia kukaan -- . Ja sitte siihen aikaan ilmestyi Pertti 
Virtarannan Polku sammui -kirja, ja mää luin sen -- ja sain siitä vahvistusta 
sille. Että se tavallaan oli oman identiteetin rakentamista se kirja. Ymmärsin 
tämän [vienalaisen kulttuurin merkityksen]. 
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Yllä on informanttini kuvaus nuoruuden käännekohdasta, jolloin vienalainen 
kulttuuri alkoi näyttäytyä erityisenä ja ainutlaatuisena voimavarana. Vienaa 
käsittelevään kirjallisuuteen tutustuminen edesauttoi tapahtumia ja erontekoa muihin. 
Lainaus kuvastaa laajemminkin sitä, kuinka vienankarjalaisesta kulttuurista 
kiinnostuneet – erityisesti sukujuuriltaan vienalaiset – rakentavat omaa 
identiteettiään ja suhdettaan kulttuuriin lukemalla.  

Sain tilaisuuden vierailla muutamien haastateltavieni kodeissa tai työpaikoilla, joissa 
kirjallisuusharrastus näkyi Vienaa käsittelevien kirjojen runsautena kirjahyllyissä. 
Koska 1800–1900-lukujen Vienaa sekä Suomen että Venäjän puolella on tutkittu 
paljon, lisää kirjallisuuden tarjoama tieto käsityksiä kulttuurin alkuperästä, vaiheista, 
siihen liitetyistä piirteistä, ihmisistä ja tarinoista. Kirjojen kautta omaksuttu tietämys 
johdattaa määrittämään omaa suhdetta kulttuuriin. Myös haastattelut paljastavat 
vastaavan harrastuneisuuden, joka paikoittain näyttäytyy intohimona Vienaa kohtaan. 
Hämmästyttävä tietous käy ilmi säännöllisinä viittauksina kirjallisuuden avulla 
omaksuttuihin menneisyyden tapahtumiin ja kirjallisuuden avulla perusteltuihin 
käsityksiin.  

Informanttini pitävät vienankarjalaista kulttuuria tai vienankarjalaisuutta yhtenä 
elämän osa-alueena, joka ei kuitenkaan yksistään hallitse kokonaisuutta. He pitävät 
vienankarjalaista kulttuuria valtakulttuuriin limittyvänä ulottuvuutena. Kulttuurien 
rajat näyttäytyvät informanteilleni monin tavoin häilyvinä. Kirjallisuus toimii siten 
työkaluna rakentaa kuvaa itsestä vaihtoehtojen maailmassa ja auttaa asemoimaan 
omaa vienalaisuutta tai kiinnostusta kulttuuriin suhteessa laajempaan 
maailmankuvaan. 

Zygmunt Baumanin (1996) mukaan ajatus identiteetistä otetaan käyttöön silloin, kun 
oma tila on epäselvä tai kun yksilö ei ole varma siitä, mihin hän kuuluu. Sen avulla 
asemoidaan itseä vaihtoehtoisten käyttäytymismallien joukossa. (Bauman 1996: 19.) 
Nämä piirteet tulevat esille informanttieni identiteettikäsityksissä, mitä kuvastaa 
myös luvun alussa oleva lainaus haastattelustani. Vaikka vienankarjalaisuus limittyy 
yleiseen suomalaiseen kulttuuriin, on sillä informanttieni puheessa myös tietyt 
rajansa, jotka siten tekevät siihen identifioitumisesta mahdollista. Barthin (2000) 
ajatuksia mukaillen raja auttaa heitä näkemään vienalaisen kulttuurin erilaisena 
verrattuna johonkin toiseen, joka tässä tapauksessa on suomalainen kulttuuri. Nämä 
kulttuuriset rajat ovat kuitenkin aina kuviteltuja ja suhteellisia eli katsantokannasta 
riippuvaisia. Rajojen suhteellisuus tekee Barthin mukaan niiden muodostumisesta 
ennen kaikkea kognitiivisen prosessin. (Cohen 2000: 5, Barth 2000: 19–20.) 
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Kirjallisuuteen liittyy myös kalevalainen kulttuuri, joka usein rinnastetaan Vienaan. 
Vienankarjalainen kulttuuri on informanttini mukaan se kulttuuri, joka on antanu 
runoaineksen Kalevalalle, joka on itse asiassa antanu Suomen kansalle identiteetin 
(H5). Vienalaisen kulttuurin arvoa perustellaan osittain sillä, että Suomen 
kansalliseepokseen eli Kalevalaan kerättyjen runojen alkuperä palautuu pitkälti 
vienankarjalaiseen kulttuuriin. Samalla kalevalaisuus on kuitenkin myös osa 
suomalaisen identiteetin rakentamista. 

H7: -- sitten tosiaan niitä on Kalevalaanki kerätty näitä juttuja niin kyllähän se 
painaa tässä kulttuurin historiassa sitte kovasti. -- Että se on sitä meidän 
identiteettiä tuolta kyliltä tavallaan. Tavallaan historiassa pystyy ajattelemaan, 
että sieltä sitä on ammennettu paljoki kuitenkin.  

Vienalla on paikkansa Kalevalan synnyssä, mikä käy esille kenttätöissä ja 
haastatteluissa vienalaisen ja kalevalaisen kulttuurin rinnastuksina. Usein puhutaan 
Vienan runokylistä, joilla viitataan niihin vienalaiskyliin, joilla on osuutensa 
Kalevalan syntyyn. Näitä ovat Suomen kolmen vienalaiskylän lisäksi muun muassa 
Vuokkiniemi, Latvajärvi, Vuonninen ja Uhtua Venäjän puolella (ks. Kuva 2). 
Lönnrotin lisäksi merkittäviä runonkeruumatkoja näihin kyliin tekivät esimerkiksi D. 
E. D. Europaeus, M. A. Castrén ja F. J. Cajan. (Nieminen 1995.) 

Kalevala ja kalevalaisuus asettuvat Suomen vienalaiskylien elämään erityisesti 
muutaman historiallisen linkin kautta. Elias Lönnrotin apulaisena toimineen 
Europaeuksen keräämät runot Kuivajärveltä ja Hietajärveltä nousivat Kalevalan 
uuden laitoksen rakenteen kannalta avainasemaan. Tarinan mukaan Europaeus tapasi 
Hietajärvellä vuonna 1845 Toarie Huovisen, jonka lauluilla oli osuutensa Kalevalan 
rakenteen muuttumisessa Lemminkäisen virren osalta. (Nieminen 1998: 277. 
Rytkölä 2005: 255.) Suomen vienalaiskylät liittyvät kuvataiteen puolella Akseli 
Gallén-Kallelan tuotannon Aino-taruun, johon Rimmillä asunut, Rimmin Uljaskaksi 
kutsuttu Elias Ahtonen tallentui ollessaan Gallén-Kallelan inspiraationa Väinämöisen 
hahmoon. (Rytkölä 2005: 262–263.) Informanttini ovat tietoisia näistä historian 
tarinoista. 

H2: -- Gallén-Kallelan Aino-taulussa se Väinämöinen, se Rimmin Uljaska, niin 
semmosia persoonia on, jotka on sitten näitä runonkerääjiä opastanu ynnä 
muuta, ja joutunu jopa tauluun malliksi, niin ne on tietysti semmosia yksilöitä, 
jotka antaa semmosia kimmokkeita, että haluaa tietää [vienankarjalaisesta 
kulttuurista] vähän enempi niien ihmisten kautta tavallaan, jotka on ollu ja 
tiietään ja jotka yleisestikkin tunnetaan. 
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Vienaan liittyvät kirjat symboloivat oman ja yhteisön identiteetin rakentamista. 
Tutkimukseni aikaan erityistä huomiota sai ensimmäinen vienankielinen Kalevala, 
joka ilmestyi vuonna 2015 – siihen aikaan, kun oma tutkimukseni oli 
alkutekijöissään. Kalevalan ilmestyminen vienankarjalaisen yhteisön alkuperäisellä 
kielellä välittyi informanttieni ilona ja ylpeytenä haastatteluissa ja tapahtumissa. 
Teos oli monessa yhteydessä esillä praasniekka-viikonlopun tilaisuuksissa: siitä 
saatettiin lausua säkeitä ja teos annettiin myös lahjana ansioituneelle 
kulttuuritoimijalle. Mauri Kunnaksen vienankielinen Koirien Kalevala mainittiin niin 
ikään haastatteluissa useaan otteeseen: koiraversiota luetaan erityisesti lapsille, ja sen 
avulla vienan kieltä halutaan tuoda esille ja välittää nuoremmille. 

Tietyn ryhmän tai yhteisön muodostuminen liittyy perimmäisesti aina identiteettiin. 
Ryhmän muotoutumista voidaan pitää merkitysvälitteisenä toimintana, jonka kautta 
määritellään omaa asemaa ryhmän jäsenenä sekä erottaudutaan ja yhdistytään. 
Yhteisön identiteetti on aina merkitysneuvottelujen tuottama, eikä siten suoranaisesti 
sidottu näkyviin kulttuurisiin piirteisiin. (Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006: 
15.) Tietyn kulttuurisen piirteen eli tutkimukseni symbolin voi kuitenkin nähdä 
viittaavan yhteisöön näiden välisen neuvotellun symbolisuhteen kautta. 

Kirjallisuuden rooli informanttieni identiteetin rakentamisessa soveltuu 
politiikantutkija Benedict Andersonin (1983) näkemyksiin kansakunnasta 
kuviteltuna yhteisönä (engl. imagined community), mikä liittyy myös kansallisen 
identiteetin rakentamiseen. Kuvitellulla yhteisöllä Anderson viittaa yhteisön jäsenten 
kuvittelemaan yhteisön olemassaoloon siitä huolimatta, etteivät jäsenet välttämättä 
tiedä tai tapaa suurinta osaa muista jäsenistä. (Anderson 1983: 6–7.) Informanttieni 
tapauksessa kansakunnan sijaan kyseessä on vienankarjalainen yhteisö, jonka 
uskotaan olevan olemassa, vaikka yhteisön tarkempi jäsenistö säilyy epäselvänä. 

Andersonia sivuten Stuart Hall (1999/1992) määrittelee viisiportaisen strategiamallin, 
jonka pohjalta yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä rakennetaan. Ajatuksen kaksi 
ensimmäistä askelta käy yhteen myös informanttieni käsityksissä vienalaisesta 
kulttuuriyhteisöstä, jota kirjallisuuden kautta rakennetaan. Ensinnä kirjallisuus 
rakentaa kuvaa historiallisista tapahtumista ja niiden myötä yhteisistä kokemuksista, 
onnistumisista ja epäonnistumisista, jotka antavat yhteisölle merkityksen. Täten 
kirjallisuus auttaa yhteisön jäseniä näkemään itsensä osallisena yhteistä, historiallista 
kertomusta. Toiseksi, ja edelliseen liittyen, kirjallisuus tuottaa kuvaa yhteisön 
alkuperästä ja jatkuvuudesta. (vrt. Hall 1999/1992: 48–49.) Vaikka informanteillani 
ei ole henkilökohtaista kosketuspintaa historian tapahtumiin, välittää heidän 
lukemansa kirjallisuus vahvoja mielikuvia yhteisön menneisyydestä. Kertoessaan 
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haastatteluissa menneiden vienalaisten kohtaloista moni informanttini liikuttuu, mikä 
kertoo vahvasta identifioitumisesta ja eläytymisestä menneisyyden tapahtumiin. 

Kirjallisuuden ja identiteetin välinen yhteys kertoo mielenkiintoisella tavalla 
tutkijoiden, keräilijöiden ja taiteilijoiden roolista vienalaisen kulttuurin välittäjinä. 
Juuri heidän muodostamansa kuvaukset ja henkilökohtaisetkin näkemykset 
vaikuttavat yhä kulttuurikäsityksiin. Tietyn etnisen ryhmän olemassaololle voidaan 
pitää tärkeänä sen vaiheiden tunnustamista osana valitsevaa historiankirjoitusta 
(Martikainen & Sintonen & Pitkänen 2006: 19). Sama vaikutus heijastuu aineistoni 
perusteella myös muusta kirjallisuudesta, sillä informanttini ovat vienalaista 
kulttuuria käsittelevistä kirjoista kaiken kaikkiaan ylpeitä. Vaikka monien ahkeraan 
luettujen kirjojen ilmestymisestä on aikaa useampi vuosikymmen, rakennetaan niissä 
esiintyvien käsitysten pohjalta kuvaa kulttuurista ja itsestä. On kuitenkin vain 
sattumusten sanelemaa, että juuri Viena alkoi kiinnostaa niin monia 1800–1900-
lukujen taitteessa, minkä seurauksena kirjallisuutta ilmestyi. Osa haastateltavistani 
tuo esille, kuinka helppoa on ollut kiinnostua ja saada tietoa omasta suvusta ja 
vienalaisesta kulttuurista, kun kirjallisuutta on valmiiksi runsaasti olemassa. Tämä on 
edesauttanut monilla kiinnostuksen rakentumista ja jakamista. 

 

4.2.2   Puvut ja käsityötaide identiteetin symboleina 

 

Oman ja yhteisön identiteetin rakentaminen kirjojen kautta on julkista toimintaa. Sitä 
ohjaavat jaetut merkitykset eli kulttuurinen tieto, joka kirjoista omaksuttujen 
asioiden kautta muovaa käsityksiä jatkuvasti ja ohjaa edelleen toimimaan tietyillä, 
uusillakin tavoilla. Lähes jokainen naispuolisista informanteistani rakentaa 
identiteettiään myös käsitöiden ja pukeutumisen kautta. 

Vienan Karjalassa naisten perinneasua kutsutaan kostoksi (Kuva 9), toisaalla 
Karjalassa samainen puku tunnetaan nimellä feresi. Kosto on edelleen käytössä oleva 
vaate esimerkiksi Kuivajärven praasniekan päiväjuhlassa. Juhlapäivän hyisestä 
tuulesta ja viileästä kesäsäästä huolimatta eri-ikäiset naiset olivat pukeutuneet 
mekkoihinsa, joista jokainen oli yksilöllinen väreineen ja kuvioineen. Monet kostoa 
käyttävät ovat ommelleet itse pukunsa, osa teettänyt sen taitavammilla käsillä. 
Vuonna 2008 Kuivajärvellä järjestettiin myös kostopukukurssi, jossa osallistujilla oli 
mahdollisuus ommella oma pukunsa opettajan avustuksella. 
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Eräs osallistuja kuvaili koston käyttämisen merkitsevän perinteiden jatkamista ja 
ylpeyttä omista taustoista ja lähtökohdista: siitä kuka on ja mistä tulee. Lause 
tiivistää yleisesti jaetut ajatukset. Suunnitelmaani vastoin en edelleenkään itse 
pukeutunut kostoon tuona päivänä, vaikka olen sellaisen perintönä saanut ja tilanne 
olisi ollut siihen enemmän kuin otollinen. Kylmän sään lisäksi päätökseeni vaikutti 
yleinen epävarmuus siitä, olenko identiteetiltäni sopiva sitä kantamaan ja tiedänkö 
tarpeeksi pukeutumiseen liittyvästä etiketistä; asuun liitetään tiettyjä jaettuja 
merkityksiä, joita myös asun kantajan oletetaan jakavan. Samaan uskon erään 
informanttini viitanneen hänen sanoessaan: -- tai ku ei oo syntyny siihen kulttuuriin, 
niin emmää vähässä kummassa pukis perinteistä kostoa päälle” (H1).  

 

Kuva 9. Vienankarjalainen kosto, rätsinä ja peretniekka. (Kuva: Myllylahti 2016) 
 

Kosto-pukuun liittyvät ajatukset tulevat ilmi kansanpukujen käyttötavoissa 
laajemminkin. Myös saamelaispukujen käyttöön liittyy tarkka koodisto, johon 
estetiikalla, kantajan suvulla ja alueella on vaikutuksensa. Siten puku kertoo kantajan 
juurista, identiteetistä ja elämänvaiheista. (Lauhamaa & Rasmus & Judén-Tupakka 
2006: 198.) Kansanpuvun tärkeydestä ja pukeutumissäännöistä kertovat 
saamelaisissa harmia aiheuttaneet saamelaispukujen väärinkäyttötapaukset. 
Tutkimukseni kirjoittamisen aikaan mediahuomiota sai Suomen Miss Maailma -
kilpailijan pukeutuminen epäaitoon lapinpukuun (esim. Aikio 2015). Vuonna 2015 
Helsingin Sanomien haastattelussa saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-
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Aikio kertoo kansanpuvun olevan saamelaisuuden symboli, johon liittyy valtava 
määrä tietoa ja koodeja, jotka puvun käyttäjän on tunnettava. Tämä tekee puvun 
väärinkäytöstä saamelaisista kolonisoivalta tuntuvan teon. (Massa 2015.) 

