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Johdanto 

  

-- kaiken aikaa se kulkee matkassa. Milloin enemmän tietoisena ja milloin 

vähemmän, mutta kyllä sen muistaa, että elämänpiiri ei ole pelkästään 

kotikylässä, elämänpiiri on myös Ruotsissa. Että se on sen verran, 

sanotaanko, että maailmankuva on kotikylää laajempi. Että on 

hahmottanut, että siellä on elämää, ja matka on ollut tässä välissä pitkä, ja 

täällä on elämää.1 

 

Sotalapsuus ei ole vain menneisyydessä tapahtunut asia, vaan sen kokeneisiin syvästi 

vaikuttanut tapahtuma, joka on yhä läsnä monella tapaa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen 

sotalapsuutta ja sotalasten yhteisöä sotalasten tuottaman muistiedon pohjalta. 

 

 

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin sotalasten yhteisöä sekä sotalapsuudesta kertomista. 

Sotalapsiksi kutsutaan Suomessa lapsia, jotka siirrettiin talvi- ja jatkosodan aikana sekä 

niitä välittömästi seuraavina vuosina Ruotsiin ja Tanskaan. Suomalaiset sotalapset ovat 

siis tällä hetkellä yli 70-vuotiaita. Onkin tärkeää tutkia sotalasten ajatuksia ja kokemuksia 

sotalapsuudesta nyt, kun he ovat vielä itse kertomassa asiasta. Lapsuuden ja sodan 

tutkiminen on ajankohtaista myös siksi, että tälläkin hetkellä sodat ja muut kriisit 

vaikuttavat miljoonien lasten elämään ympäri maailmaa2. Sotalapsuutta on kiinnostavaa 

tarkastella nimenomaan yhteisön näkökulmasta, koska yhteisö tuottaa identiteettiä ja luo 

yhteisöllisyyttä siihen kuuluvien kesken. 

 

Selvitän tutkimustehtävääni seuraavien tutkimuskysymysten avulla:  

 

- Miten sotalasten yhteisöä on rakennettu ja missä suhteessa muihin sota-ajan 

lapsiin? 

- Mitä merkityksiä yhdistystoiminnalla on sotalapsille? 

                                                 
1 Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015. 
2 UNICEF 2017, 2, 6-7. 
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- Miten ja mistä asioista sotalapsuudesta kerrotaan sotalapsiyhdistyksen 

kontekstissa? 

- Millaisia kerrontastrategioita sotalapsuuskertomuksissa käytetään? 

 

Kerrontastrategian käsitteen ja määritelmät olen lainannut Ulla Savolaiselta, joka on 

kehittänyt ne evakkolasten muistelukirjoitusten analysointiin. Kerrontastrategiat ovat 

tekniikoita ja käytäntöjä, joiden avulla kirjoittaja valitsee käyttämänsä kerronnan keinot, 

tyylit ja ilmaukset.  

 

Tutkimuksessani tarkastelun kohteena ovat sotalapsiyhdistyksiin kuuluvat sotalapset. 

Yhdistyksiin kuulumattomien sotalasten ottaminen mukaan tutkimukseen olisi 

mahdollistanut ryhmien välisen vertailun erimerkiksi sotalapsuudesta kertomisessa, 

mutta ajankäytön vuoksi se ei ollut mahdollista. 

 

Tutkimukseni kuuluu niin sanotun uuden sotahistorian alueeseen, jossa keskiössä ovat 

yksilö ja hänen kokemuksensa. Uudessa sotahistoriassa sota nähdään ajallisesti pelkkiä 

sotavuosia pidempänä, sillä myös rauhan aikana sota on läsnä monella tapaa.3 Lisäksi 

tutkimukseni on muistitietohistoriaa, jonka puolestaan voi katsoa olevan osa laajempaa 

muistitietotutkimuksen kenttää. Tutkimussuuntaus syntyi pitkälti pyrkimyksestä 

laajentaa erilaisia menneisyyden tulkintoja ja vallitsevia totuuksia. 

Muistitietotutkimuksen kohteena ovatkin olleet esimerkiksi erilaiset vähemmistöt.4 

 

Muistitieto-termiä vastaa englannin kielessä termi oral history. Sillä on yleensä 

tarkoitettu puhuttua, haastatteluiden kautta saatua muistitietoa. Suomalaisessa 

muistitietotutkimuksessa lähdeaineisto on puolestaan useimmiten kirjoitettua 

muistitietoa. Elämäkertatutkijat eivät useinkaan ole tehneet eroa suullisten ja kirjallisten 

omaelämäkertojen välille. Kaiken puheen taustalla on kirjallisen kulttuurin olemassaolo 

ja vastaavasti kirjoitetuissa omaelämäkerroissa on yleensä aiemmin suullisesti esitettyä. 