Kosto-mekon alle puettavaa paitaa kutsutaan rätsinäksi ja sen päälle asetetaan 
peretniekka eli esiliina. Perinteisesti avioituneet naiset ovat käyttäneet myös 
sorokkaa eli päähinettä (esim. Rytkölä 1988: 27). Praasniekan aikaan vain harvalla 
oli sellainen yllään, millä ei kuitenkaan ollut suoraa yhteyttä heidän siviilisäätyynsä. 
Tämä kertoo Turnerin (1989) ja Wagnerin (1981/1975) mukaisesta symboleiden 
ajallisesta moniäänisyydestä ja kontekstisidonnaisuudesta: siviilisäädyn 
ilmaiseminen saattoi aikanaan olla yksi olennainen osa kostoon pukeutumista, mikä 
ei tulkintani mukaan tänä päivänä näyttäydy kostoon pukeutumisen tärkeimpänä 
merkityksenä.  

Tämän päivän kosto-puvun käyttötavat eroavat huomattavasti menneistä ajoista, 
jolloin kosto oli arkiasu. Informanttini sanoin semmonen arvolataus siihen liittyy, 
jonka haluaa sit niinkun.. noh, juhlissa sitten näkyvän. Kyllä mää koen, että se 
arkikäytössä ois aika hankala (H9). Sama informantti kertoi pukeutuneensa kostoon 
viimeksi pääsiäisyön jumalanpalvelukseen. Kostoon pukeutuminen näyttää liittyvän 
juhlavampiin hetkiin. Praasniekan lisäksi näin tutkimukseni aikaan kostoja 
käytettävän myös Oulun Ympäristön Kalevalaisten Naisten ja Oulun Karjalaseuran 
järjestämässä Kalevalajuhlassa (28.2.2016). Edellä mainitut ovat vain esimerkkejä 
monista juhlatilanteista, joissa kostoon pukeutuminen on erityisen suotavaa. 
Tapaukset ilmentävät, ettei oman identiteetin rakentaminen pukeutumalla ole vain 
sattumanvaraista yksilön toimintaa, vaan merkitykset ovat myös jaettuja. Nämä 
jaetut merkitykset konkretisoituvat tilaisuuksien ajan symbolisten perinneasujen 
väriloistona; tuolloin pukeutuminen on myös yhteisöllisen identiteetin merkkinä. 

Pukujen ohessa vienankarjalaiset neulemallit ovat usean informanttini käytössä. 
Samankaltainen jaettu kulttuurinen tieto ohjaa neuleiden valmistamista ja pukemista. 
Vienalaisten neulemallien tekeminen eli niin kutsuttu tikutus näkyy harrastuksena 
usean naispuolisen informanttini arjessa, ja se on ollut esimerkiksi Pohjois-Viena-
seuran toiminnassa kurssimuotoisenakin. 

H3: Jos mä vaikka neulon villasukkia tai lapasia, niin musta on ihana tehä niitä 
niillä vienalaisilla malleilla. Ne on musta tosi kauniita. Ja sekin.. se on omalla 
tavallaan vähän mun semmonen statementtiki, että mä tykkään kantaa ikään 
kuin mukanani niitä kuvioita ja niittenki kautta kertoo, että mistä mä oon. -- Että 
mua ei haittaa, jos mun kotona se jotenki näkyy, että mistä mää oon ja mitä mä 
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edustan. Ja sitte tota.. no vaikka just villasukissa, että kun niitä nyt tulee pidettyä, 
niin ne on siinä arjessa mukana ja.. ulkonäöllään muistuttaa sitten kans siitä, 
että mitä… mitä on. Ja kyl ne jotenki, se värimaailma ja sellaset kuviot ja kaikki 
muu, niin kyl ne puhuttelee tietyllä lailla, et niitä jotenki haalii tuolta 
maailmoilta itselleen. Meillä on Afganistanista nyt kaks sellasta yli sata.. 
varmaan parisataa vuotiaita mattoja, jotka oli yllättäen.. niissä oli semmoset 
Kalevala-henkiset kuviot niin ne oli pakko saaha [naurua]. 

Lainauksen ”Kalevala-henkisyydeellä” uskon informanttini viittaavan perinteisten 
tikutusten ja muiden vienalaisten käsitöiden kuvioihin (Kuva 10 ja 11). Perinteisten 
vienankarjalaisten käsitöiden lisäksi kalevalainen mytologia on ollut taiteilijoiden 
inspiraationa muun muassa koruihin ja kankaisiin, joissa kuvioita sovelletaan 
ajanmukaisiin, uusiin ilmeisiin (Kuva 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Vienalaisia neulemalleja, tikutuksia, kuvioineen Domnan Pirtin näyttelyssä 
Kuivajärvellä vuonna 2009. Kuvioilla on oma symboliikkansa, joka viittaa esimerkiksi 
Vienan alueisiin. Kuvan käsityöt ovat Pohjois-Viena -seuran naisten valmistamia 
vuosina 1990–2009. (Kuva: Karttimo 2009) 
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Kuva 11. Vienankarjalainen käspaikka eli liina, 
joka on valmistettu punapoimintatekniikalla. 
Käspaikkoja tehdään myös muilla tekniikoilla. 
(Kuva: Hänninen 2016) 

 
 

Kuva 12. Sanna Annukan vuonna 2014 Marimekolle suunnittelema karjalais-
kalevalaisvaikutteinen Kukkuluuruu-kuosi. (Kuva: ArchiPanic 2014) 
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4.2.3  Yhteisö, kokoontuminen ja identiteetti 

 

Kirjallisuus ja asusteet ovat osa symboleiden sarjaa, joihin liitettyjen merkitysten ja 
kulttuurisen tiedon voin tulkita viittaavan identiteetin rakentamiseen. Käsityksiä 
yhteisestä alkuperästä, historiasta ja identiteetistä jaetaan myös  vienalaista kulttuuria 
käsittelevissä tapahtumissa, kuten näyttelyissä, joissa kulttuurista kiinnostuneilla on 
myös mahdollisuus kokoontua. Helmikuussa 2016 vierailin Kalevalan ja karjalaisen 
kulttuurin informaatiokeskuksessa, Juminkeossa, jonka tuolloinen valokuvanäyttely 
kantoi nimeä ”Vieraana Vienassa ja Aunuksessa” (Juminkeko 2016b). Tulkintani 
mukaan näyttely toi esille kulttuuria, jolla on jalansijansa Suomen ja Venäjän 
valtioihin sijoittuvalla maantieteellisellä alueella, mutta vaikutuksensa sitäkin 
laajemmalla karjalaisen ja suomalaisen identiteetin synnyssä. 

Yhteisöllistä identiteettiä vahvistetaan muidenkin kulttuuritapahtumien kautta, joista 
aiemmin käsitelty praasniekka on näkyvimpiä esimerkkejä. Kuivajärven praasniekan 
lisäksi kyseisiä juhlia järjestetään myös muualla, vuosittain esimerkiksi Oulun 
Maikkulassa, minne Vienan sukuiset kokoontuvat yhteisen vienalaisen identiteetin ja 
kiinnostuksen vuoksi. Silloin tällöin kenttätöideni aikana esiintynyt sana heimo 
kuvastaa niin ikään yhteisön merkitystä. Karjalan sivistysseuran järjestämät 
heimopäivät ja Karjalan heimo -lehti kertovat yleisemmin karjalaisjuuristen 
yhteisestä kokemuksesta, jota määrittää esimerkiksi Cohenin (2000) ja Barthin (2000) 
mukainen eronteko toiseen, eli valtakulttuuriin. Myös tapahtumissa ja joissain 
haastatteluissa kuulin sanaa käytettävän yhteisen identiteetin ja alkuperän merkiksi. 
Hallin mukaan kulttuurinen eronteko kasvattaa yhteisötunnetta ja 
ryhmäsolidaarisuutta pitäen yllä koettua erilaisuutta suhteessa muihin (Hall 
1999/1995: 86). 

Suomen vienalaiskylät tunteville tärkeänä yhteisöllisyyden ja yhteen kokoontumisen 
monumenttina on ollut vuosienkymmenten ajan 1960-luvulla rakennettu Domnan 
Pirtti (Kuva 13). Domnan Pirtti on vuonna 1964 rajakarjalaiseen tyyliin rakennettu 
talo kylän keskeisimmällä paikalla. Se rakennettiin Suomen vienalaisten 
runonlaulajien muistolle ja on nimetty kylillä asuneen runonlaulaja Domna Huovisen 
mukaan. (Vainio 2007.) Vuosien ajan Domnan Pirtti toimi retkeilymajana, jossa 
järjestettiin myös erilaisia vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyviä kursseja ja 
näyttelyitä, ja toimiessaan kahvilana tarjoiluihin kuuluivat useimmiten vienalaiset 
perinneleivonnaiset. 
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Kuva 13. Karjalaisittain rakennettu Domnan Pirtti Kuivajärvellä. (Kuva: Hänninen 2016) 

 

Informanttieni puheessa Domnan Pirtti tulee esille siihen liittyvien muistojen kautta, 
esimerkiksi työpaikkana tai jokakesäisenä vierailukohteena. Menneiden tapahtumien 
lisäksi Domnan Pirtti esiintyy keskusteluissa myös sen ajankohtaisempien 
vaiheidensa vuoksi, jotka nähdään vienankarjalaisesta kulttuurista kiinnostuneen 
yhteisön kannalta huolta herättävinä. Vuonna 2014 Suomussalmen kunta myi 
Domnan Pirtin yksityisomistukseen, jonka seurauksena rakennuksen 
vienankarjalainen luonne on muuttunut ja vienalaisten tapahtumien järjestäminen 
hiipunut. Informanteistani välittynyt huolestuneisuus kertoo Domnan Pirtin edelleen 
olevan yhteisön kokoontumisen ja identiteetin symboli sen pitkän historian ja 
informanttieni aiempien kokemusten vuoksi, vaikka rakennuksessa järjestettävä 
yhteinen kulttuuritoiminta on hiljattain loppunut. Domnan Pirttiä käsittelevät 
keskustelut kuvaavat informanttieni epävarmuutta siitä, missä yhteisön jäsenillä on 
tulevaisuudessa mahdollisuus kohdata toisensa, mutta myös huolta laajemmasta 
yhteiskunnallisesta suhtautumisesta vienalaisen vähemmistökulttuurin 
olemassaoloon. 
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4.3 Luontosuhdetta symboloiva toiminta 

 

Kuivajärven ja Hietajärven nimellisesti harvalukuisen rakennusperinnön ohella 
aluetta määrittää fyysisesti sen kupeessa avautuva Murhisalon luonnonympäristö. Se 
on ollut koko kylien historian ajan asukkaiden ja vierailijoiden tärkeää nautinta-
aluetta. Vuonna 1988 alue nimettiin luonnonsuojelualueeksi, jonka ytimen 
muodostavat soidensuojelualueet sekä vanhat aarniometsät. (Metsähallitus 2016.) 
Murhisalo on ollut vuodesta 2014 lähtien osa Suomussalmen itärajalla sijaitsevan 
Kalevalapuiston toiminnallista suojelualuekokonaisuutta, jonka tavoitteena on 
edistää suomalais-venäläistä luonnonsuojelu- ja kulttuuriyhteistyötä sekä luonto- ja 
kulttuurimatkailua (Ympäristöministeriö 2014). Kalevalapuistoon lukeutuu 
Murhisalon lisäksi myös Kuivajärvi-Hietajärven maisema-alue, jonka avulla pyritään 
säilyttämään vienankarjalaista kulttuuri- ja rakennusperintöä sekä kulttuurimaisemaa 
(Metsähallitus 2016). Vuonna 2016 kylien maisema-alue on ehdolla 
valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (ELY-keskus 2016). 

Ympäröivän luonnon ja kylämaiseman saamat statukset kertovat alueen 
yhteiskunnallisesta merkityksestä, minkä johdattelemana on ollut kiinnostavaa pohtia 
luonnon merkityksiä ihmisille, joille alue on tuttu. Luonnon ja kulttuurimaiseman 
merkitykset kumpuavat aineistoni symboleista ilmentäen vienankarjalaiseen 
kulttuuriin liittyvää luontosuhdetta. Paitsi haastatteluissani ja kentällä kohtaamissani 
symboleissa se ilmenee ennalta myös vienalaista kulttuuria käsittelevässä 
kirjallisuudessa. Luvussa 4 toin esille informanttieni luontokokemuksia, jotka 
johdattivat aiempien sukupolvien muistamiseen. Paitsi historiallisena linkkinä, on 
luonto informanteilleni tärkeä monista muistakin syistä. 

H1: Luonnonki ihmiset kokee niin eri tavalla, että mikä on se syy, miksi sinne 
menee. Että enää ei oo niinku pakko mennä hankkimaan leipäänsä sieltä, mutta 
toiset menee hankkimaan sitä riistaa. Ite menee jostain… Kun vaan tekee mieli 
mennä. Tai käyä marjassa ja sienessä. Tai liikkua. Kyllä jos taika... tai tarinat ja 
mytologiat elää, niin kyllä minusta ne saa luonnosta sellasen elinvoimansa. 
Niinkun ihmisten pinnalla luonnossa. 

Edeltävä lainaus kuvastaa erään haastateltavani ajatuksia metsässä liikkumisesta. 
Konkreettisten syiden, kuten marjastuksen ja sienestyksen lisäksi metsässä 
liikkuminen on hänelle tärkeää muutoinkin. Luonto on arvo itsessään, eli sen 
merkitys ei yksistään selity sen tarjoaman näkyvän hyödyn kautta. Luonto näyttäytyy 
henkisenä voimavarana, johon yhdistyy historian kautta syntynyttä mystisyyttä, joka 
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innostaa kulkemaan alueen luonnossa. Informanttini pitävät luonnon kunnioitusta 
uskonnon tavoin vienankarjalaiseen kulttuuriin kietoutuneena piirteenä.  

H3: Mutta ehkä semmoen luontosuhde… Luonnon kanssa oleminen, että se ois 
niinku erilaista [vienankarjalaisessa kulttuurissa], mitä muuten. 

Hiljentyneen kyläelämän vuoksi monelle informantilleni Suomen vienalaiskyliin 
saapumisen ensisijainen syy on ympäröivä luonto.  

H7: Käyn siellä [Kuivajärvellä] kerran pari kuussa -- . Ja tietenki tämmönen 
vahva luontoside.. -suhde on yks semmonen merkittävä tekijä siinä käynnissä 
myös, että… Ja ikää ku on tullu niin kylät on hiljentyny, niin ehkä vielä 
tärkeempi puoli on ollu se luontopuoli justiinsa. 

Luontosuhde ilmenee useimpien informanttieni elämässä tarpeena retkeillä ja 
virkistäytyä metsässä. Marjastus, sienestys, kalastus ja hiihtäminen ovat esimerkkejä 
tavoista, joita toteutetaan nykyisissä kotiympäristöissä ja monen kohdalla erityisesti 
Murhisalon alueella. Edeltäviin lainauksiin viitaten luonnossa liikkumisen syyt ovat 
kuitenkin paljon moninaisemmat. Luonto muistuttaa menneiden vienankarjalaisten 
elämäntavasta, mahdollisesti omista sukujuurista ja on hyvinvoinnin lähde. 
Luonnossa liikkuminen auttaa siten ymmärtämään omaa itseä ja paikkaansa 
suhteessa ympäröivään maailmaan. 

Luontoon viittaavien symbolisten tapojen vienalaisuutta on sikäli haastavaa osoittaa, 
että ne ovat myös yleisiä suomalaisia tapoja. Luonnossa liikkumisen tavat nousevat 
kuitenkin vahvasti esille puhuessamme Kuivajärvestä, Hietajärvestä ja sukujuuriltaan 
vienalaisten informanttieni vanhemmilta opituista tavoista. Informanttini siis itse 
yhdistävät luontosuhteensa vienankarjalaiseen kulttuuriin. Luonnon merkityksiin on 
suhtauduttava varovasti myös sen vuoksi, että pääosalle informanteistani Murhisalon 
alue on tuttua vapaa-ajan aluetta tai jopa kotiseutua, kuten yksi heistä mainitsee.  

H6: Se luonto siellä ympärillä on ollu tärkeä asia aina ja sit vaan jotenkin.. koti 
on siellä. 

Nämä tekijät saattavat vaikuttaa luontoon liittyviin voimakkaisiin tuntemuksiin ja 
mahdolliseen romantisointiin. Toisaalla Vienan Karjalassa, erilaisissa 
luonnonympäristöissä merkitykset voisivat olla toisia, vaikka historiallisesti 
vienalaisten luontosuhde ja luonnonuskoisuus ovat tunnustettu monissa lähteissä 
(esim. Rytkölä 2005: 213). 
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Luonnon merkitys näyttäytyy myös järjestetyssä kulttuuritoiminnassa. Kuivajärvellä 
järjestettävä Vienan hiihto on vuotuisena tapahtumana eräs konkreettisimmista 
symboleista, jossa luonnon saamat jaetut merkitykset esiintyvät. Praasniekan lisäksi 
se on toinen suuremmista kylillä järjestettävistä tapahtumista. Osallistuin 
tutkimusprojektini alkuvaiheissa Vienan hiihtoon (4.4.2015) selvittääkseni, mikä 
hiihtotapahtuman tarkoitus on ja miksi siihen osallistutaan. Vienan hiihto on 
paikallisten matkailu- ja kulttuuritoimijoiden järjestämä retkihiihtotapahtuma, jonka 
ladut kulkevat Murhisalon luonnonsuojelualueella tarjoten osallistujalle 
mahdollisuuden nähdä alueen luontoa ja vienalaisen kulttuurin kannalta merkittäviä 
paikkoja, maamerkkejä ja maisemia (Vainio 2007: 16). Samat reitit ovat olleet 
kyläläisten käytössä muun muassa kalastusretkillä kylien olemassaolosta lähtien. 
Hiihtoreittien pituudet vaihtelevat muutaman kilometrin lenkistä yli 
kolmenkymmenen kilometrin retkeen.  

Yllätyksekseni suuri osa tapahtumaan saapuvista henkilöistä ei ollut kylistä kotoisin, 
vaan sitä useammin muualta Suomussalmelta ja lähialueilta. Vienan hiihdon 
historiaan liittyvät 1980-luvun tapahtumat, joiden aikaan kyliä ympäröivää luontoa 
uhkasivat metsien hakkuut. Kulttuurisen arvonsa vuoksi luonnon säilyttäminen sai 
ympärilleen laajan joukon puolestapuhujia kyläläisistä tutkijoihin ja 
luonnonsuojelijoihin. Moninaisten tapahtumien seurauksena Vienan hiihto 
järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1988 tarpeesta antaa mahdollisuus uhan alla 
olevan alueen näkemiseen, kokemiseen ja sen arvon ymmärtämiseen. Liikehdinnän 
seurauksena myös Murhisalosta muodostui luonnonsuojelualue. (Vainio 2007: 6–10.) 

Tapahtumat nousevat esille useassa haastattelussani, vaikka käsitykseni mukaan 
kukaan haastateltavistani ei osallistunut vuoden 2015 hiihtoon. Moni kuitenkin sanoo 
osallistuneensa hiihtoon vuosien varrella. Käymieni keskusteluiden pohjalta 
ymmärsin, että lähtökohtiensa vuoksi Vienan hiihtoa pidetään edelleen Suomen 
vienalaiskylien kulttuurin kannalta merkittävänä tapahtumana ja symbolina. 
Tapahtumassa luonnolle annetut merkitykset konkretisoituvat järjestetyn 
retkeilymahdollisuuden muodossa. Yhtä aikaa symboliin yhdistyy se uhka, jonka 
alueen luonto ja kulttuuri ovat historiassa kohdanneet. Informanttini mukaan 
nimenomaan edellä mainitut tapahtumat herättivät aikoinaan monet tajuamaan, 
kuinka tärkeä osa vienalaista kulttuuria luonto on. Saman sanoman informanttini 
toivovat hiihdosta edelleen välittyvän. 

Vienalainen luontosuhde näkyi tutkimukseni aikaan myös näyttelyissä. Vierailin 
ennen tutkimustani, kesällä 2014, Suomen vienalaiskylien kulttuuriperintöä ja 
kylämaisemaa vaalivan Vienan Veräjän järjestämässä Otson omana -näyttelyssä. Se 
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esitteli vienankarjalaista karhumytologiaa ja sen suhdetta tämän päivän ihmisen 
luontosuhteeseen taidetyöpajoissa syntyneen taiteen muodossa (Kuva 14)(ks. Vienan 
Veräjä 2016). Suomalais-karjalaisessa karhumytologiassa karhu on ollut 
pakanallinen symboli. Karhun jumalaisuuteen ovat liittyneet karhumenot 
rituaaleineen, jotka ovat olleet suomalais-karjalaisen pakanauskon todennäköisesti 
näkyvin ilmaus. Karhumyytin historiallisesta olemassaolosta Vienan Karjalassa 
kertovat esimerkiksi Lönnrotin alueelta keräämät runokokoelmat, joissa karhu 
säännöllisesti esiintyy. Kalevalan vanhimmissa versioissa viittaukset karhuun 
näkyvät runsaammin, mutta vähenevät uusimmissa versioissa. Tämän nähdään 
viittaavan 1600–1800-lukujen maailmankatsomuksen murrokseen, jolloin sekä 
kristinusko että karjatalous yleistyvät saaden karhun näyttämään uhkaavalta, niin 
uskonnollisena symbolina kuin petoeläimenäkin. (Pentikäinen 2005: 55–58.) 

Osan Otson omana -näyttelyä muodostivat Saarisuon luontopolun varteen sijoitetut 
taideteokset (Kuva 15), jotka tekivät luonnossa liikkumisesta yhtä aikaa sekä luonto- 
että taide-elämyksen. Näyttelyyn liittyviä teoksia tuli vastaan milloin kelohongan 
oksassa, milloin suonsilmässä tai sammalmättäällä. Muistikuviini näyttely on jäänyt 
kokemuksena, jossa taideteokset laittoivat uudella tavalla aistimaan ympäröivää 
luontoa, ja samaan aikaan teokset tuntuivat imevän palan energiaansa siitä. 
Tutkimukseni aikaan keväällä 2015 samainen näyttely oli eri muodossaan esillä 
Suomussalmen pääkirjastolla. 

 
 

 
 

Kuva 14. Taiteilija Jaakko Heikkisen teos, joka oli Otson omana -näyttelyssä 
vuonna 2014. (Kuva: Heikkinen 2014) 
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Kuva 15. Taidetta Otson omana -näyttelyssä Kuivajärvellä Saarisuon luontopolun 
varrella vuonna 2014. (Kuva: Karttimo 2014) 

 

4.4 Perinteiden jatkaminen 

 

Perinteiden jatkaminen on ilmaus, jolla informanttini perustelevat monia 
vienalaiseksi mieltämiään toimintatapoja. Joillekin perinteiden jatkamista on 
pukeutuminen kostoon juhlissa tai neulemallien käyttö, toisille sitä edustaa 
vienalainen ruokakulttuuri ja sen määrittämät leivosten muodot. Jotkut 
informanteistani noudattavat tiettyjä perinteisiä tapoja luonnossa liikkuessaan ja 
esimerkiksi kalastaessaan. Perinteitä tuodaan esille myös erilaisessa 
kulttuuritoiminnassa esimerkiksi runolauluesitysten kautta. Perinteiden jatkaminen 
on informanteilleni kahtalaisesti jo aiemmin esiintyneiden vienankarjalaisten 
symboleiden esittämistä mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan, mutta myös 
uusien symbolisten muotojen kehittämistä sukupolvien takaa kantautuvan 
kulttuurisen tiedon pohjalta. 



59 

 

Perinnettä voidaan pitää perinteentutkija Pertti Anttosen (2009) mukaan kulttuurisen 
toiston nimeämisenä, merkityksenantona ja arvon määrittämisenä. Perinne syntyy 
historiallistavan, kollektivisoivan ja argumentoivan puhetavan tuloksena. Se on 
vastavuoroisesti sekä ennen tehdyn ja ajatellun uusimista että uusimisen 
merkityksellistämistä ja mahdollistamista tässä päivässä. Perinteentutkimuksen 
parissa käsite viittaa useimmiten sukupolvelta toiselle välittyvän kulttuurisen tiedon 
siirtymisprosessiin, eli perinteenä voidaan pitää kulttuurisen tiedon ja osaamisen 
tuotteita, jotka välittyvät sukupolvelta toiselle. (Anttonen 2009: 2.) Kulttuurisen 
tiedon ja osaamisen tuotteet ovat nähtävissä tutkimukseni symboleina, ja siten 
Anttosen määritelmä asettuu myös informanttieni käsityksiin perinteestä.  

Myös historiantutkija Eric Hobsbawmin (1983) perinteen määritelmään liittyy toisto. 
Hänelle perinne on arvojen ja normien välittämistä toistavan toiminnan kautta. 
Perinne rakentaa siten jatkumoa menneisyydelle. Perinteen erottaa tavoista ja 
rutiineista sen erityinen, historiaan linkittyvä rituaalinen ja symbolinen tarkoitus. 
(Hobsbawm 1983: 1–3.) 

Perinne voi siis olla saman asian säilymistä tai sen ilmentämistä uusien muotojen 
kautta. Ensimmäiseen näkemykseen liittyen on keskusteltu muun muassa siitä, 
kuinka monen toimijan tai sukupolven kautta teon tai ilmauksen on siirryttävä, jotta 
voidaan puhua perinteestä. Jälkimmäisen lähtökohtana on ajatus toimijan 
tulkinnallisesta viitekehyksestä, joka saa objektin näyttämään vanhan jatkumona. 
(Anttonen 2009: 2.) Lähtökohtainen ajatukseni kulttuurista johdattaa näkemään myös 
perinteen uusien muotojen rakentamisena. Pidän epätodennäköisenä jonkin tietyn 
asian tai tavan säilymistä samana vuosien, saati sukupolvien ajan, koska sitä 
tulkitsevien yksilöiden maailmankuva on alati muutoksessa kulttuurin ja kulttuurisen 
tiedon luonteen vuoksi. Informanttieni avulla totean perinteellä olevan potentiaalia 
säilyä symboliselta ulkomuodoltaan samana, mutta siihen liittyvät merkitykset ja 
kulttuurinen tieto muuttuvat väistämättä. Informanttieni kohdalla heidän kulttuurinen 
tietonsa on johdattanut myös uudenlaisiin symbolisiin muotoihin. Siten perinteessä 
on aina kyse niin sanotusti uusista muodoista. 

Vienalainen ruokakulttuuri esiintyi säännöllisesti tutkimusprosessini aikana. 
Keitinpiirakat, sultsinat, potakka- ja marjasangit, kakkarat sekä kalitat eli 
riisipiirakat ovat informanteille sekä lapsuuden muistoja että tätä päivää. Niitä 
tarjoillaan kokemani mukaan erityisen usein kulttuuritapahtumissa, kuten 
tutkimukseni aikaan Kuivajärven praasniekan Perinneillassa (10.7.2015) ja 
Vienalaisessa illassa (18.2.2016) (Kuva 16) esimerkiksi samovaarista eli 
venäläisestä teenkeittimestä tarjoiltavan tsaijun eli teen kera. 
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Kuva 16. Tarjoilupöydän vesirinkelit ja marjakaiset Vienalaisessa illassa Suomussalmen 
seurahuoneella keväällä 2016. (Kuva: Hänninen 2016) 
 

Monen informanttini elämässä vienalaiset leivokset liittyvät kostoon pukeutumisen 
tapaan juhlahetkiin, eli niiden valmistaminen ja syöminen eivät ole aivan 
jokapäiväisiä ja arkisia tapoja. Ruokakulttuuri symbolina ilmenee perinteen käsitettä 
ajatellen asiana, joka on säilyttänyt symbolisen muotonsa uusista merkityksistä 
huolimatta. Vertauksen vuoksi otan esille aiemmin käsittelemäni vienalaiset neuleet, 
joissa kulttuurinen tieto ohjaa jatkuvaa uusien symbolisten muotojen rakentamista. 
Tämän seurauksena neuleiden kuviot voivat ennen käytettyjen sävyjen sijaan esiintyä  
myös sateenkaaren väreissä tai afganistanilainen matto edustaa samankaltaisten 
kuvioidensa vuoksi vienalaisuutta. 

Pääsin kokeilemaan informanttini opastuksella, kuinka keitinpiirakat ja 
potakkasangit valmistuvat ja miltä niiden tulisi maistua (Kuva 17). Informantilleni 
maun ja ulkomuodon vertaus käy suhteessa mielikuvan aitoon, jota hän on tottunut 
nuoruudessaan näkemään ja maistamaan muun muassa äitinsä, mummonsa ja muiden 
vienalaisten tekemänä. Informanttieni käsityksistä päätellen riisipiirakoiden rypytys 
on oma taiteenlajinsa, jossa tapoja on yhtä paljon kuin tekijöitä, mutta jokaisella 
mielikuva yhdestä, ainoasta ja oikeasta mallista.  
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Kuva 17. Informantin kanssa tehtyjä keitinpiirakoita ja potakkasankia. (Kuva: Hänninen 2015) 

 

Leivoksiin liitetyt ajatukset kuvastavat erityisen osuvasti, kuinka merkitykset 
rakentuvat aistien yhteistyössä – onnistunut vienalainen leipomus sekä näyttää, 
maistuu että tuntuu suussa oikealta. Tätä aistimellista maailmaa pääsin onnekseni 
lähestymään. Sarah Pinkin (2009) mukaan tieto on aina ruumiillistunutta ja 
paikantunutta, minkä vuoksi etnografin eräs tavoite on tulla samalla tavoin 
asemoiduksi informanttiensa kanssa. Tämä tapahtuu tavoittelemalla informantin 
kanssa samankaltaisia kehollisia aistihavaintoja ja aistiluokitteluja, joiden avulla 
muun muassa tunteita ilmaistaan ja arvotetaan; etnografi paikantaa itsensä niiden 
ihmisten tilaan, joiden kokemuksia, muistoja ja mielikuvia on pyrkimys ymmärtää. 
(Pink 2009: 42–50.) Yhdessä leipominen ja syöminen rakensivat mielestäni 
ainutlaatuisesti asemoitumista ja George Marcusin (1998) mukaisen kumppanuuden 
muotoutumista.  

Perinteen käsitteeseen liittyvä sukupolvisuus ohjaa monien informanttieni symbolista 
toimintaa. Omia lapsia otetaan pienestä saakka mukaan järjestettyyn 
kulttuuritoimintaan, ja esimerkiksi musiikkiharrastusten kautta halutaan antaa 
mahdollisuus kiinnostua vienalaisesta kansanmusiikista. Perinteet näkyvät myös 
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joidenkin informanttien ja heidän lastensa nimissä, joita on esiintynyt vienalaisessa 
kulttuurissa vuosikymmenten ajan. Vienankielistä kirjallisuutta ja niin kutsuttuja 
starinoita eli vienalaisia suullisia tarinoita halutaan lukea ja kertoa lapsille, kuten 
miespuolinen informanttini kertoo.  

H2: Ehkä semmonen varmaan, että starinan kerronta on [vienalainen tapa]. 
Minä oon kertonu, tyttäret on kolmekymppisiä niin siitä asti, kun ne on jotakin 
kuunnellu, syntymästään lähtien, niin minä oon jotakin pohatta-Matti-juttua 
niinkun vienalaisittain kertonu heille. Ja tietysti yrittäny nuita laulujaki etsiä, 
joissa mieluusti on vienalainen pohja. Kun karjalankielisiä lauluja isä on 
aikanaan keränny ja vaalinu ja oon kokenu, että minun pittää sitä asiaa jatkaa 
ja sitä kautta.  

Perinteiden jatkamisen kohdalla ajatus kulttuurisen tiedon ja julkisen toiminnan 
vuoropuhelusta konkretisoituu. Roy Wagnerin (1981/1975) ajatus keksimisestä ja 
käytännöstä käy hyvästä esimerkistä. Informanttieni symbolista toimintaa ohjaa 
halu jatkaa perinteitä: siten heillä on mielessään idea käyttännöistä, jotka ovat 
vienalaisina pidettyjä. Keksimisen kautta he toteuttavat ja esittävät parhaansa 
mukaan uudelleen näitä tapoja, olivatpa ne uusissa merkityksissään tai 
symbolisissa muodoissaan. Juuri tätä dynaamista lähtökohtaa Wagner pitää 
kulttuurin muodostumisen lähtökohtana, jolloin kulttuuri on aina keksimistä. 
(Wagner 1981/1975: 10–11, 35–36.) 
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5 Kulttuurinen tieto 

 

Aiemmassa luvussa esitellyt symbolit viestivät informanttieni jakavan tietynlaisia 
merkityksenantoja, joiden yhtäläisyyksiä avasin kussakin alaluvussa. Teoriaani 
noudattaen aistein havaittava julkinen ja merkitysvälitteinen toiminta on kulttuuria, 
mutta merkitysten syvällisempi tulkinta ja ymmärrys vaatii kognitiivisen kulttuurisen 
tiedon tarkempaa huomioimista. Koska kulttuurinen tieto ohjaa merkittävällä tavalla 
informanttieni tulkintoja, siirrän tässä luvussa symbolianalyysini tutkimukseni 
laajempaan kontekstiin pohtimalla, minkälainen kulttuurinen tieto määrittää 
informanttieni symbolisia toimintatapoja; minkälaiset ajatukset kulttuurista 
johdattavat informanttini toimimaan tietyillä, edellä esitellyillä symbolisilla tavoilla. 
Ilman tätä vaihetta merkityksenannot jäisivät vajaiksi. 

Symbolisten toimintatapojen ja kulttuurisen tiedon vuorovaikutus on tiivis, minkä 
vuoksi niiden selvärajainen erottaminen on keinotekoista. Siksi jo aiemmissa 
luvuissa oli paikoittaisia mainintoja kulttuurisesta tiedosta. Tässä luvussa analysoin 
kulttuurista tietoa, johon olen metodologisen viitekehykseni mukaisesti päätynyt 
ennen muuta haastatteluiden kautta. Syvyytensä johdosta haastattelut avasivat 
monia uusia käsityksiä, joita en osallistuvan havainnoinnin avulla tavoittanut. 
Esittelen muodostamani kulttuurisen tiedon kategoriat, joista syvennyn tarkemmin 
informanttieni käsityksiin kulttuurin elinvoimaisuudesta.  