Kertomukset on aina suunnattu ajatellulle vastaanottajalle, ”sisäislukijalle”. 

Omaelämäkerta on luonteeltaan myös reflektiivistä eli kertomiseen sisältyy myös 

asioiden selvittämistä itselle.5 Kirjoittamistilanne on hyvin yksityinen ja intiimi tilanne 

                                                 
3 Kinnunen & Kivimäki 2006, 9–10. 
4 Fingerroos & Haanpää 2006, 27–28. 
5 Hyvärinen, Peltonen & Vilkko 1998, 16. 
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esimerkiksi haastattelutilanteeseen verrattuna. Haastattelutilanteessa korostuu usein 

myös kertojan pyrkimys harmonisoida omia käsityksiään haastattelijan käsityksiin tai 

oletuksiin niistä, mikä kirjoitettaessa jää vähemmäksi. Kirjoittamalla tuotettua muistelua 

on myös mahdollista muun muassa korjata ja täydentää pidemmällä aikavälillä.6  

 

Tässä tutkielmassa käytän lähteenä sekä puhuttua että kirjoitettua muistitietoa. Sen avulla 

pääsen tarkastelemaan sotalapsuudesta kertomista kahdella tapaa. Muistitietotutkimuksen 

tekemiseen kuuluu metodologisten sitoumusten tekeminen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi 

metodologista pohdintaa muistin ja tiedon luonteesta.  Muistitietotutkimusta on arvosteltu 

siitä, että menneisyyttä koskevaa muistinvaraista tietoa ei voi pitää vakavasti otettavana 

lähdeaineistona. Muistitiedon tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda täydellistä kuvaa 

menneisyydestä, vaan sitä on pidettävä todellisuuden tulkintana. Se kertookin enemmän 

tapahtumien merkityksestä muisteluhetkellä kuin itse tapahtumista.7 Muistelu on myös 

tärkeä erottaa muistamisesta, koska muistelussa on kyse menneisyydestä kertomisesta, ei 

sen muistamisesta. Muistelija voi valita muistoistaan ne asiat, joita haluaa muistella. 

Myös sellaisia tapahtumia voi muistella, joissa ei ole itse ollut osallisena ja joita ei voi 

siten itse muistaa. Muistelija voi kuitenkin kertoa tapahtumista esimerkiksi sen pohjalta, 

mitä on niistä kuullut.8 

 

Muistitieto voidaan jakaa selittävään, ymmärtävään ja kriittiseen 

muistitietotutkimukseen. Oma tutkimukseni on lähimpänä ymmärtävää 

muistitietotutkimusta, jossa pyritään menneisyyttä käsittelevän muistitiedon tulkintaan. 

Ymmärtävässä muistitietotutkimuksessa tutkimustulosten katsotaan olevan 

rekonstruktio, jonka syntymiseen ovat vahvasti vaikuttaneet esimerkiksi 

haastattelutilanteen vuorovaikutus sekä tekstin tulkinta.9 Muistitieto voi olla 

tutkimuksessa joko lähde, kohde tai metodi. Kun muistitieto käsitetään lähteeksi, sen 

tarkoituksena on tuoda esiin muistelijoiden omat näkökulmat menneisyydestä. Kohteena 

se puolestaan kiinnittää huomiota esimerkiksi muistelun rakenteeseen ja keinoihin.10 

Omassa tutkimuksessani käsitän muistitiedon sekä lähteeksi että kohteeksi. 

Muistitietoaineistot ovat lähteitä, jotka välittävät sotalasten kokemuksia. Se on kuitenkin 

                                                 
6 Pöysä 2006, 228–230. 
7 Fingerroos & Haanpää 2006, 43, 27, 33; Ukkonen 2000, elektroninen dokumentti; Portelli 2006, 55. 
8 Miettunen 2014, 196. 
9 Fingerroos & Haanpää 2006, 36–39. 
10 Kalela 2006, 74; Fingerroos & Peltonen 2006; 14–15; Fingerroos & Haanpää 2006, 27–29. 
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myös kohde siltä osin, että tarkastelen tutkimuksessani sotalapsuudesta kertomisen tapoja 

ja kiinnitän huomiota kerronnan piirteisiin. 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Keski-Euroopasta ulkomaille lähetettyjä lapsia 

kutsutaan yleisesti sotalapsiksi, saksaksi Kriegskind. Myös Saksan Punaisen Ristin 

sodanaikaista avustustyötä orpojen lasten sijoittamiseksi kutsuttiin nimellä 

Kriegskinderpflege. Myöhemmin nimitys krigsbarn alkoi, lähinnä pohjoismaisissa 

kielissä, tarkoittaa pääasiassa lapsia, jotka lähetettiin rajoitetuksi ajaksi ulkomaille 

saamaan hoivaa ja virkistäytymistä.11 Sotalapsi-käsitteellä ei kuitenkaan ole 

yksiselitteistä merkitystä, vaan eri maissa termillä tarkoitetaan eri asioita. Esimerkiksi 