 

5.1 Ainutlaatuinen vähemmistökulttuuri 

 

Yksi julkista toimintaa ohjaava piirre sekä tutkimuskentällä että sen ulkopuolella 
viittaa informanttieni ylpeyteen ainutlaatuisesta vienalaisesta kulttuurista, jonka 
kanssa he saavat olla kosketuksissa omasta kiinnostuksestaan, sukunsa kautta tai 
ilman sukusuhdetta. Vienankarjalainen kulttuuri mielletään valtakulttuurista 
poikkeavaksi vähemmistökulttuuriksi, jonka tiedetään käyneen olemassaolonsa 
aikana läpi erinäisiä, vaikeitakin vaiheita. Kulttuurin ajatteleminen vähemmistönä  
ilmenee muun muassa säännöllisinä vertauksina rinnasteisiin kulttuureihin kuten 
saamelaisuuteen – ja yllättäen myös Amerikan alkuperäiskansoihin.   

H4: Mää oon kyllä sitä mieltä, että intiaani on se, joka on intiaanin kasvattama.  
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Informanttieni näkemyksistä on pääteltävissä yhteinen ajatus katoamisen uhasta, 
joka kohdistuu yleisellä tasolla vähemmistökulttuureihin, oli tämä mikä tahansa. 
Siten muita vähemmistöjä kohtaan on havaittavissa tiettyä solidaarisuutta. 
Maantieteellisen läheisyytensä vuoksi vertauksia ilmenee eniten saamelaiseen 
kulttuuriin. Yksi informanttini tuo vertauksessaan esille myös kepeämielisen 
kateuden saamelaisen kulttuurin paremmaksi miellettyä elinvoimaisuuden tilaa ja 
potentiaalia kohtaan.  

H3: Mää oon vähän kateellinen vaikka saamelaisille, kun niitä on niin paljo 
enemmän, että niillä on vielä oma kieli ja se voi hyvin ja.. Ja niillä on tosi vahva 
kulttuuri-identiteetti ja niitä ihmisiä on.. siellä on väestöpohjaa vielä, et se ei oo 
häviämässä et ne niinku... Ne vanhvasti sitä elättää ja ylläpitää.. ja se elää tässä 
päivässä tosi mahtavalla tavalla. Niin se, että se ois niinkun.. makeeta, jos 
meijänki kulttuuri tekis niin, mut se et se on valitettavaa et.. valitettava fakta, et 
ei se siihen yllä.  

Vaikka vienankarjalaiset eivät ole Suomessa alkuperäiskansaa, uskon vertausten 
alkuperäiskansoihin osaltaan nousevan Vienaan liittyvistä, kalevalaiseksi 
mielletyistä traditioista kuten runolaulusta. Aiemmin esitin, kuinka Kalevala 
näyttäytyy informanteilleni eräänä yksilöllisen ja yhteisöllisen identiteetin 
symbolisena rakennuspalana. Informanttieni puheessa alkuperäisyys liittyykin 
vienankarjalaiseen kulttuuriin identiteetin tasolla – maantieteellisen 
alkuperäisyyden sijaan. Kulttuurin uskotaan Kalevalan kautta vaikuttaneen 
suomalaisten itsetuntemukseen laajemminkin, mikä tekee pienestä kulttuurista 
ainutlaatuisen, alkuperäisen ja tärkeän maailman kulttuurien kirjavalla kankaalla. 

Ajatukset kulttuurin vähemmistöasemasta ilmenevät tietoisuutena menneisyyden 
vienalaisten huonosta yhteiskunnallisesta asemasta, jossa syrjintä muun muassa 
tapojen ja kielen perusteella on ollut yleistä. Tietoisuus menneiden sukupolvien 
kokemasta tai omasta lapsuuden aikaisesta syrjinnästä ja häpeästä on ollut 
ponnahduslautana monelle informantilleni tuoda ylpeänä esille omia taustoja tänä 
päivänä; ylpeys rohkaisee symboliseen toimintaan, kuten vienalaisten pukujen ja 
käsitöiden kantamiseen tai perinteiden jatkamiseen. Menneisyyden syrjintää ja 
tarvetta peittää oma vienalaisuus pidetään yhtenä kulttuuria kolhineena vaiheena, 
jota nykyisellä toiminnalla yritetään paikata.  

H2: No se [vienankarjalaiset sukujuuret] on siis yhtälailla semmonen velvoittava 
tai vastuuta antava asia mulle, ja sitten toisaalta niistä juurista voi olla todella 
ylpeä ja niitä ei tarvii kyllä kenenkää hävetä. 
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Monet informanttini ovat edelleen surullisia siitä, kuinka vähäistä julkinen 
keskustelu vienankarjalaisesta kulttuurista on ollut. Tämän seurauksena yleinen 
yhteiskunnallinen tietoisuus kulttuurista on jäänyt niin vähäiseksi, että omaa 
kulttuuritaustaa on usein selitettävä sen käydessä ilmi keskusteluissa. Etnisiä 
vähemmistöjä tutkineiden Tuomas Martikaisen, Teppo Sintosen ja Pirkko Pitkäsen 
(2006: 18–19)  mukaan etnisen ryhmän saama julkinen huomio tai sen mahdollinen 
puuttuminen vaikuttavat merkittävästi ryhmän yhteiskunnalliseen olemassaoloon ja 
identiteettiin. Julkinen huomio on  siten hyväksyntää. 

Usean informanttini näkemyksen mukaan monikulttuurisuuden esiintuomiselle on 
enenevissä määrin tilaa nykyisessä yhteiskunnassa. Ajatus monikulttuurisesta 
maailmasta ja sen eduista näyttääkin motivoivan monen informanttini toimintaa 
vienankarjalaisen kulttuurin parissa ja sen ulkopuolella, mikä käy esille seuraavassa 
lainauksessa. 

H3: Monimuotosuuden ymmärtämisen kannalta myös [vienankarjalaisen 
kulttuurin esiintuominen on tärkeää], et niinkun, ei olla kaikki samasta muotista 
valettuja, et meitä on monenlaisia ja et ihan niinku maailmassa on kulttuureita 
tosi paljon, niin sit se, että meillä myös Suomessa on rikas ja monipuolinen 
kulttuuritausta, josta tämän päivän kulttuuri on muodostunut, ja tän päivän 
ihmiset et… 

Osa informanteistani mieltää oman kulttuuritaustansa antaneen innostuksen lähteä 
mukaan, tai viedä omat lapset, myös laajemmin monikulttuuriseen toimintaan 
erilaisten harrastusten ja koulun kautta. 

Tutkimukseni teon aikaan vuonna 2015 Eurooppaan ja Suomeen saapui 
turvapaikanhakijoita Lähi-idästä, minkä seurauksena myös ensimmäisen 
maailmansodan aikaiset pakolaiset nousivat mediassa huomion kohteeksi lähes sadan 
vuoden jälkeen. Ajankohtaiset pakolaiskeskustelut kävivät sen vuoksi esille monissa 
haastatteluissani. Vuoden 2015 loppuun mennessä turvapaikanhakijoita oli saapunut 
Suomeen liki vastaava määrä kuin 1900-luvun alun pakolaisia Venäjältä, yli 30 000, 
pääosin Afganistanista, Irakista ja Syyriasta. (Maahanmuuttovirasto 2016. Suomen 
Pakolaisapu 2016.) Alla olevan lainauksen mukaisesti monet informanttini näkivät 
paljon samaa historian vienalaisten ja tämän päivän pakolaisten kohtaloissa, kokivat 
empatiaa heitä kohtaan tai uskoivat vienankarjalaisiin kohdistuneiden tapahtumien 
kautta ymmärtävänsä jossain suhteessa paremmin nykyistä ilmiötä. 
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H8: -- onhan se niinku sellasta erilaisuutta, että sitä niinku ite sen takia, minusta 
tuntuu, että monet vienalaiset ymmärtää niinku tätä pakolaisuuttaki enämpi. Ja 
onhan osalla tietysti hirviän paljon.. Riippuu se luonteestaki, mutta että ehkä 
helpommin ymmärtävät, että mitä tarkottaa se pakolaisuus. 

 

5.2 Vienankarjalaisuus vaihtoehtoisena elämäntapana 

 

H1: No mulle se [vienankarjalainen kulttuuri] on ennen kaikkea, semmonen... 
sanoisko tämmönen luonnonläheinen elämäntapa. 

Haastatteluni ja aiemmin esittelemäni luontosuhdetta kuvaavat symbolit antavat 
viitteitä siitä, että monet informanttini ajattelevat tämän päivän vienankarjalaisen 
kulttuurin elämäntapana. Elämäntapa on käsite, joka ilmenee usein informanttieni 
puheessa. Sosiologi David Chaneyn (1996) mukaan elämäntapa pohjautuu 
vallitsevaan kulttuuriin, mutta ei ole sen synonyymi. Elämäntavat ovat tyylejä ja 
tapoja käyttää erilaisia tavaroita, paikkoja ja aikoja, ja nämä ovat tietylle ryhmälle 
ominaisia, mutta eivät ainoita ja totaalisia piirteitä. Elämäntapoihin liittyvät 
toimintatavat tulevat ymmärrettäviksi tietyssä sosiaalisessa kontekstissa, jonka voi 
ajatella esimerkiksi kulttuurina. (Chaney 1996: 5.) 

Identiteetin tavoin elämäntapa on erottautumista. Moderniin elämäntapaan yhdistyvät 
valinnan teko ja monet mahdollisuudet; modernissa yhteiskunnassa oman 
yksilöllisen maun mukaan on mahdollista toimia ja se on mahdollista ilmaista. 
Yksilölliset arvot ja maut liittyvät esimerkiksi sukupuolisuuteen, ammattiin, ikään ja 
etnisyyteen ja auttavat selkeyttämään muuta elämisen maailmaa. (Chaney 1996: 11, 
91–93.) Kuten edellisessä luvussa toin esille, auttaa esimerkiksi Vienan Karjalaa 
käsittelevä kirjallisuus informanttejani rakentamaan käsitystä juuri vienalaisesta 
elämäntavasta tässä vaihtoehtojen maailmassa. 

Vienankarjalaisuus mielletään haastatteluissani luonnonläheiseksi ja osittain 
luontosidonnaiseksi elämäntavaksi, joka on vaihtoehto arjen elämälle valtakulttuurin 
piirissä. Kuusamon, Hailuodon ja Inarin paikallisyhteisöjen toimeentuloa tutkinut 
Anneli Meriläinen-Hyvärinen (2008: 36) määrittää luontosidonnaisuuden luonnon ja 
ihmisen väliseksi suhteeksi, jota määrittävät ihmisen aineellinen ja henkinen 
riippuvuus luonnosta sekä vuorovaikutus sen kanssa. Informanttieni tapauksessa 
luontosidonnaisuus tarkoittaa henkistä tarvetta vuorovaikutukseen luonnon kanssa. 
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Vuorovaikutus näyttäytyy säännöllisesti myös luonnon aineellisena hyödyntämisenä, 
mutta ei toimeentuloa ajatellen ole riippuvasta siitä. Luonnonläheisyys ja 
luontosidonnaisuus ilmenevät erään informanttini kohdalla tasapainoisena, 
ympäristöä huomioivana elämisenä. 

H3: -- ymmärtää luonnon tavallaan voiman ja aseman ja näin, et se.. Semmonen 
niinku nöyrä luonnon kanssa yhteiseläminen, että tavallaan antaa sen luonnon 
siinä hallita ja vallita ja elää, ja sitte nöyrästi ikään kuin ottaa ja käyttää sen 
anteja. Näin minä sitä niinkun.. Ja sillä lailla jotenki ajattelen, tai luulisin ihm... 
et se… Noniin, siihen mää oon ainaki jotenki kasvanu. -- Jos meillä luonnon 
kanssa ei oo asiat kunnossa, niin ei me sillon itsekään voida hyvin. Että, meidän 
pitää niinkun hoitaa sitä luontoa, että se luonto pitää ne olosuhteet semmosena, 
että meillä on hyvä olla. 

Luonnon kautta määrittyvä vienalainen elämäntapa antaa joidenkin informanttieni 
mukaan mahdollisuuden paeta hektistä ajankuvaa ja on siten myös vaihtoehto 
teknologiapainotteiselle maailmalle.  

H7: On aika monotoninen tämä nykykulttuuri täällä, tämmönen valtakulttuuri, 
että hyvin tekninen näin meikäläisen näkökulmasta, että.. jos pitäs valita, että 
kumpaa kannattas, kumpaa kulttuuria, jos ajatellaan ihan tässä ja nyt niin, 
suojella tuota teknistä maailmaa vai tuommosta jotaki kulttuuria, oli se sitten 
saamelaisia tai vienankarjalaisia, niin kyllä minusta se paljo rikkaampi on, ku 
tämä tämmönen tekninen.. pinnallinen maailma. 

Informanttini viittaus pinnalliseen maailmaan kuvastaa etääntymistä luonnosta ja sen 
tarjoamista mahdollisuuksista ja rajoista. Toinen informanttini kuvaa 
vienankarjalaista elämäntapaa myös vanhanaikaiseksi. Ajatus vanhanaikaisuudesta 
viitannee vienankarjalaiskylien syrjäiseen sijaintiin kaukana kunnallisista palveluista. 
Asuminen tällaisilla seuduilla tarkoittaa valtakulttuurin näkökulmasta hyvin erilaisen 
elämäntavan ja -rytmin omaksumista: Suomen vienalaiskylien kohdalla esimerkiksi 
kymmenien kilometrien kauppa- ja työmatkojen hyväksymistä. Toisaalta 
vanhanaikaisuuteen liittyvät myös kulttuurin vanhojen perinteiden arvostus ja 
esiintuominen – säilyttäessään ulkoisen symbolisen muotonsa samanlaisena, tuovat 
ne esille myös menneisyyttä, eli vanhaa aikaa, hyvin konkreettisesti. 

Informanttieni puheessa ilmenevät elämäntavan paikalliset ja ajalliset ulottuvuudet. 
Niille informanteille, joille Suomen vienalaiskylät ovat tuttuja, ovat kylät ja niitä 
ympäröivä luonto paikkoja, joissa ajatukset vaihtoehtoisesta elämäntavasta 
konkretisoituvat. Eräs informanteistani kuvaa Kuivajärven luontoa ”pakopaikakseen 
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arjesta” (H6), toista puoleensa vetää ”semmonen omanlainen kiireettömyys ja se 
rauha, mikä siellä vallitsee” (H3). Elämäntapa on tyyliä käyttää aikaa, mikä käy 
esille informanttieni matkoissa alueelle nimenomaan vapaa-ajalla. Teolliseen 
hyötykäyttöön valjastamaton erämaaluonto näyttää kuvastavan monelle 
informantilleni aitoutta, alkuperäisyyttä ja luonnon voimaa, mikä herättää 
kunnioitusta sitä kohtaan. Tämä ilmenee ainutlaatuisena syrjäseudulla.  

Tieteellisiltä käsitemääritelmiltään kulttuuri ja elämäntapa ilmenevät hyvin 
samankaltaisina: molemmilla on lukuisia määritelmiä, joista jotkin jopa identtisiä. 
Informanttieni kohdalla elämäntapa eroaa kulttuurista sen konkreettisempana 
käsitteellisenä vaihtoehtona. Informanttini pitävät vaikeana määrittää 
vienankarjalaisen kulttuurin sisältöä, mikä tekee elämäntavasta helpommin 
lähestyttävän käsitteen. Tulkintani mukaan kulttuuri on informanteilleni Chaneyn 
(1996) mukaisesti elämäntapaa kokonaisvaltaisempi ja laajempi käsite, jolla he 
pyrkivät kuvaamaan ihmisiä yhdistäviä tekijöitä. Elämäntavalla informanttini sen 
sijaan kuvaavat yksilöllisiä valintojaan ja omaa merkityksenantoaan. Elämäntavan 
avulla käsitteellistyvät merkitykset osoittautuvat kuitenkin monilta osin jaetuiksi, 
minkä vuoksi ne ovat määritelmäni mukaisen kulttuurin piirteitä. Elämäntavan 
käsitteen avulla on mahdollista konkretisoida haastavaa keskustelua kulttuurin 
nykyisestä olemassaolosta ja elinvoimaisuudesta, jota käsittelen seuraavassa 
alaluvussa.  

 

5.3 Vienankarjalaisen kulttuurin elinvoimaisuus 

 

Kolmannen tutkimuskysymykseni myötä tutkimukseni tärkeä teema on kulttuurin 
elinvoimaisuus. Vuosien varrella korviini kantautuneet keskustelut viittaavat 
risteäviin mielipiteisiin vienalaisen kulttuurin olemassaolosta Suomen puolella. 
Ristiriitaiset ajatukset näyttäytyvät myös aineistossani hyvin vahvasti. Olen jo tässä 
vaiheessa voinut vahvistaa oman kantani aiheeseen: Teoreettis-metodologisessa 
lähtökohdassani määritän kulttuurin jaettujen merkitysten verkostoksi, jota julkisessa 
toiminnassa näyttäytyvät symbolit ilmentävät (Luku 2). Kuten edellisissä luvuissa 
esitin, toivat tutkimusmatkat ja haastattelut eteeni lukuisia symboleita, joista osaa 
ilmiselvästi ohjaavat jaetut merkityksenannot, jotka puolestaan pohjautuvat jaettuun 
kulttuuriseen tietoon. Näillä perustein määritän vienalaisen kulttuurin eläväksi ja 
elinvoimaiseksi. 
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Omat ajatukseni elinvoimaisuudesta jättävät tutkimukseni sen tavoitteen 
näkökulmasta vajaaksi. Etnografiselle kuvaukselle on tyypillistä, että se tuo esille 
yhteiskunnan jäsenten omaa kokemusmaailmaa sen sijaan, että rakentaisi yleisiä 
väitteitä yhteiskunnasta ja kulttuurista. Kun antropologin analyyttiset kuvaukset 
edustavat niin kutsuttua etic-näkökulmaa, on tutkittavien ääni emic. (Eriksen 2004: 
58–59.) Emic-näkökulman esiintuominen elinvoimaisuuden suhteen on erityisen 
tärkeää jo siitä syystä, että uskon yleisellä ajatusmaailmalla olevan vaikutusta siihen, 
kuinka lopulta toimitaan. Jos kulttuurin ei ajatella elävän, siihen ehkä myös 
suhtaudutaan välinpitämättömämmin. Välinpitämättömyys johtaa tietynlaisiin 
toimintamalleihin, jotka vaikuttavat myös muiden toimijoiden rakentamiin 
käsityksiin eli jatkuvasti muuttuvaan kulttuuriseen tietoon. 

Myös elinvoimaisuuskäsitykset ovat yksilön elämän aikana muotoutuvaa kulttuurista 
tietoa. Jokainen informanttini on jollain tavalla rakentamassa tämän päivän 
vienalaista kulttuuria, mutta kuinka omat näkemykseni suhteutuvat heidän 
käsityksiinsä? Olettamuksieni mukaisesti suora kysymys kulttuurin elävyydestä 
herättää monia mielipiteitä. Jopa saman haastattelun eri vaiheissa useampi 
informanttini mainitsee kulttuurin kuolevaksi, mutta toisilta osin eläväksi. Osalle 
informanttejani niin kutsuttu kulttuurin kuolema on käynnissä oleva tapahtumasarja, 
kun toisissa kulttuurin säilyminen ei herätä huolia. Paikka ja kieli ovat teemoja, jotka 
aiheessa eniten puhuttavat. 

 

5.3.1   Alkuperäisen paikan kulttuurinen merkitys 

 

Stuart Hallin (2003/1995: 85–86) mukaan kulttuureja on tavattu pitää suhteellisen 
pysyvinä merkitysten joukkoina, jotka asettuvat tiettyyn ajalliseen ja paikalliseen 
jatkumoon. Havaintojeni perusteella näkemys ilmenee arkikielessä toistuvasti: hyvin 
usein valtioiden rajojen nähdään määräävän kehykset kulttuurille. Ajatus 
mahdollistaa keskustelun tietyn maan kulttuurista, mikä saa sen vaikuttamaan 
selkeältä, erottuvalta kokonaisuudeltaan.  

Hallin mukaan maantieteelliset paikat antavat elämälle merkitystä ja auttavat 
asemoitumaan yhteiskuntaan. Paikka on siten kuin symbolinen takuu 
yhteenkuuluvuudesta. (Hall 2003/1995: 91–92.) Myös vienankarjalainen kulttuuri on 
lähtöisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta, jossa enemmistö vienankarjalaisista on 
asunut. Venäjällä asetelma näyttäytyy edelleen, mutta Suomessa tilanne on toinen, 
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koska vienalaiskylissä asuu vain muutama asukas. Kuinka käy kulttuurin ilman 
alkuperäistä maantieteellistä sijaintiaan? Pitkin haastatteluja kävin informanttieni 
kanssa keskustelua siitä, millaisena Suomen vienalaiskylät ja rajantakainen Viena 
näkyvät heidän elämässään ja hyvin samankaltaiset teemat esiintyivät vastauksissa. 

H3: No ehkä siellä ei tarvii perustella sitte sitä.. ajattelutapaa tai olemistaan 
tai tekemistään tai puhumistaan tai muuta, että siellä [vienalaiskylissä] se 
niinku on.. Se ei kaipaa selityksiä. Et siellä se on jotenki luontevaa ja 
luonnollista ja itsestään selvää. 

H7: Kyllä, että totta kai sitä [kulttuuria] voi muuallaki toteuttaa ja tehä, mutta 
kyllä se itestä tuntuu, että se on tuota aidoimmillaan siellä kylillä nimenomaan. 

Käymieni keskusteluiden perusteella paikkaa ei pidetä ehdottomana edellytyksenä 
kulttuurin säilymiselle, mutta sitä ei suinkaan sivuuteta. Kulttuuria pidetään 
aidoimpana siellä, missä se on alun alkaen esiintynyt. Käänteisesti uusissa 
sijainneissaan vienankarjalaisen kulttuurin ylläpito vaatii toimia, joidenkin 
informanttieni mielestä myös ponnistuksia, minkä seurauksena kulttuurin aitous 
joutuu koetukselle. 

Vienan Karjala on monelle informantilleni henkinen koti (H6) ja sydämen paikka 
(H2). Paikka on informanteilleni myös aiempien vienalaisten paikka, josta mainitsin 
aiemmin tutkielmassani. Paikan kautta ajatus kulttuurin jatkumosta konkretisoituu. 
Alkuperäiseen paikkaan liittyy monen informanttini tapauksessa myös mahdollisuus 
luonnossa liikkumiseen, joka jo aiemmin osoittautui merkityksiltään tärkeäksi 
nykyisen kulttuurin piirteeksi. Informanteilleni on siten hyvin tärkeää, että on 
olemassa alueita, joilla vierailla ja joissa kulttuuria on eri muodoissaan luontevasti 
esiintynyt. Sukusuhteista ja omasta kiinnostuksesta riippuen tällaista aluetta edustaa 
Suomen tai Venäjän Viena. Jokainen informanttini käy kyseisillä alueilla vähintään 
vuosittain, useat kuukausittain. Osa informanteistani on säännöllisessä 
yhteydenpidossa myös rajantakaisiin vienalaisiin sukulaisiinsa. 

Vaikka laajempi osa maantieteellistä Vienan Karjalaa rajautuu Venäjän puolelle, 
eivät kaikki haastateltavistani ole käyneet Venäjän vienalaiskylissä. Kuitenkin 
haastatelluista suurin osa – riippumatta omakohtaisista kokemuksistaan – liittää 
erityisen autenttisuuden Venäjän puoleiseen Vienan Karjalaan, jossa hankaluuksista 
huolimatta kulttuuri on ollut Suomeen verraten näkyvämpää. Monien mielestä 
autenttisuutta luovat muun muassa säilynyt vienalainen arkkitehtuuri, kielen 
kuuleminen ja tietty vanhanaikaisuus, joka rajantakaisissa vienalaiskylissä on jäljellä. 
Useamman informantin kuvauksen mukaan kylissä vallitsee aika, joka Suomen 
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vienalaiskylissä oli vuosikymmeniä sitten. Siten matkat Venäjälle Vienan Karjalaan 
ovat joillekin olleet ikkunoita isovanhempien elämään, kuin pyhiinvaelluksia 
vienalaisen kulttuurin synnyinsijoille.  

H8: Ja varsinki, ku ei päässy sinne Vienaan, tai ylipäätään Venäjäl.. 
Neuvostoliittoon, niin se tuntu semmoselta, että oispa joskus mukava käyä. Ja 
tuli sellanen olo, että enhän sinne kuitenkaan pääse. Mutta sitte ku sinne pääsi 
90-luvulla, niin sehän oli niinku uus maailma avautu siellä. 

Vienan Karjala näyttäytyy informanteilleni omakohtaisesti tärkeänä alueena. 
Tapahtumien ulkopuolella Suomen vienalaiskyliin ei kuitenkaan useinkaan tulla 
tapaamaan ihmisiä niiden harvalukuisuudesta johtuen, vaan pikemminkin olemaan 
omissa oloissa ja luonnon kanssa. Siten sosiaalisen elämän ja yhteisön tapaamisen 
kannalta alkuperäisellä paikalla ei nykyisin näytä olevan ensisijaista roolia. 
Yksilötasolla sen merkitys on sitäkin suurempi ja tunnepitoisempi. Yksilötason 
merkitykset välittyvät jokaisen informanttini kohdalla, mikä tekee niistä jaettuja ja 
kulttuurisia. Tästä voidaan päätellä, että Suomen nykyisen vienankarjalaisen 
kulttuurin kannalta alkuperäisen paikan tärkeyttä ei voida sivuuttaa ja sellainen on 
oltava. Nykyinen kulttuuri elää silti myös monissa muissa paikoissa, joista kirjoitan 
lisää myöhemmin. 

 

5.3.2   Karjalan kielen kulttuurinen merkitys 

 

Praasniekassa viena [karjalan kielen murre] tuntuu sekoittuvan hauskalla 
tavalla osallistujien puheeseen. En tietenkään tiedä, kuinka moni käyttäisi kieltä 
muutenkin, mutta aivan kuin sen käyttö lisääntyisi viikonlopun edetessä. Siis 
siten, että hiljalleen yhdessäolo saa ihmiset muistamaan sanoja, jotka sitten 
sujuvasti tarttuvat ja saavat paikkansa puheenparsissa. Yllätin myös itseni 
tapailemasta kuulemiani sanoja ja niiden äänteitä. Kieli tuntuu heräävän täällä 
henkiin. (Praasniekka. Kenttämuistiinpanot, 12.7.2015) 

Karjala ei ole informanttieni äidinkieli, mutta siitä huolimatta se väritti tapahtumia, 
joihin osallistuin ja haastatteluja, joita tein. Haastatteluissa informanttini lisäilivät 
vienalaisia sanoja sujuvasti puheeseensa ja kuvaukseni mukaisesti vienalaiset 
lausahdukset lisääntyivät tapahtumien äänimaailmassa loppua kohden. Myös 
kokonaisempi karjalan kieli vienan murteella kuului joidenkin tapahtumien 
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virallisissa puheissa ja juonnoissa (esim. Praasniekka 2015 & Vienalainen ilta 2016). 
Vienalaisessa illassa osallistujat yhdessä innostuivat esittämään myös arvoituksia 
karjalaksi: ”Nirijau, narajau, seinällä seisou? –Ovi”. 

Viena lukeutuu karjalan kielen murteeksi, joka on suomen lähin sukukieli (Joki 
2004). Karjalan kieli jakautuu varsinaiskarjalaan, livviin ja lyydiin, joista 
ensimmäiseen viena ja eteläkarjala murteina lukeutuvat (Kuva 18) (Torikka 2004). 
Vaikka vienaa pidetään kielitieteellisesti karjalankielen murteena, kutsun sitä 
tulevassa useimpien informanttieni tavan mukaisesti vienan kieleksi. Virallisen 
aseman tiedostamisesta huolimatta jotkut informanteistani pitävät vienaa erillisenä 
kielenään, eräs myös samankaltaisuutensa vuoksi suomen kielen murteena. 
Henkilökohtaiset määritelmät vaihtelevat suuresti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Karjalan kielialueet kartalla. Kuvassa erotettuna myös karjalan kielestä 
erilliset suomen kielen ns. karjalaismurteet. (Kuva: Hänninen 2003) 
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Karjalan kieltä pidetään uhanalaisena, mikä tarkoittaa kielen siirtymisen katkenneen 
sukupolvelta toiselle – tämä olisi luonnollisin tie kielen säilymiseen. Käsitteet 
revitalisaatio ja emansipaatio esiintyvät karjalaan liittyvissä kielikeskusteluissa: 
ensimmäinen viittaa tarpeeseen palauttaa kielen elinvoimaisuus ja jälkimmäinen 
ajatukseen kielen uudesta asemasta. 2000-luvun arviot karjalan kielen taitajien 
määrästä Suomessa vaihtelevat 5000–10 000 välillä. Heistä suurin osa on 1940-
luvulla saapuneita siirtokarjalaisia ja heidän jälkeläisiään. (Pasanen 2006: 116. 
Kumpulampi 2015.) Vaikka karjalan kieli on Suomessa kotoperäinen 
vähemmistökieli, tunnustettiin sen asema yhdeksi Suomen ei-alueelliseksi 
vähemmistökieleksi verrattain myöhään, vasta vuonna 2009. Tunnustuksen myötä 
kieleen sovelletaan vähemmistökieliä ja alueellisia kieliä koskevaa eurooppalaista 
peruskirjaa, joka edistää perinteisten vähemmistökielten asemaa niiden 
kulttuuriperinnön vuoksi. (Karjalan sivistysseura 2016. Pasanen 2006: 115–117. 
Ulkoasiainministeriö 2013.)  

Venäjällä vuonna 2002 suoritetun väestölaskennan mukaan Karjalan tasavallan 66 
000 asukkaasta noin puolet osasi karjalan kieltä jollain tavoin. Vuonna 2004 
Karjalan tasavallassa määriteltiin lailla karjalan, suomen ja vepsän kielille annettava 
valtion tuki, joka kuitenkin käytännössä sisältää velvoitteiden sijaan vain suosituksia. 
(Pasanen 2006: 115–117.) Vaikka ajankohtaisinta selvitystä karjalan saati vienan 
kielen puhujamäärästä ei tule tietooni, on selvää, että kymmenisen vuotta 
myöhemmin kielen puhujat ovat yhä harvemmassa. Kenttätöideni myötä saamani 
käsityksen mukaan vienaa puhuvat Venäjälläkin lähinnä vanhemmat ihmiset. 

Kielen ja kulttuurin suhde herättää informanteissani monia ajatuksia. Havainnoinnin 
ja haastatteluiden aikaan mielenkiintoni herätti sen nouseminen keskustelunaiheeksi 
hyvin luontevasti ilman siihen johdattelevia kysymyksiä. Vienan kieli oli monen 
informanttini kohdalla ensimmäinen teema, joka otettiin esille kysyessäni kulttuurin 
elinvoimaisuudesta.  

H4: Et tuota.. tää on niinku se ensimmäinen hautavaihe.. Kuoleman niinku 
suurimpia osia, kulttuurisen kuoleman, on kyllä kielen katoaminen. Niin, ja sillä 
asiallahan on ihan valtava.. kiire. 

Kielen katoamisen mukana katoaa informanttieni mukaan välttämätön pala myös 
kulttuurista sisältöä. Esille tulevat muun muassa vienan kielen luontoa kuvastavat 
sanat, jotka kadotessaan vievät mukanaan luontoon liitettyjä lukuisia merkityksiä. 
Antropologi-kielitieteilijä Edward Sapirin ja kielitieteilijä Benjamin Whorfin 
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mukaan nimetyn Sapir-Whorf-hypoteesin mukaan ajattelu ja maailman käsittäminen 
ovat järjestelmällisesti kielestä riippuvaisia (esim. Pietikäinen 2006: 230). Vienan 
kieli muodostaa informanteilleni osan heidän kielellistä merkityskartastoaan, josta 
heidän käsityksiensä mukaan tulisi suppeampi, mikäli alkuperäinen vienan kieli 
katoaisi (vrt. Pietikäinen 2006: 230). 

Informanteilleni viena, ja karjalan kieli laajemmin, on yksi erottamaton osa  
vienankarjalaista yhteisöä yhdistävä piirre. Vähemmistömedioita tutkineen 
diskurssintutkimuksen professorin Sari Pietikäisen mukaan ”yhteinen kieli on 
identiteetin tulkki ja näkyvimpiä merkkejä” ja siten se yhdistää osaltaan erilaisia 
ihmisiä yhteisöiksi (Pietikäinen 2006: 229).  Pietikäisen mukaan mahdollisuus oman 
kielen käyttöön on yhteisöllisen identiteetin kannalta voimaannuttavaa. Kielenkäytön 
voimaannuttavalla piirteellä hän viittaa sen lisäävän yhteisössä tunnetta voimasta ja 
kyvykkyydestä sekä mahdollisuuksista positiivisiin muutoksiin. Se myös vahvistaa 
yhteisöllisyyttä, mikä näkyi konkreettisimmillaan vierailemissani tapahtumissa, 
joissa kieltä haluttiin käyttää. (Pietikäinen 2006: 214.) Vienan kielen säilyminen 
merkitsee informanteilleni mahdollisuutta vienankarjalaisen kulttuurin parempaan 
säilymiseen. 

Vienan kieli on kuitenkin niin lähellä suomen kieltä, etteivät kaikki informanttini 
pidä sen osaamisen puutetta ongelmakohtana kulttuurin säilymisessä, vaikka aihe 
huolta herättääkin. Huolestuttavimpana kielen asema nähdään Venäjän puoleisella 
alueella, jossa ero slaavilaiseen kieleen on suuri. Venäjällä vienankarjalaisten 
asemaan liittyvät omat piirteensä, joita en niiden laajuuden vuoksi käsittele 
tutkielmassani. Lyhyellä perehtymisellä ja informanttejani kuunnellessani saan 
kuitenkin käsityksen samojen yhteiskunnallisten seikkojen, kuten valtion 
avustuksen ja suhtautumisen sekä yleisen ilmapiirin vaikuttavan tai vaikuttaneen 
kulttuurin ja kielen tilaan rajan molemmin puolin erilaisilla voimakkuuksilla. 