Norjassa ja Tanskassa sotalapsiksi kutsutaan lapsia, joiden isä on saksalainen sotilas.12  

 

Suomessa sotalapsi-termi on vakiintunut kuvaamaan lastensiirtojen kohteena olleita 

lapsia, jotka lähetettiin toisen maailmansodan aikana Ruotsiin tai Tanskaan ilman 

vanhempiaan. Tässä merkityksessä käytän sitä myös omassa tutkimuksessani. Käytän 

sotalapsi-termiä tutkimukseni kohteena olevista henkilöistä, vaikka he eivät iällisesti 

lapsia olekaan. Sotalapsi-termillä viittaankin ennen kaikkea heidän 

lapsuudenkokemukseensa. Joidenkin tutkijoiden käyttämä termi ”entinen sotalapsi” ei 

mielestäni ole sopiva kuvaamaan sotalapsena olleita henkilöitä, koska ajattelen 

kokemuksen olleen merkittävä henkilön koko loppuelämän kannalta. Suomessa sotalapsi-

termin käyttö on ajoittain herättänyt keskustelua siitä, eivätkö Suomessa sota-aikana 

olleet lapset ole myös sotalapsia13. Heistä käytän tutkimuksessa termiä sota-ajan lapset, 

joka on yleisesti käytössä oleva käsite. Sota-ajan lapsilla tarkoitan myös laajemmassa 

merkityksessä kaikkia sotavuosina alaikäisiä lapsia. 

 

Tutkielmani jakautuu kahteen päälukuun. Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen 

sotalasten yhteisön muodostumista sekä sotalapsiyhdistystoiminnan merkityksiä ja 

toisessa puolestaan sotalapsuudesta kertomista. 

 

 

                                                 
11 Janfelt 1998, 25. 
12 Parsons 2008, 13. 
13 Syrjälä 2014, 139–140. 
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Lähteet ja menetelmät 

 

Käytän tutkimukseni toisena päälähteenä sotalasten haastatteluita. Olen haastatellut 

kahdeksaa Oulun seudun sotalapset ry:een kuuluvaa sotalasta. Haastattelujen kesto on 

ollut noin puolesta tunnista noin kahteen ja puoleen tuntiin. Haastatteluiden avulla 

selvitän, millaisia merkityksiä yhdistyksen jäsenet antavat sotalapsiyhdistystoiminnalle 

ja tarkastelen sotalapsuudesta kertomista. Haastateltavien kuuluminen 

sotalapsiyhdistykseen luo kontekstia myös haastatteluiden tulkintaan. 

 

Käytin haastatteluiden tekemisessä puolistrukturoitua haastattelua, jossa 

haastattelukysymykset ovat ennalta mietitty ja samat kaikille haastateltaville. 

Kysymysten sanamuotoa ja järjestystä voidaan kuitenkin muuttaa tarpeen mukaan. 

Haastatteluissani on myös teemahaastattelun piirteitä, koska haastateltavien oma ääni 

pääsee haastatteluissa esiin.14 Ennalta suunnitellusta haastattelurungosta huolimatta en 

kysynyt kaikkia haastattelukysymyksiä15 etenkään silloin, jos haastateltava alkoi itse 

puhua samasta aiheesta. Kysymykset toimivatkin ennen kaikkea muistilistana itselleni. 

 

Haastatteluihin liittyy useita eettisiä kysymyksiä, jotka tulee huomioida koko 

tutkimuksen teon ajan. Luottamus haastattelijan ja haastateltavan välillä syntyy muun 

muassa siitä, että haastateltavalla on totuudenmukainen tieto haastattelun tarkoituksesta 

ja myöhemmästä käytöstä. Myös haastateltavan anonymiteetin turvaaminen 

tutkimuksessa on tärkeää.16 Sen vuoksi en käytä haastattelemistani henkilöistä heidän 

oikeita nimiään vaan pseudonyymejä eli salanimiä. Nimet olen valinnut 

Väestörekisterikeskuksen Nimipalvelun suosituimmista etunimistä17. Anonymiteetin 

säilyttämiseksi en kerro myöskään yksittäisten haastateltavien ammatteja, asemaa 

sotalapsiyhdistyksessä tai muita senkaltaisia tunnistamiseen johtavia tietoja. Myös 

lähdeluettelossa käytän haastateltavista pseudonyymejä. 