Osa informanteistani pystyy sujuvasti toimimaan vienan kielellä tarpeen vaatiessa. 
Pääasiassa kieltä käytetään matkustettaessa Venäjän puolella Vienan Karjalassa tai 
satunnaisesti sukulaisten kesken paikasta riippumatta. Suullista kielen tuottamista 
useammin informantit kykenevät ymmärtämään kuulemaansa vienaa, mitä on 
opittu ennen kaikkea lapsuudessa tai aikuisiällä vanhemmilta sukulaisilta ja 
tuttavilta. Moni informanteistani on osallistunut myös vienan kielen kursseille, 
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jollaisia järjestetään aika ajoin sekä Suomen että Venäjän puolella2. Edesmenneet 
ja vanhemmat vienalaiset mainitaan myös kielestä puhuttaessa ja he vaikuttavat 
oleellisesti informanttieni kokonaiseen kulttuurikäsitykseen, jota pohdin 
seuraavassa. 

 

5.4    Prototyyppimalli vienankarjalaisesta kulttuurista 

 

Luvussa 4 mainitsin vienankarjalaisen kulttuurin prototyyppi-henkilön, jota koskee 
kolme piirrettä: paikka-, kieli- ja sukulaisuussuhde Vienaan. Samoista 
ulottuvuuksista muodostan myös laajemman prototyyppisen vienankarjalaisen 
kulttuurin: siihen liittyvät alkuperäinen paikka, vienan kieli sekä vienalainen suku. 
Yllä esitellyt informanttieni käsitykset alkuperäisen paikan ja vienan kielen suhteesta 
kulttuurin elinvoimaan selittyvät liitettäessä ne prototyypin käsitteeseen: 
Informanttieni mukaan molemmat ovat kulttuurin kannalta tärkeitä, mutta eivät 
sellaisenaan määritä nykyistä vienalaista kulttuuria. Vertauksia prototyyppi-
kulttuuriin tehdään toistuvasti. Alkuperäisen paikan tai kielen puuttuessa kulttuuri on 
koetuksella, koska se ei vastaa mielikuvan mukaista prototyyppi-kulttuuria. 
Prototyyppi-kulttuurin piirteet ovat siten kuin symbolisia takuita kulttuurin 
olemassaololle. 

Tutkimukseni perusteella tulkitsen prototyyppi-määritelmän ohjaavan jokaisen 
informanttini merkityksenantoa joltain osin, joko tiedostetusti tai tiedostamatta. 
Prototyyppi-ajatus antaa suuntaviivat sille, miten vienankarjalainen henkilö 
määritellään ja missä määrin kulttuurin nähdään olevan olemassa. Jonkin 
prototyyppi-henkilön piirteen jäädessä vajaaksi ei myöskään vienankarjalaisuus ole 
täysin selvää. Näin voi käydä informanttini mukaan esimerkiksi alkuperäisen 
paikkasuhteen kadotessa. 

EH: Tuntuuks susta siis siltä, että se on sidoksissa siihen paikkaan? Et se 
kulttuuri sit siinä samalla kuihtuu niitten kylien hiljentymisen myötä? 

                                                

 
2 Tutkielmani kirjoittamisen aikaan vuoden 2016 kesällä Karjalan Sivistysseura järjesti Vienan kielen 
ja kulttuurin kurssin Pääjärvellä Vienan Karjalassa (Pohjois-Viena -seura 2016). 
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H4: Joo ihan varmasti joo. Juu juu. Kyllä. Omalla tavallaan kyllä. Että ainahan 
voi siis ulkoapäin oppii uutta, kun tajuaa olevansa karjalainen, mut siihen liittyy 
niin paljo semmosia puolia, siihen vienalaiseen mentaliteettiin, että sitä ei voi 
ulkoo oppia. 

Elinvoimaisuuteen liittyvä epäselvyys on sanana paras kuvaamaan informanttieni 
käsitystä vienankarjalaisen kulttuurin tilasta. Informanttini näkevät ihmisten luovan 
ja kantavan kulttuurin, joten epäselvyyden lähtökohta on ajatus siitä, kuka on tänä 
päivänä vienankarjalainen. 

Vaikka informanttieni julkisella toiminnalla on identiteetin määrittämiseen liittyvät 
puolensa, ei ole itsestään selvää tuntea itseään vienankarjalaiseksi. Sukujuuriltaan 
vienankarjalaiset informantit rakentavat kuvaa itsestään vahvasti vienankarjalaisten 
tapojen ja kulttuurituntemuksen kautta. Kuitenkin kysyttäessä vain vähemmistö 
ajattelee itsensä vienankarjalaiseksi. Moninaisista geeni- ja kulttuuritaustoista 
johtuen sanat ”oikea vienalainen”, ”sekarotuinen” ja ”puoliksi vienalainen” nousevat 
sitäkin useammin esille omaa vienalaisuutta määrittäessä. 

EH: No aatteleksää, että sää oot vienankarjalainen? 
H7: No en ehkä ihan puhtaasti kyllä, että.. puoliverinen Geronimo [naurua]. 
Puoliverinen intiaani. 

Kynnyskysymykseksi nousee se, kenellä on oikeus sanoa itseään vienankarjalaiseksi: 
onko vienankarjalaisella oltava vienankarjalaiset vanhemmat, kotipaikka Vienassa ja 
kielitaito vaiko ei? 

Haastatteluissani informanttini pohtivat oikeutusta omaan vienankarjalaisuuteensa 
myös sen kautta, mitä muut ajattelevat heidän olevan, mikä on Jenkinsin (2008) 
mukaan eräs identiteetin käsitteen määre. Oikeutusta vienankarjalaisuuteen pidetään 
epävarmana, mikäli aiemmat kolme prototyypin ulottuvuutta nähdään jollain tavoin 
vajaana.  

H3: No mää en tiiä, saanko mä sanoa niin, että mä oon [vienankarjalainen]. Että 
koska, sekasikiöhän mä sinällään oon. Mutta totaa, kyllä mä osittain koen 
ainakin olevani. -- Mulla on ehkä sellanen olo, et sitte joku saattas sanoo, että 
ethän sä nyt oo, kun sitte on aina vähän siitäki tarkkuutta, että kuka niinku muka 
saa sanoo olevansa tai ei. 

H6: -- mutta on ollu vähän semmonen tunne, että mää en oo oikea vienalainen 
siksi, että mää en eläny ihan kylän ytimessä. -- Mutta sitte toisaalta, samanlaisia 
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perheitä sielläkin on, että toinen on vienalainen ja toinen on muualta, että ei se 
sen kummempaa oo. 

Edellä olevissa lainauksissa ilmenee kuvitellun vienankarjalaisen kulttuuriyhteisön 
paine, joka muodostaa osittain paradoksaalisenkin tilanteen: Mielikuvissa on 
yhteisö, jonka jäseniä yhdistävät prototyyppi-henkilön kriteerit. Protyyppi-
henkilöön liitetyt piirteet eivät kuitenkaan esiinny tänä päivänä kuin hyvin harvoin 
samanaikaisesti, mikä tekee mielikuvan yhteisöstä kuvitellun. Siitä huolimatta 
omaa vienankarjalaisuutta verrataan kuvitellun yhteisön henkilöihin, ja lopulta 
tuskin kukaan voi pitää itseään niin sanotusti oikeana vienankarjalaisena. 
Ajatuksen paradoksaalisuutta lisää se, ettei kukaan informanttini sano itse 
arvioivansa muiden vienalaisuutta näillä perustein, vaikka sitä omalla kohdalla 
epäilläänkin. 

Saamelaisnuorten kulttuurikäsityksiä tutkineiden Pigga Lauhamaan, Eeva-Liisa 
Rasmuksen ja Soila Judén-Tupakan (2006) mukaan identiteetin rakentamista ohjaa 
symbolinen ajatus puhtaasta ja alkuperäisestä kansasta. Ajatus soveltuu vienalaisen 
kulttuurin prototyyppimalliini, jossa alkuperäistä kansaa edustaa vienankarjalainen 
kulttuuriyhteisö. Lauhamaan, Rasmuksen ja Judén-Tupakan kasvatusantropologisesti 
analysoima aineisto osoittaa myös saamelaisnuorten pohtivan omaa identiteettiään 
suhteessa isovanhempiinsa, mikä herättää kysymyksiä nykypäivän mahdollisuudesta 
oikeaan saamelaisuuteen ja sen seurauksena alemmuuden tunteita, mikäli 
ihanteelliseen kuvaan ei koeta yltävän  (Lauhamaa & Rasmus & Judén-Tupakka 
2006: 195-196, 200). 

Muodostaessaan kuvaa kulttuurista prototyyppeihin nojaten, pitää osa 
informanteistani vienankarjalaista kulttuuria katoavana. Pitkin tutkimusprojektiani 
aihe vakavoitti, teki haastatteluhetkien tunnelmasta paikoin raskaan ja oli lähes 
jokaiselle informantilleni silminnähden surullinen. 

H4: Se joilleki harvoille on ihan elävää elämää.. Ne on.. niitten kyläläisten 
jälkeläiset.. Niinku optimitilanne on varmaan se, että on kummatki vanhemmat 
ollu vienalaisia, ja oppinu sen kielen.. täysin. -- että on niinku oppinu 
yksinomaan juurikin kaikki vienalaiset traditiot  ruokaperinnettä myöten, kieltä 
myöten.. lauluja.. eläny siinä kulttuurissa. -- Niitä nyt ei vaan satu olemaan ihan 
hirveän montaa. -- että sehän on vaan niinku surkean historian tapahtumien 
seuraus, että ihmiset on niinku etääntyny omasta kulttuuristaan ja niitten 
perilliset tai siis jälkipolvet… Että tuota tää on vaan tämmönen hirvittävän 
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säälittävä niinku lopputulos kaikesta tämmösestä tragediasta, mitä tää kulttuuri 
on kohdannut. 

Molempien vanhempien kautta periytyvää vienankarjalaista kulttuuria on enää 
harvassa, minkä vuoksi monikaan informanttini ei sano itseään vienankarjalaiseksi. 
Esteinä ovat siis sukuside kahteen vienalaiseen vanhempaan ja lapsuudessa syntynyt 
paikkasuhde alueeseen, jossa vienankarjalaisuus on ollut valtakulttuurin asemassa. 
Koska vienalaiset Suomessa ovat pieni vähemmistö, on suhteita luotu väistämättä 
myös ulkopuolisiin3. Osan kohdalla maantieteellinen Viena on jäänyt taakse jo 
vanhempien tai isovanhempien lähdön myötä, toisilla asuinpaikkasuhde Suomen 
vienalaiskyliin on katkennut yleisten yhteiskunnallisten syiden kuten työ- ja 
opiskelumahdollisuuksien seurauksena. Ihanteellisimmassa tapauksessa 
vienankarjalainen osaa myös vienan kielen, joka luonnollisimmin periytyy 
vanhempien kautta. Edellisessä lainauksessa mainittu tragedia viittaa 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita vienankarjalaiset vähemmistökulttuurin 
edustajina ovat historiassa kokeneet. 

Sukusiteiden tärkeydestä kertovat joidenkin informanttieni viittaukset kulttuurin 
jatkuvuuteen lasten kautta. 

H8: Jos niinku pienestä pitäen lapsia sais siihen [kulttuuritoimintaan] mukkaan, 
niin sittehän se jäis sen varraan, että herrääkö jollain lapsella se kiinnostus ja 
pittääkö se sitä sillain normaalina, että tämmöstä ja tämmöstä liittyy 
vienalaisuuteen. 

Sukusiteiden kautta periytyvän kulttuurin yhteydessä voidaan puhua enkulturaatiosta, 
joka tarkoittaa kulttuurin arvojen sekä ajattelu- ja käyttäytymistapojen sisäistämistä 
ja siirtymistä sukupolvelta toiselle, ja siten kulttuurisen yhteisön jäseneksi 
kasvamista (Lauhamaa, Rasmus & Judén-Tupakka 2006: 191–192). Lapsuudessa 
tapahtunut enkulturaatio on siten usean informanttini mukaan mielekäs lähtökohta 
vienankarjalaiseksi tulemisessa.  

Prototyyppi-määritelmään nojaaminen herättää kysymyksen, onko oikeita vienalaisia 
tänä päivänä olemassa lainkaan. Jos ei olla varmoja siitä, kuka on niin sanotusti 

                                                

 
3 Ulkopuolisella viittaan informanttieni puheessa esiintyvään jakoon ulkopuolisista ja sisäpiiriläisistä. 
Tulkintani mukaan sisäpiiriläisillä on sukulaisuussuhteita Vienaan, ulkopuolisilla ei. Jaottelusta 
huolimatta informantit eivät arvota kategorioita, vaan pitävät sekä ulkopuolisia että sisäpiiriläisiä 
tärkeinä kulttuuritoimijoina. 
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oikea vienalainen, voidaanko luoda kuvaa vienalaisesta kulttuurista, joka on näiden 
vienalaisten tuottama? Ajatus prototyyppi-kulttuurista selittää kulttuurin 
olemassaoloon liittyvää epävarmuutta. Epävarmuus syntyykin itse asiassa siitä, ettei 
informanttieni muodostaman mielikuvan mukaista, kriteerit täyttävää kulttuuria 
kriteerien mukaisine kantajineen sellaisenaan ole olemassa. Tämän seurauksena 
informanttini pohtivat, voiko kulttuuri jatkaa olemassaoloaan muulla tavoin. 

 

5.5    Vienalaisen kulttuurin uudet muodot 

 

Ajatukset prototyyppisistä henkilöistä laajentuvat prototyyppiseen kulttuuriin, jota 
verrataan säännöllisesti nykyisen kulttuurin tilaan. Kulttuurin alkuperäiset piirteet 
muuttavat muotoaan, mikä herättää eriasteista huolta informanteissani. Prototyyppi-
kulttuuri ohjaa näkemyksiä vienankarjalaisesta kulttuurista, mutta saa samaan aikaan 
rinnalleen vaihtoehtoisia käsityksiä. Näkökulmat näyttävät käyvän keskustelua, jollei 
taistelua, ja mielikuvat vienankarjalaisesta kulttuurista elävät murroksen aikaa. 
Mikäli prototyyppimallin aiheuttama haikeus muodostaa toisen puolen, on 
ristiriitatilanteen toisena osana luottavainen suhtautuminen vienankarjalaisen 
kulttuurin olemassaoloon nyt ja tulevaisuudessa. 

Monet informanttini tuovat esille uudenlaisia kulttuurin muotoja, jotka liittyvät 
tämän päivän ja tulevaisuuden vienalaisuuteen oleellisesti. Käymieni keskusteluiden 
perusteella informanttini pitävät hyvin mahdollisena sitä, että kulttuuri säilyy 
elinvoimaisena riippumatta sukulaisuussuhteesta, alkuperäisestä paikasta ja kielestä, 
vaikka ne määrittävätkin heidän kulttuurikäsityksiään. Tämän päivän 
vienankarjalainen voi olla esimerkiksi henkilö, joka on löytänyt mahdollisesti 
kaukaisetkin juurensa Vienaan yleistyneiden DNA-tutkimusten avulla missä päin 
maailmaa tahansa. Informanttieni mukaan vienankarjalainen kulttuuri voi olla elävää 
ja sitä voidaan tuoda esille, vaikkei kukaan suoranaisesti mieltäisi itseään 
vienalaiseksi. Esimerkkinä tästä on kulttuuriaktiivien toiminta, jota pidetään erityisen 
tärkeänä kulttuurin elävöittäjänä. Luvussa 4 esittelemäni julkisen toiminnan muodot 
ja niitä ohjaavat merkityssisällöt viestivät samaa, sillä vienalaista kulttuuria 
käsittelevään toimintaan osallistuvat ihmiset lukuisista syistä ja taustoista. Aineistoni 
antaa olettaa, että loppujen lopuksi ihmisten kiinnostus kulttuuriin ja tietoisuus siitä 
ovat ensisijaisia sen olemassaololle.  
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Olen analyysini edetessä esittänyt niitä vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyviä 
symboleita ja kulttuurista tietoa, joita tutkimukseni kuluessa olen tulkinnut 
informanttieni elämässä esiintyvän. Nämä toimintatavat, niihin liittyvät merkitykset 
ja niitä ohjaava jaettu tieto tukevat ajatuksia juuri tästä uudenlaisesta, jatkuvasti 
muuttuvasta vienankarjalaisesta kulttuurista. Informanttini itse määrittävät tämän 
päivän vienalaisen kulttuurin näkyvien piirteiden lisäksi myös abstraktimmiksi 
asioiksi. Vienalaisuuteen liittyy tietty tapa ajatella, tapa elää ja tapa olla ihmisten 
kanssa. Tutkielmani on avannut osittain näiden ajatusten sisältöä. 

Vaikka ilmeisimmiksi vienankarjalaisiksi toiminnanmuodoiksi mielletään edelleen 
prototyyppi-kulttuurin mukaiset, vanhempien, isovanhempien tai sitäkin aiemman 
sukupolven vienalaisen kulttuurin piirteet, tiedostavat informanttini, ettei kulttuuria 
voi kahlita menneisiin muotoihinsa, jos se ei sellaisenaan tähän päivään sovi. 
Perinteisten vienalaisten representaatioiden lisäksi erityisesti järjestettyyn 
kulttuuritoimintaan ammennetaan yhä enemmän muotoja yhdistämällä 
määrittelemääni prototyyppistä vienankarjalaisuutta ja siihen liitettyjä perinteitä 
nykyaikaan sopivaksi. Prototyyppi-kulttuurin perinteet näkyvät uusina oivallisina 
sovelluksina esimerkiksi taiteen parissa. 

On mielenkiintoista huomata, että teoreettisen kulttuurimääritelmäni lisäksi myös 
informanttini rakentavat käsitystään kulttuurista kultturisen tiedon ja sen kanssa 
vuorovaikutteisen julkisen toiminnan kautta. Tietouden säilymistä pidetään 
ensisijaisena tekijänä kulttuurin tulevaisuuden näkymiä pohdittaessa. 

H4: -- ja ainaki puhua siitä Vienasta [omille lapsille] niin, että se jonkinnäkönen 
liekki niinku pysyy yllä ja mielenkiinto. Ja uteliaisuus ja joku tietosuus asiasta. 

Tietouden jälkeen mahdollistuu toiminta, johon jaetut merkitykset liittyvät. Vaikka 
tietoisuus kulttuurista näyttäytyy informanteilleni yhtenä kulttuurin säilymisen 
ehtona, tuovat he esille myös sen, ettei kukaan yksin ylläpidä kulttuuria. Lopulta 
kulttuuri muotoutuu yhteisen toiminnan kautta, kun toimintaa ohjaavat yhteisesti 
jaetut ajatukset sen tärkeydestä.  

H3: Tärkeintä mulle on se mun oma.. niinkun identiteetti ja käsitys ja oletus. 
Mutta sekin niinkun taas tavallaan.. että vaikka mulla on se mun oma, niin ei 
poista sitte taas sitä, että jos kaikki muu häviäis siitä ympäriltä niin se tuntuis 
tosi hirveelle, että kyllä mä valmis, niinku ite henkilökohtasesti, oon sen 
kulttuurin puolesta puhumaan ja tekemään töitä sen eteen, että asioita on ja 
tapahtuu edelleen, ja varmaan sitä tietosuutta tavallaan.. et se tietosuus ees 
säilyis. 
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Yhtä, selkeää ja alkuperäistä maantieteellistä paikkaa vienankarjalaisen yhteisön 
olemassaolon ilmentämiseen ei enää Suomessa ole, mutta kulttuurilla on jalustansa 
uudenlaisissa ympäristöissä, jotka voivat olla virtuaalisia tai muutoin hetkittäisiä.  

H2: Vois sannoo, että se kulttuuri elää esimerkiks todella vahvasti tällä hetkellä 
jossakin Facebookissa. Siis päivittäin oon tämän vienalaisen kulttuurin kans 
tekemisissä. -- ja sillälailla pystyy aika hyvin jakamaan sitä kokemusta, vaikka 
tavallaan ne puitteet on siellä bittimaailmassa [naurahdus]. 

H6: Jos vienalaiset haluaa kokoontua jossakin, niin eihän se oo paikasta kiinni. 
Että nehän voivat näitten yhteisten asioiden äärelle kokoontua ihan missä vaan, 
ei se siitä [paikasta] oo kiinni. 

Jälkimmäisen lainauksen mukaisesti havaitsin kulttuurin elävän luonnollisesti siellä, 
missä ihmiset kokoontuvat ja jakavat merkitysmaailmaansa – kasvokkaisessa 
vuorovaikutuksessa tai ilman. Ylempi lainaus ilmentää vienankarjalaisen kulttuurin 
muodostumista internetin yhteisöpalvelun, Facebookin, ryhmien kautta, joita 
huomasin tutkimukseni aikaan olevan lukuisia. Internet toimii informanteilleni 
uudenlaisena viestintäkanavana eli mediana. Sari Pietikäisen mukaan mediat voivat 
olla paikkoja, joihin liittyy muistelua ja kaihoa: niissä mennyttä aikaa ja paikkaa 
voidaan ikään kuin uusintaa (Pietikäinen 2006: 231). Facebook on monelle 
informantilleni uusi paikka vienankarjalaisen kulttuurin esittämiseen. Eri ryhmissä 
samoista asioista kiinnostuneet voivat kommunikoida keskenään. Vienan Karjalaan 
liittyvissä ryhmissä muun muassa käytetään vienan kieltä, muistellaan menneitä 
asuinsijoja, järjestetään matkoja rajan taakse Vienaan ja tehdään sukuselvityksiä 
kyselemällä muilta jäseniltä tietoa tietyistä edesmenneistä henkilöistä ja paikoista. 
Myös vierailemissani tapahtumissa eri paikkakunnilla kulttuurin potentiaali ilman 
pysyvää paikkasidosta kävi esille, mutta ennen kaikkea tapahtumat ilmensivät 
yhteisön merkitystä kulttuurin kantajana. 

Kulttuurin olemassaolon yhteys yhteisön kokoontumiseen lisää informanteissani 
myös huolta sen säilymisestä. Virtuaalisen vuorovaikutuksen ohessa kasvokkainen 
kanssakäyminen on edelleen tärkeää, mutta pysyvän paikan puuttuessa yhteisön 
kokoontuminen ei käy itsestään. Sen toteutuminen vaatii yhä enemmän yksittäisten 
henkilöiden aloitteita ja järjestäminen yhteiskunnallista rahoitusta, joka yleisesti 
ottaen on tiukassa. 

Prototyyppimalli kulttuurista voi olla vienankarjalaisen kulttuurin sisäinen haaste, 
mikäli se vahvasti määrittää kulttuurista tietoa, joka potentiaalisesti johtaa toimintaan. 
Osalla informanteistani näkemys prototyyppi-kulttuurista on vahvempi kuin toisilla. 
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Tulkintani mukaan henkilön vahva prototyyppinen näkemys aiheuttaa 
pessimistisempiä ajatuksia kulttuurin tilasta. Silti tutkimukseni osoittaa prototyyppi-
kulttuurin piirteiden näkyvän vienankarjalaisessa kulttuurissa edelleen eri tavoin: 
suvun, kielen ja paikan merkitykset vain saavat uudet kulttuuriset muotonsa ja 
mihinkään prototyypin ulottuvuuteen kulttuuri ei ole täysin kahlittu. 

Kulttuurin sisäisten haasteiden lisäksi informanttini määrittävät ulkoisia, 
yhteiskunnallisia tekijöitä, joiden he uskovat vaikuttavan kulttuurin 
elinvoimaisuuteen tämän päivän ja tulevaisuuden maailmankuvassa. Esimerkiksi 
yhteiskunnallisen tuen määrä kulttuurisektorilla, yleinen kunta- ja valtiotason 
kiinnostus kulttuurien moninaisuuteen ja metsien teollistaminen ovat puolia, joilla 
informanttieni mukaan on tai voisi olla vaikutusta myös vienankarjalaiseen 
kulttuuriin Suomessa. Yhteistyötä Venäjän puoleisiin vienalaiskyliin pidetään 
puolestaan yhtenä tärkeänä mahdollisuutena kulttuurin piirteiden säilyttämiseen ja 
elinvoimaistamiseen. Yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa onkin ollut olemassa useiden eri 
toimijoiden, kuten Karjalan Sivistysseuran, Pohjois-Viena-seuran ja Juminkeon 
kautta. 

Informanttini näkevät vienankarjalaisen kulttuurin sekoittuneen valtakulttuuriin ja 
tämän olevan myös sen tulevaisuus. Paikoin surullisista ja haikeista tunnelmista 
huolimatta haastateltavani suhtautuvat myös toiveikkaasti tulevaisuuden 
vienankarjalaiseen kulttuuriin ja uusiin toiminnanmuotoihin. Vanhojen, arvokkaina 
ja aitoina pidettyjen perinteiden katoaminen jokapäiväisestä toiminnasta aiheuttaa 
haikeutta, mutta tutkielmani näyttää näiden perinteiden jatkavan olemassaoloaan 
uudenlaisissa symboleissa, jotka merkityssisältöineen ovat tässä hetkessä erityisen 
tärkeää, elävää kulttuuria. Elinvoimaisuuskäsitykset kulttuurisena tietona ohjaavat 
informanttieni toimintamalleja, jotka johtavat monenlaisiin näkyviin kulttuurin 
muotoihin. 

H2: -- kyllä sillä [vienankarjalaisella kulttuurilla] on semmonen vakiintunu 
asema ja tilanne, että ei nyt hirmu tuskaa kenenkää varmaan tarvi kokee, että se 
häviäis. Mutta siihen taas siihen säilymiseen tarvitaan meitä kaikkia. 
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6 Päätäntö 

 

Raportti matkastani Suomen Vienaan alkaa olla valmis. Tavoitteeni on ollut tutkia 
tämän päivän vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyviä merkityksiä. Tätä tavoitetta olen 
lähestynyt tutkimalla vienankarjalaisen kulttuurin symbolisia pääpiirteitä ja 
symboliseen toimintaan vaikuttavaa jaettua kulttuurista tietoa. Osana kulttuurista 
tietoa olen myös selvittänyt informanttieni näkemyksiä paljon puhuttaneeseen 
aiheeseen kulttuurin elinvoimaisuudesta. Tutkimustulokseni rajoittuvat niihin 
tulkintoihin, joita olen noin vuoden aikana muodostanut vierailemalla Suomessa 
sijaitsevissa vienalaiskylissä ja erilaisissa vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyvissä 
tapahtumissa. Olen lukenut aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja ennen kaikkea 
tavannut aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Heistä haastattelin muodollisemmin 
yhdeksää henkilöä, joille kaikille vienankarjalainen kulttuuri on läheinen. 

Alussa muotoilemani kulttuurimääritelmän mukaan kulttuuria on julkinen toiminta, 
joka on aistein havaittavissa. Sen kanssa vuoropuhelua käy mielessä oleva 
kulttuurinen tieto. Nämä yhdessä muodostavat jaettuja, kulttuurisia merkityksiä, 
jotka ovat olleet avain tutkimustavoitteisiini. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys 
rakentui tulkinnallis-symbolisen sekä kognitiivisen antropologian sovelluksena, mikä 
tarjosi antoisat lähtökohdat tehtävääni. 

Vienankarjalainen kulttuuri ilmenee tutkimustulosteni mukaisesti moninaisin tavoin 
informanttieni julkisessa toiminnassa. Havaitsemiini symbolisiin toimintatapoihin 
liittyvät jaetut merkitykset, joista muodostan neljä kategoriaa. Niistä ensimmäiseen 
lukeutuvat symbolit, jotka viestivät aiempien vienalaisten tärkeydestä. Heitä 
kunnioitetaan ortodoksisissa muistopalveluksissa, joita muun muassa praasniekan 
aikaan toimitetaan vienalaisilla hautausmailla. Hautausmailla edesmenneiden 
muistaminen huipentuu. Aiempia vienalaisia muistetaan myös sukutoiminnassa ja 
luonnossa liikkuessa, jossa esi- ja isovanhempien neuvot ja henkinen läsnäolo tulevat 
mieleen kirkkaimmin. Tärkeinä sukulaisina, ystävinä, naapureina tai tuntemattomina 
henkilöinä aiemmat vienankarjalaiset edustavat informanteilleni myös vienalaista 
kulttuuria astetta aidompana: he ovat prototyyppi-henkilöitä. 

Toiseksi toiminnan kautta rakennetaan omaa ja yhteisöllistä identiteettiä, jonka 
avulla luodaan käsitystä sekä itsestä että muista ja erottaudutaan toisista. Identiteettiä 
rakennetaan esimerkiksi kirjallisuuden kautta. Lukemalla rakentuva tietoisuus 
kulttuurin menneisyydestä, vaiheista ja piirteistä auttaa informanttejani asemoimaan 
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itseä tässä päivässä. Tämä on tullut mahdolliseksi keräilijöiden ja tutkijoiden kautta, 
jotka ovat vuosikymmenten ajan olleet kiinnostuneita Vienasta. Yhteisön kannalta 
Suomen kansalliseepos Kalevala Vienasta kerättyine runoineen on informanteilleni 
erityinen identiteetin tukipilari. Se yhdistää sekä suomalaisen että vienalaisen 
identiteetin. Kirjallisuus tekee mielekkääksi ajatuksen yhteisön historiallisesta 
olemassaolosta ja välittää vahvoja mielikuvia kulttuurin menneisyydestä. 

Vienankarjalaisen kansanpuvun eli koston ja karjalaistyylisen käsityötaiteen sekä 
niissä esiintyvien kuvioiden ja mallien kautta rakennetaan niin ikään 
identiteettikäsityksiä. Niitä kantamalla halutaan kertoa omista sukujuurista tai 
kiinnostuksesta Vienaan, jolloin erottautuminen muista myös yhdistää samoin 
toimivia ihmisiä. Yhteyden tunteen ylläpito korostuu yhteisön kokoontumisissa, 
joissa tietoisuus yhteisöllisestä identiteetistä ja jaetusta kulttuurista rakentuu 
vuorovaikutuksen kautta. Sen mahdollistavat erilaiset kulttuuritapahtumat, näyttelyt 
ja paikat, jotka symboloivat yhteisön identiteettiä ja kokoontumisen tärkeyttä. 

Luontosuhde näyttäytyy kolmantena jaettujen merkitysten kategoriana. Luontosuhde 
ilmenee informanttieni tapoina kulkea luonnossa useista eri syistä. Joskus tapoihin 
liittyvät esimerkiksi marjanpoiminta ja kalastus, toisinaan luontoon lähdetään 
virkistäytymään mielen hyvinvoinnin ja luonnon tarjoaman rauhan vuoksi. Usean 
informanttini luontosuhdetta määrittää vahvasti Suomen vienalaiskyliä ympäröivä 
Murhisalon luonnonsuojelualue, jolla on ollut jo historiassa merkittävä vaikutus 
kyläläisten elämään. Vienan hiihto Kuivajärven jokavuotisena tapahtumana tarjoaa 
mahdollisuuden alueen erämaaluonnon ja kulttuurimaiseman näkemiseen. 
Vienalainen luontosuhde näkyy eri tavoin myös kulttuuritoiminnassa, kuten 
taidenäyttelyiden ja taidetyöpajojen sisällöissä. 

Neljäs merkitysten kategoria kokoaa yhteen symbolisen toiminnan, johon liittyy 
informanttieni halu jatkaa vienankarjalaisia perinteitä. Perinteiden jatkamiseen 
yhdistyy lukuisa määrä toimintatapoja, jotka samaan aikaan asettuvat moneen 
muuhunkin kategoriaan. Pukeutuminen vienalaisittain ja runolauluperinne ovat 
esimerkkejä perinteiden esiintuomisesta, kuin myös vienankarjalainen ruokakulttuuri 
ja leivonnaiset, joita lähes poikkeuksetta tarjoillaan Vienan kulttuuria käsittelevissä 
tapahtumissa. Perinteen jatkumoa esittävä symboli voi olla säilynyt ulkoiselta 
muodoltaan samana vuosikymmeniä, vaikka siihen liittyvät merkitykset ovat 
muutoksessa ajan ja paikan vaihteluiden myötä. Päinvastoin myös samankaltaiset 
merkitykset voivat välittyä ulkoiselta olemukseltaan erilaisten symboleiden kautta. 
Nämä ajallis-paikalliset seikat ovat symboleiden moniäänisiä ominaisuuksia 
laajemmin. 
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Symboliset kategoriat kuvaavat tutkimukseni aikaan esiintyneitä vienankarjalaisen 
kulttuurin ilmenemisen muotoja ja niihin liitettyjä merkityksiä. Niihin, kuten 
muihinkin tutkimustuloksiini, olen päätynyt monipaikkaisen, aistimellisen 
etnografiani kautta.  Osallistuva havainnointi metodina tuki erityisellä tavalla edellä 
mainittujen tutkimustulosten tavoittamista, kun seuraavassa esiteltävään 
kulttuuriseen tietoon johdattivat ensisijaisesti tekemäni puolistrukturoidut 
teemahaastattelut. Jako ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen, sillä metodit toimivat 
parhaiten aina yhteistyössä. 

Vienankarjalaisen kulttuurin merkitykset jäävät tavoitteeni kannalta vajaiksi ilman 
toimintaan vaikuttavan kulttuurisen tiedon huomioimista. Sen analysoiminen 
syventää aiemmin esiteltyjä merkityksiä ja tekee niistä ymmärrettävämpiä. 
Kulttuurisen tiedon tulkinta paljastaa, että vienankarjalainen kulttuuri nousee 
ylpeydestä ainutlaatuiseen vähemmistökulttuuriin, jonka esiintuominen ei aina ole 
ollut itsestään selvää. Informanttieni mukaan syrjintä vienalaisia kohtaan on ollut 
historiassa yleistä. Menneisyydessä koettu erilaisuuden aiheuttama häpeä on 
kuitenkin kääntynyt ylpeydeksi tuoda esille omaa kulttuuria ja historiaa, koska tämän 
päivän monikulttuurisessa Suomessa se on mahdollista ja suotavaa. Vertaukset 
muihin vähemmistökulttuureihin ja alkuperäiskansoihin ilmentävät informanttieni 
ajatusta myös vienankarjalaisista vähemmistönä. 