 

Tutkielman valmistuttua tarjoan haastatteluista tehtyjä litterointeja arkistoitavaksi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon mahdollista myöhempää käyttöä varten. Tähän 

                                                 
14 Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48. 
15 Liite 1. Haastattelukysymykset. 
16 Hirsjärvi & Hurme 2000, 19–20; Tiittula & Ruusuvuori 2009, 17–18; Ruusuvuori & Tiittula 2009, 41. 
17 ”Suosituimmat etunimet vuosikymmenittäin”.  Väestörekisterikeskuksen www-sivut. 
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olen pyytänyt luvat haastateltavilta, jotka yhtä lukuun ottamatta suostuivat asiaan heti. 

Aineistot tallennetaan tietoarkistoon anonymisoituina ja ilman tunnistamiseen johtavia 

tietoja. Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa aineistojen arkistoinnista päätetään vasta 

sen jälkeen, kun he ovat käyneet tarjotun aineiston läpi. Haastattelunauhat tuhotaan 

tutkielman hyväksymisen jälkeen. 

 

Tarkastelen tutkittavaa aihetta kvalitatiivisesti eli laadullisesti. Käytän lähteiden 

analysoimisessa metodina lähilukua, joka yhden määritelmän mukaan tarkoittaa 

kiinnostavan lähdeaineiston avaamista keskittymällä sen yksityiskohtiin18. Haastattelut 

ovat puhuttua muistitietoa eli oral historya. Olen kuitenkin litteroinut haastattelut ja 

analysoin aineistoa pääsääntöisesti kirjallisessa muodossa. Alessandro Portellin mukaan 

kuullun puheen muuttaminen luettavaan muotoon aiheuttaa väistämättä muutoksia ja 

tulkintaa, koska kaikkia puheen piirteitä, kuten äänensävyjä, ei ole mahdollista muuttaa 

kirjoitettuun muotoon.19 Koska lähdeaineisto on olemassa myös suullisessa muodossa, 

laajennan lähiluvun käsitettä koskemaan myös puhutun tekstin yksityiskohtia, kuten 

äänensävyjä ja painotuksia. Näin uskon tavoittavani tarkemmin haastatteluiden sisältämiä 

piirteitä. 

 

Toinen käyttämäni lähderyhmä on Sotalapsi–Krigsbarn20-lehti, jota Suomen 

Sotalapsiyhdistysten Keskusliitto ry21 julkaisi vuosina 2000–2015. Lehden ilmestyminen 

loppui vuoden 2015 lopulla Keskusliiton lakkauttamispäätöksen myötä. Neljä kertaa 

vuodessa22 ilmestynyt lehti sisältää runsaasti sotalasten omia muistelukertomuksia 

sotalapsuudestaan, mutta sotalapsiaihetta on käsitelty myös laajemmin. Lehdessä on 

kerrottu esimerkiksi lastensiirtojen taustoista, minkä lisäksi siinä esitellään ajankohtaista 

sotalapsitutkimusta ja eri puolilla Suomea toimivien sotalapsiyhdistysten toimintaa. 

Myös aihetta koskevia mielipidekirjoituksia on julkaistu. Lehden päätoimittajana toimi 

Suomen Sotalapsiyhdistysten Keskusliiton kulloinenkin puheenjohtaja. Sotalapsi-lehti 

oli kaksikielinen eli artikkeleita ja kertomuksia julkaistiin sekä suomen että ruotsin 

kielellä. Määrällisesti kirjoituksia julkaistiin enemmän suomeksi ja kirjoitusten 

                                                 
18 Fingerroos & Haanpää 2006, 32. 
19 Potrelli 2006, 50–52. 
20 Jatkossa käytän lehdestä nimeä Sotalapsi. 
21 Ruotsiksi Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland rf. Jatkossa käytän nimeä Keskusliitto. 

Keskusliitto toimi vuosina 1997–2016. 
22 Lehti ilmestyi maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ensimmäisenä vuonna lehti ilmestyi kahdesti, joista 

toinen numero oli kaksoisnumero. 
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yhteydessä saattoi olla myös lyhyt tiivistelmä toisella kielellä. Joissain tapauksissa 

kirjoitukset julkaistiin kokonaisuudessaan molemmilla kielillä. 

 

Sotalapsi-lehden kautta luon kuvaa siitä, millaisia sotalapsuudesta kertomisen tapoja 

kirjoittajilla on. Kutsun lehdessä ilmestyneitä kertomuksia sotalapsuuskertomuksiksi tai 

muistelukertomuksiksi ja viittaan niihin termillä kertomus (kert.). Lehdessä ei ole 

julkaistu ohjeita siitä, millaisia sotalasten muistelukertomusten tulisi olla, eikä 

kertomusten piirteitä siten voi selittää niiden avulla. Välillä kirjoituksia on pyydetty 

tietyistä aiheista, kuten joulunvietosta sotalapsipaikassa tai kielen vaihtamiseen liittyvistä 

asioista, mutta en keskity analyysissäni näihin kirjoituksiin. Vertaamalla Sotalapsi-

lehdessä esiintyviä kertomisen tapoja haastatteluissa ilmenneisiin kerronnan tapoihin 

voin vertailla kirjallista ja suullista kerrontaa toisiinsa. Lehden avulla tarkastelen lisäksi, 

miten lehti osallistuu sotalasten yhteisön luomiseen ja millainen merkitys lehdessä 

annetaan sotalapsiyhdistyksille. 

 

Lehdessä julkaistiin sen kuudentoista ilmestymisvuoden aikana 271 

sotalapsuuskertomusta23. Tähän lukuun sisältyvät kertomukset ovat kirjoittajan itsensä 

kirjoittamia, mutta lehden toimituskunta on voinut muokata niitä esimerkiksi 

kirjoitusasun osalta tai koota ne saman kirjoittajan useista kirjoituksista. Muokkaamisesta 

ei välttämättä ole mainintaa kirjoituksessa, joten käsittelen kaikkia tähän ryhmään 

kuuluvia kirjoituksia kirjoittajan itsensä tuottamina kertomuksina. Lisäksi lehdessä on 

ilmestynyt sotalapsuuskertomuksia, jotka on tehty haastattelemalla, sekä haastatteluita, 

joissa sotalapsuus on sivuosassa. Sotalapsuuskertomusten suuren määrän vuoksi keskityn 

tutkielmassani pelkästään kirjoittajan itsensä tuottamiin kertomuksiin. Tarkastelen 

yleisellä tasolla koko kirjoitusten joukkoa, mutta valitsen tarkemman tarkastelun 

kohteeksi kirjoituksista pienemmän osan, joka muodostaa mielestäni hyvän 

kokonaiskuvan siitä, millaisia lehdessä julkaistut sotalapsuuskertomukset ovat. 

 

Reflektio eli oman toiminnan kriittinen analysointi kuuluu myös tutkimuksen tekoon. 

Itsereflektio tarkoittaa tutkijan henkilökohtaisten sitoumusten hahmottamista ja 

julkikirjoittamista. Tutkielmani aihe tulee lähelle itseäni sitä kautta, että 

isovanhemmistani kolme on ollut sotalapsena Ruotsissa. Kaksi heistä kuuluu myös Oulun 

                                                 
23 Liite 2. Taulukko Sotalapsi-lehden kertomuksista 
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sotalapsiyhdistykseen, mutta he eivät kuitenkaan ole haastateltavien joukossa. Aiheen 

tuttuuden vuoksi minun täytyy kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin ennakko-

oletuksiini. Toisaalta uskon, että aiheen tuttuus voi auttaa löytämään uusia näkökulmia ja 

havaitsemaan lähteistä pieniä yksityiskohtia, jotka muuten saattaisivat jäädä 

huomaamatta. 

 

 

Tutkimustilanne 

 

Sotien aikana ja välittömästi niiden jälkeen julkaistuissa lastensiirtoja käsittelevissä 

kirjoissa siirtoihin suhtauduttiin hyvin positiivisesti.24 Yksi esimerkki 

aikalaiskirjallisuudesta on jatkosodan aikana vuonna 1943 julkaistu Suomen lasten kiitos 

Ruotsille -teos, jossa lastensiirtoja perusteltiin vahvasti lasten parhaalla ja ne nähtiin 

hyvänä keinona suomalaislasten auttamiseksi. Kirjan toimituskunnalla oli yhteyksiä 

lastensiirtoihin ja Valtion Tiedotuslaitokseen, joka vastasi myös sotasensuurista. Kirjan 

toimituskunnalla on siis ollut vahva halu antaa lastensiirroista positiivinen kuva. 

 

Vuonna 1977 ilmestynyt Annu Edvardsenin kirja Sotalapset25 oli puolestaan 

ensimmäinen sotalapsuutta käsittelevä muistelmatyyppinen kirja, jossa lastensiiroista 

annettiin negatiivinen kuva. Edvardsen haastatteli omaelämäkerralliseen kirjaan myös 

muita sotalapsena olleita. Teoksen mukaan lasten varhainen erottaminen vanhemmista 

aiheutti suurimmalle osalle sotalapsista juurettomuutta, turvattomuutta ja itsetunnon 

puutetta.26  

 

Myöhemmin myös positiiviset kokemukset ovat päässeet esiin sotalasten 

muistelukirjoituksissa. Sotalapsiyhdistysten perustamisen jälkeen monet yhdistykset ovat 

julkaisseet jäsentensä kirjoittamista muistelmista kokoelmateoksia, joissa positiiviset 

kokemukset ovat usein olleet enemmistönä. Oulun seudun sotalapset ry julkaisi vuonna 