Tutkimukseni mukaisesti vienankarjalaista kulttuuria on olemassa, mutta 
informanteilleni on helpompaa puhua siitä elämäntapana. Vienalainen elämäntapa on 
vaihtoehto tutulle ja arkiselle elämälle valtakulttuurin piirissä. Tämä elämäntapa 
hakee muotoaan ortodoksiuskon ohessa luonnonläheisistä, luontosidonnaisista ja 
vaihtoehtoisista elämisen muodoista, joissa myös syrjäisemmillä seuduilla ja 
luonnolla on arvonsa kaupunki- ja teknologiakeskeisyyden voimistumisesta 
huolimatta. 

Informanttieni avulla olen muodostanut prototyyppi-kulttuurin käsitteen, jonka 
kautta he rakentavat ideaalia kuvaa vienankarjalaisesta kulttuurista, sen toimijoista ja 
elinvoimaisuudesta. Prototyyppi-kulttuurin toimijoina ovat henkilöt, joita koskevat 
paikan, kielen ja sukulaisuussuhteen symboliset ulottuvuudet. He ovat syntyneet 
alkuperäisillä vienankarjalaisilla alueilla, oppineet enkulturaation myötä vienan 
kielen ja heidän vanhempansa ovat samaisista lähtökohdista. Tällaisia prototyyppi-
henkilöitä ovat olleet informanttieni mielikuvissa vielä heidän vanhempiensa tai 
isovanhempiensa ikäluokkaan kuuluvat henkilöt, mutta nykyiseltään kriteerit 
täyttäviä henkilöitä on yhä vähemmän – jos ollenkaan. Aiempien sukupolvien 
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vienalainen kulttuuri on informanteilleni kuin vienankarjalaisuuden peili, johon on 
luontevaa verrata nykyisyyttä. 

Prototyyppimalli ohjaa näkemyksiä kulttuurista ja sen elinvoimaisuudesta ja luo 
ristiriitoja niihin. Prototyyppi-henkilöiden ollessa yhä harvinaisempia osa 
informanteistani on huolissaan siitä, onko vienankarjalaista kulttuuria enää olemassa 
tai onko sillä tulevaisuutta. Suomen syrjäiset vienalaiskylät ovat tyhjentyneet viime 
vuosina merkittävästi, minkä vuoksi ne eivät enää ole ainoita paikkoja, joissa 
kulttuuria ilmennetään. Myös vienan kielen taitajien määrä on pienentynyt. Näiden 
seurauksena vanhempien kautta periytyvää kulttuuria ei prototyyppimallin 
mukaisesta näkökulmasta ole olemassa. 

Kysymys elinvoimaisuudesta ei ole informanteilleni yksiselitteinen. Alkuperäinen 
paikka ja kieli ovat heidän mukaansa tärkeitä kulttuurin kannalta, ja ilman niitä 
kulttuurista puuttuu jotain tärkeää ja aitoa. Kulttuurin tiedetään muuttuneen, mutta 
alkuperäisillä paikoilla täytyy edelleen olla mahdollisuus vierailla, kuin myös kieltä 
käyttää, mikä antaa mahdollisuuden kulttuurin parempaan säilymiseen 
tulevaisuudessakin. Prototyyppi-kulttuurin piirteet ovat kuin symbolisia takuita 
kulttuurin olemassaololle. 

Informanteistani välittyneen huolen lisäksi elinvoimaisuuteen liitetään 
samanaikaisesti luottavaisuutta, koska kulttuuri löytää jatkuvasti uusia muotojaan 
uusilla paikoilla. Nämä paikat voivat olla esimerkiksi virtuaalisissa ympäristöissä tai 
muutoin hetkittäisiä, kuten tapahtumien aikaan ilmeneviä. Vienankarjalaisesta 
kulttuurista kiinnostuneet kommunikoivat pääsääntöisesti suomen kielellä, jota 
kuitenkin vahvasti värittävät vienalaiset sanat, sanonnat ja lauseet. Suomen kielen ja 
vienan samankaltaisuus mahdollistaa niiden sopuisan yhteiskäytön. Yhteisön 
kokoontuessa tämä tulee värikkäimmin esille. Nämä ovat kulttuurin tämänhetkisiä 
piirteitä. 

Informanttini ajattelevat, että kulttuurin säilymisen kannalta tietous siitä on lopulta 
ensisijaista. Tämän jälkeen mahdollistuu yhteinen toiminta eli yhteisen kiinnostuksen 
jakaminen ja kokoontuminen, joka ei lopulta ole paikasta riippuvaista. Kulttuuri on 
siis siellä, missä ihmiset ovat. Tietouden ja kiinnostuksen ensisijaisuuden vuoksi 
tämän päivän vienalainen voi olla kuka tahansa kulttuurin parissa toimiva ja sen 
läheiseksi tunteva henkilö. Informanttieni mainitsemat kulttuurisen tiedon ja julkisen 
toiminnan lähtökohdat vastaavat teoreettista kulttuurimääritelmääni. 

Prototyyppisen kulttuurin kieli, paikka ja sukulaisuus ovat symboleita, jotka niille 
ominaiseen tapaan muuttavat jatkuvasti merkityksiään. Tutkimukseni tapauksessa 
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prototyyppimallin mukaiset kulttuuriset merkitykset elävät vahvasti informanttieni 
mielessä määrittäen tämän päivän symbolista toimintaa. Ne ovat siten nähtävä 
tärkeinä osina nykypäivän vienalaista kulttuuria. Prototyyppimallia vavisuttavat 
uudenlaiset merkityksenannot, ja uusia symbolisia toiminnanmuotoja kehitetään 
jatkuvasti. Näitä informanttini haluavat yhä enemmän tuoda esille ja toivovat 
vienankarjalaisesta kulttuurista välittyvän, koska kulttuurin halutaan elävän ajan 
mukana. 

Prototyyppimallin olemassaolon tiedostaminen tekee tutkimuksessani esitellyistä 
symboliseen toimintaan liittyvistä merkityksistä ymmärrettävämpiä. Se selittää 
esimerkiksi sitä, miksi aiempia vienankarjalaisia muistetaan erityisen paljon, miksi 
perinteitä vuosikymmenten takaa halutaan esittää ja miksi jo vanhankin Vienaa 
käsittelevän kirjallisuuden kautta rakennetaan omaa identiteettiä. Se syventää myös 
ymmärrystä siitä, miksi vanhoilla vienalaisilla luontoreiteillä halutaan uudelleen ja 
uudelleen liikkua tai miksi erityisesti juhlahetkissä pukeudutaan perinteisiin 
kansapukuihin ja tarjoillaan perinteisiä vienalaisia ruokia. Näillä kaikilla on 
syvemmät merkityksensä, jotka käyvät esille tiedostettaessa prototyyppimalli osana  
informanttieni kulttuurista tietoa: vienankarjalaisen kulttuurin alkuperäisinä pidettyjä 
piirteitä halutaan edelleen tuoda esille kulttuurin muuttuvissa muodoissa ja niiden 
rinnalla, koska niiden uskotaan edesauttavan kulttuurin säilymistä. 

Tutkielmassani olen tuonut esille tämän päivän vienankarjalaisen kulttuurin 
merkityksiä sukujuuriltaan vienankarjalaisille ja kulttuuriaktiiveille. Tehtävä on ollut 
kiehtova, koska toimintaa vienankarjalaisen kulttuurin parissa on paljon. Samaan 
aikaan se on ollut myös laaja ja haastava, koska kulttuuri tutkimuskohteena on 
abstrakti ja lähes rajaton sen ollessa ennen kaikkea inhimillisten merkitysten 
tulkintaa. Tutkielmani on tuonut esille yhden tavan lähestyä laajaa merkitysten 
verkkoa.  

Tutkijan tulkinnan vapaus ja vastuu mahdollistavat kulttuurin tutkimisen, mikä tekee 
siitä antropologisesti antoisan tehtävän. Tutkimukseni myötä aloin pohtia, kuinka 
mielekästä kulttuurin käsitteen käyttäminen on? Kulttuurin rajat näyttävät 
muodostuvan tulkintojen seurauksena; ne ovat lopulta kuviteltuja ja suhteellisia 
Barthin (2000) määritelmän mukaisesti ja osapuolten neuvottelemia Marcusin (1998) 
näkökulman tapaan. Tutkielmassani kulttuurin rajojen määrittäminen osoittautui 
mahdottomaksi, mutta onnekseni se ei ollut tarpeenkaan. Ensisijassa informanttini 
määrittivät sen, mitä tutkin, eikä luomani kuvaus siten kosketa kulttuuria 
kokonaisuutena. Toisaalta sellaisesta ei ole mielekästä puhuakaan, koska kulttuurit 
ovat olemassa aina päällekkäin, limittäin ja rinnakkain. 
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Tutkijana olen ollut tulkintoineni myös itse määrittämässä ja tuottamassa 
vienankarjalaista kulttuuria, mikä on lisännyt tutkimusprosessin aikaista 
vastuuntuntoa. Kuten Roy Wagner (1981/1975: 11) sanoo, kulttuuri on keksimistä, ja 
antropologi ottaa kulttuurin käsitteenä käyttöön, kun hän tekee ymmärrettäväksi 
tutkimuskohdettaan. Olen ollut keksimässä kulttuuria, jonka sisältöä olen tulkinnut 
informanttieni tulkinnoista käsin. Olen käyttänyt kulttuurin käsitettä tehdäkseni 
kiinnostavasta ilmiöstä tutkittavan. Onko kulttuuri siis itse asiassa muuta, kuin 
apukäsite tiettyjen ilmiöiden tutkimiseen? Vaikka näin olisi, on sen olemassaolo 
tärkeää, jos sen avulla voidaan tuoda näkyväksi ihmisille tärkeitä merkityksiä. 

Aineistoa kerätessäni törmäsin lukuisia kertoja mielenkiintoisiin tarinoihin Vienan 
Karjalasta laajemminkin. Tutkimusaiheen rajaus oli kuitenkin välttämätöntä, minkä 
vuoksi moni tärkeä huomio jäi tutkielmani ulkopuolelle. Tulevaisuuden kannalta 
pidän kiehtovana ajatuksena jatkaa vienankarjalaisen kulttuurin tutkimista ja 
laajentaa sitä rajantakaisille alueille. Jos Suomessa, elää myös Venäjällä 
vienankarjalainen kulttuuri monin tavoin murroksen aikaa. Laajan aihevalintani 
seurauksena lähes jokainen analyysilukujeni teema olisi mielenkiintoinen 
tutkimuskohde sellaisenaankin. 

Ajankohtaisuutensa vuoksi mielenkiintoni herätti myös pakolaisuus ja siihen liittyvät 
kokemukset. Vienan Karjalasta saapuneiden pakolaisten jälkeläisten kautta olisi 
mahdollista tutkia pakolaisuuden jättämiä jälkiä, jotka saattavat näkyä vielä 
vuosikymmentenkin jälkeen perheen ja suvun keskuudessa. Historian pakolaisten 
kokemukset ja heidän sukunsa tarinat voisivat tuoda esiin uusia puolia myös tämän 
päivän ilmiöön. Uskon pro gradu -tutkielmani antavan mielenkiintoisen taustoituksen 
uusille, tavalla tai toisella Vienan Karjalaa tai vähemmistöjä käsitteleville 
tutkimuksille. Niihin antropologiset lähestymistavat tarjoavat mitä rikkaammat 
näkökulmat. 

Tutkimukseni jälkeen tunnen päässeeni lähemmäksi informanttieni 
merkitysmaailmaa, vaikka lähtökohtaisesti en syvällisesti tuntenut tutkimaani 
kulttuuria, sukuyhteyksistäni huolimatta. Tämän merkitysmaailman hahmottamisessa 
auttoi informanttieni avoimuus tutkimustani kohtaan: kiitos siitä heille. Kiitän myös 
Karjalan Sivistysseuraa saamastani kohdeavustuksesta vienankarjalaiskyliin ja 
kulttuuritapahtumiin suuntautuneiden aineistonkeruumatkojen kulujen kattamiseksi. 
Uuden merkitysmaailman avauduttua voin todeta tutkimusprojektini olleen 
opettavainen matka myös omaan sukuhistoriaani, vaikkei se aihevalintani lähtökohta 
ollutkaan.  
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Toivon tutkielmani innostavan kiinnostuneita ymmärtämään vienankarjalaisesta 
kulttuurista jotain uutta – tai ehkä näkemään sen kokonaan erilaisista näkökulmista. 
Niistä katsottuna kulttuuri on johtopäätösteni mukaisesti monin tavoin elävää, vaikka 
väistämättä onkin tultu kauas muistojen kulttuurista, johon sitä mielikuvissa 
peilataan. Kulttuuri on jatkuvassa muutoksessa ja aina aidoimmillaan kuten sen tässä 
ja nyt aisteinemme havaitsemme. 
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Liitteet 

 

Liite 1: Haastattelurunko 

 

Taustatiedot 
o Nimi, ikä ja asuinpaikka (taustataho, jonka parissa toimit) 
o Minkälainen on oma suhteesi Vienan Karjalaan? Suomen puolen 

vienalaiskyliin? 
o Miten alun perin tutustuit Vienan Karjalaan? 

o Käytkö Vienassa nykyisin? 
o Mikä on suhteesi kulttuuriin, nykyisin/ajan kuluessa? 
o Onko omassa elämässäsi tapoja tai asioita, joita miellät (vienan)karjalaisiksi? 

Vienankarjalaisuus (erit. vienalaissukuisille) 
o Oliko lapsuuden perheessäsi joitain tapoja, joita pidät vienankarjalaisina? 

o Entä elämässäsi nykyisin? (esim. henkinen taso / konkretia) 
o Mikä on ollut suhteesi vienankarjalaisiin juurisi elämäsi aikana? 
o Ajatteletko olevasi vienankarjalainen? 

à mitä vienankarjalaiset juuret merkitsee sinulle? 
o Pidetäänkö sukulaisten kanssa yhteyttä? 

Vienankarjalaisuus (ja nykytila) 
o Mitä vienankarjalainen kulttuuri on mielestäsi? (konkreettiset ilmenemisen 

muodot / henkinen kulttuuri) (à millä tavalla ne kuvaavat 
vienankarjalaisuutta?) 

o Onko se muuttunut ajan kuluessa? 
o Onko yhä olemassa vienankarjalaista kulttuuria?  
o Minkälaiset tekijät voisivat vaikuttaa vienankarjalaisen kulttuurin säilymiseen? 
o Osaatko puhua vienan karjalaa? 

o Kuinka tärkeänä näet kielen osaamisen vienankarjalaisen kulttuurin 
kannalta? 

o Mikä on uskonnon rooli? 
o Oletko käynyt Venäjän puolella vienankarjalaiskylissä? 

o Millaista kulttuuri on siellä verrattuna Suomen puolen vienalaiseen 
kulttuuriin? 

o Mikä on Kuivajärven ja Hietajärven asema vienalaisessa kulttuurissa? 
o Mikä kylissä on tärkeää? 

Kulttuuritoiminta (erit. kulttuuriaktiiveille) 
o Miten päädyit toimimaan karjalaisen kulttuurin parissa? 
o Mikä on X:n tehtävä vienankarjalaiseen kulttuuriin liittyen? 
o Miten tähän tehtävään tähdätään? 
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o Miten karjalaista/vienankarjalaista kulttuuria esitetään X:n toiminnassa? 
o Miksi on tärkeää tuoda esille vienankarjalaista kulttuuria? 

Paikka 
o Onko vienankarjalainen kulttuuri riippuvainen maantieteellisestä paikasta?  
o Onko vienankarjalaisuutta olemassa, vaikka elämä kylissä on hiipunut? 
o Millaisena näet ympäröivän luonnon vaikutuksen kulttuuriin? 
o Onko alueessa jotain erityislaatuista verrattuna muihin paikkoihin? 
o Mikä kylissä on tärkeää vienalaisuuden kannalta? 

Kylän tapahtumat (erit. niille, joille Suomen vienalaiskylät tuttuja) 
o Osallistutko kylällä järjestettäviin tapahtumiin? Miksi kyllä/ei? 
o Mitä esimerkiksi praasniekka merkitsee sinulle? Mikä saa ihmiset tulemaan 

sinne? 
o Mitä jokin muu (ympärivuotinen) tapahtuma merkitsee sinulle? 
o Oletko käynyt praasniekassa / muussa jokavuotisessa tapahtumassa aiemmin? Jos 

kyllä, onko tapahtuma muuttunut vuosien myötä? 

Loppukysymys 
o Minkälaisena näet tämän päivän vienankarjalaisen kulttuurin tilan, jos mietit 

sitä suhteessa menneeseen ja ajatellen tulevaa? 

 

 