2010 kirjan Suuri matka vieraalle maalle, jossa noin kuusikymmentä yhdistyksen jäsentä 

on kertonut kokemuksistaan. Kirjan pohjalta on tehty myös näytelmä Sotalapsi TariNoita, 

                                                 
24 Syrjälä 2014, 126–127. 
25 Ruotsinkielinen alkuteos ilmestyi samana vuonna nimellä Det får inte hända igen. Finska kriggsbarn 

1939–1945. 
26 Edvardsen 1977, 7. 
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jota esitettiin syksyllä 201527. Kansainvälisesti suomalaisten sotalasten kertomukset ovat 

päässeet esiin Sue Safflen toimittamassa kirjassa To the Bomb and Back. Finnish War 

Children Tell their World War II Stories (2015), jossa on 39 sotalapsen kertomukset. 

Kaikkiaan Suomessa ja Ruotsissa on ilmestynyt useita kymmeniä sotalasten kirjoittamia 

muistelmateoksia. 

 

Ruotsissa on ilmestynyt esimerkiksi Riksförbundet Finska Krigsbarnin (RFK) julkaisema 

antologia Krigsbarns erinran. Snäll, lydig och tacksam (2003). Sotalasten 

muistelukirjoituksen lisäksi kirjassa on mukana RFK:n tekemän kyselytutkimuksen 

tuloksia. Sotalapsilta kysyttiin muun muassa lähdöstä, oloista Suomessa ja Ruotsissa, 

paluusta Suomeen sekä nykyisestä tilanteesta. Kyselyn mukaan osa vastaajista kokee 

edelleen, ettei tiedä, mihin kuuluu, kun taas osa on ylpeä kahdessa kulttuurissa elämisestä. 

Sotalapsuuden positiivisiksi puoliksi ja seurauksiksi mainitaan esimerkiksi turvallisuus ja 

rakastava perhe sekä mahdollisuus koulutukseen. Negatiivisena puolestaan pidetään 

huonoa itseluottamusta, identiteettikriisejä ja juurettomuutta.28 Vaikka kysely ei ole 

tieteellinen tutkimus, se antaa kuitenkin suuntaa-antavia tietoja siitä, miten Ruotsiin 

jääneet tai sinne palanneet sotalapset kokevat sotalapsuuden ja sen vaikutukset nykyiseen 

elämäänsä. 

 

Sotalapsia koskeva tieteellinen tutkimus alkoi verrattain myöhään, mutta viimeisten 

vuosikymmenten aikana tutkimusta on tehty monilla tieteenaloilla, kuten historiassa, 

psykologiassa ja kasvatustieteissä. Sotalapsiin liittyvässä tutkimuksessa itse lastensiirtoja 

ilmiönä on tutkittu perusteellisesti, sillä muun muassa siirtojen syistä, käytännön 

toteutuksista ja siirrettyjen lasten määristä alueittain on julkaistu tähän mennessä 

runsaasti kirjallisuutta. Myös varhaisen eron vaikutukset myöhempään elämään ovat 

olleet tutkimuskohteina, kun on tutkittu esimerkiksi sotalasten tämänhetkistä psyykkistä 

ja fyysistä terveyttä verrattuna muihin saman ikäisiin suomalaisiin. Lisäksi sotalasten 

nykyistä suhtautumista sotalapsuuteen on tutkittu. Lastensiirroissa on kyse 

kansainvälisestä ilmiöstä ja sitä onkin tutkittu laajasti eri maissa.  

 

Kattava teos lastensiirroista, niihin vaikuttaneista tekijöistä ja käytännön toteutuksesta on 

Heikki Salmisen väitöskirja Lappu kaulassa yli Pohjanlahden. Suomalaisten sotalasten 

                                                 
27 Holopainen 2015: ”Sotalapsi – TariNoita @ Kokardiklubi”, www-sivut. 
28 Krigsbarns erinran 2003, 171, 178. 
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historia (2007). Teoksessa käsitellään myös sotalasten myöhempiä vaiheita ja 

sotalapsiyhdistystoimintaa ja se on siksikin hyödyllinen oman tutkimukseni kannalta. 

Salmisen teos valottaa myös Ruotsissa ja Tanskassa tapahtuvaa sotalasten 

yhdistystoimintaa. 

Pertti Kavénin 70 000 pientä kohtaloa. Suomen sotalapset (1985) on ensimmäinen 

suomeksi ilmestynyt kattava lastensiirtoja käsittelevä teos.  Hyödyllisiä ovat myös 

Kavénin väitöskirja Humanitaarisuuden varjossa. Poliittiset tekijät lastensiirroissa 

Ruotsiin sotiemme aikana ja niiden jälkeen (2010) sekä siihen pohjautuva teos Sotalapset. 

Toiveet ja todellisuus (2011). Kavénin mukaan lastensiirtojen humanitaaristen syiden 

lisäksi siirtojen taustalla vaikuttivat vahvasti erilaiset poliittiset tekijät. Kavén valottaa 

myös niitä tekijöitä, jotka johtivat perheiden sisäiseen ja yhteiskunnalliseen 

vaikenemiseen lastensiirroista sotien jälkeen. Teokset antavat hyvän kuvan myös 

sotienjälkeisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa sotalapset alkoivat järjestäytyä ja 

kertoa kokemuksiaan.  

 

Oman tutkimukseni kannalta hyödyllinen tutkimus on myös Anna-Kaisa Kuusisto-

Arposen ”Identiteettipoliittista rajankäyntiä: muistot evakko- ja sotalasten paikkatunteen 

rakentajina” (2008). Maantieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessa Kuusisto-Arponen 

tarkastelee, miten lapsuudessa tapahtuneet elinympäristön muutokset ovat vaikuttaneet 

evakko- ja sotalasten paikkatunteen29 muodostumiseen. Sota- ja evakkolasten 

paikkatunteelle yhteistä on paikattomuuden kokemus ja tunne jatkuvasta matkallaolosta. 

Evakkolasten paikkatunteen rakentumiseen on kuitenkin vaikuttanut ylisukupolvinen 

muistelu Karjalasta ja evakkomatkasta. Sotalapsilta yhteisöllinen kertomus puolestaan on 

puuttunut ennen kuin yhdistystoiminnan alkaminen mahdollisti yhteisöllisen, 

historiallisen tietoisuuden rakentumisen. Sotalasten kollektiivisen historian syntyminen 

luo kontekstia yksittäisten sotalasten kokemuksille.  

 

Psykologian ja käyttäytymistieteen aloilla sotalapsia on tutkittu Nina Santavirran 

johtamassa tutkimusprojektissa Lapsi myrskyn silmässä: sotalapsi silloin (1939–1945) ja 

nyt. Vuonna 2010 alkaneessa30 hankkeessa on tutkittu evakuoinnin aiheuttamia 

                                                 
29 Paikkatunne tarkoittaa yksilön kokemusta paikkaan kuulumisesta, mutta se on samalla myös 

yhteisöllinen ilmiö. Paikkatunne muodostuu mm. kulttuurisista traditioista, kokemuksista ja kerrotuista 

muistoista. Paikkatunteella on merkitystä myös identiteetin kannalta. Kuusisto-Arponen 2008, 171. 
30 Aiemmin hanke toimi Singa Sandelin Benkön johdolla. Sandelin Benkö et al. 2006. 
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pitkäaikaisvaikutuksia sotalapsille. Vertaisryhmänä ovat olleet Suomessa sota-aikana 

olleet lapset. Tutkimushanke on monitieteellinen. Yhden osatutkimuksen31 mukaan 

sotalapsilla ei ole ollut suurempaa riskiä sairastua vakaviin mielenterveyden häiriöihin 

kuin kotimaahan sotien aikana jääneillä sisaruksillaan. Sukupuolten välillä oli kuitenkin 

eroja, sillä sotalapseksi lähetetyillä naisilla on aikuisina esiintynyt enemmän masennusta 

kuin Suomeen jääneillä siskoillaan. Miehet puolestaan ovat pärjänneet Suomeen jääneitä 

veljiään paremmin.32 

 

Henna-Maija Syrjälä on artikkelissaan ”Suomen sotalapsien Pieni ikuisuus” (2014) 

analysoinut vuonna 1996 paljastetun Kemin sotalapsipatsaan aiheuttamaa keskustelua 

pohjoisessa mediassa. Hänen mukaansa sotalasten kokemus, ettei sotalapsuudesta voinut 

sotien jälkeen puhua, johtui sotapropagandasta ja sensuurista, joiden myötä käsitys 

lastensiirroista muodostui yltiöpositiiviseksi. 1990-luvulla tapahtuneiden 

yhteiskunnallisten muutosten sekä sotalasten ikääntymisen myötä he alkoivat järjestäytyä 

ja luoda yhteisöllistä identiteettiä. 

 

Martin Parsonsin War Child. Children Caught in Conflict (2008) käsittelee laajasti 

Euroopassa toisen maailmansodan aikana toteutettuja lastensiirtoja. Kirja kertoo 

kattavasti muiden maiden sotalasten kokemuksista sodan aikana ja sen jälkeen ja antaa 

siten hyvää vertailukohtaa Suomen sotalasten tilanteeseen. 

 

Sotalasten lisäksi myös muista sota-ajan lapsista on viime vuosien aikana ilmestynyt sekä 

tutkimus- että muistelmakirjallisuutta. Sotaorpojen asemaa sotienjälkeisessä Suomessa 

on tutkinut Suvi Haapalahti pro gradu -tutkielmassaan Isänmaan isättömät. Sotaorpous 

osana toisen maailmansodan jälkeistä suomalaista yhteiskuntaa (2007). Haapalahden 

mukaan sotaorpoja yhdistää lapsesta saakka tunnettu sotaorpouden kokemus, mutta 

heidän kokemuksistaan vaiettiin pitkään sotien jälkeen. Haapalahti on tarkastellut 

tutkielmassaan myös sotaorpoudesta kertomisen tapoja sotaorpojen kirjoittamien 

muistelmatekstien avulla. Useimmissa kertomuksissa toistuu kerronnallinen juoni, jonka 

lakipisteenä on isän kuolema. Sotaorpojen muistelmakirjallisuus antaa hyvää 

vertailukohtaa sotalasten kertomusten tarkasteluun. 

 

                                                 
31 Santavirta T. et al. 2015, elektroninen dokumentti. 
32 Santavirta N. 2015, 24–31. 
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Ulla Savolaisen artikkeli ”Lapsuuden evakkomatkan monet merkitykset. 

Kerrontastrategiat muistelukirjoituksissa” (2012) sekä väitöskirja Muisteltu ja kirjoitettu 

evakkomatka. Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta (2015) 

käsittelevät evakkolasten muistelukerrontaa. Savolaisen mukaan evakkolasten 

kertomukset voi jakaa historialliseen, omaa elämää reflektoivaan sekä kaunokirjalliseen 

kerrontastrategiaan. Kertojan kyvyt, mieltymykset ja tavoitteet vaikuttavat 

kerrontastrategian tai -strategioiden valitsemiseen ja käyttöön. Hyödynnän Savolaisen 

määrittelemiä kerrontastrategioita sotalasten muistelukirjoitusten analysoinnissa. 

 

Sota-ajan lasten elämää on käsitelty myös Sari Näreen toimittamassa kirjassa Sodassa 

koettua 1: Haavoitettu lapsuus (2007). Etenkin Jenni Kirveen artikkeli ”Sotalasten 

siirretty lapsuus” sisältää paljon tämän tutkimuksen kannalta hyödyllistä tietoa sotalasten 

kokemuksista. Teos on merkittävä tuodessaan monipuolisesti esiin suomalaisten lasten 

kokemuksia sota-ajasta, koska heidän kokemuksistaan ei ole aiemmin yhtä kattavasti 

kirjoitettu. 

 

Sota-ajan lapsista on kirjoitettu runsaan muistelmakirjallisuuden lisäksi 

puolidokumentaarisia teoksia, joissa on usein puhtaan muistelukerronnan lisäksi 

tutkimuksellisia piirteitä. Tämän kaltaisten teosten kirjoittaja kuuluu yleensä itsekin 

samaan viiteryhmään, josta hän kirjoittaa. Puolidokumentaarisia teoksia ovat esimerkiksi 

Päivy Penttisen Olethan minulle isä (2004), Timo Malmin Isän ikävä. Sotaorvot kertovat 

(2001) sekä Helena Kontion Sotaorpojen vaiettu sankaruus. Tietoa ja kokemuksia 

sotaorpojen elämästä Suomessa vuosina 1939–2009 (2010), jotka antavat laajan kuvan 

sotaorpojen kokemuksista. Päivy Penttinen on myös koonnut haastattelemiensa 

sotaorpojen kokemuksista jonkin verran tilastoja. Etenkin Penttisen kirjaa on useissa 

tutkimuksissa käytetty tutkimuskirjallisuuden asemassa, koska tieteellistä tutkimusta 

aiheesta ei ole ollut olemassa. Evakkolasten kokemuksista on kirjoitettu Anne Kuorsalon 

ja Iris Salorannan toimittamassa kirjassa Evakkolapset (2012). Irja Wendisch puolestaan 

on koonnut saksalaisten sotilaiden lasten kokemuksia kirjaan Salatut lapset. 

Saksalaissotilaiden lapset Suomessa (2006). 
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Johdatus aiheeseen 

 

Toisen maailmansodan aikana Suomi oli kahteen otteeseen sodassa Neuvostoliittoa 

vastaan. Talvisodan (1939–1940) ja jatkosodan (1941–1944) päätyttyä Neuvostoliiton 

vaatimus saksalaisten joukkojen karkottamisesta maasta johti lisäksi sotaan entistä 

aseveljeä Saksaa vastaan vuosina 1944–1945. Heti talvisodan alettua joulukuussa 1939 

Ruotsista tuli ehdotus, jonka mukaan suomalaisia lapsia voitaisiin lähettää ruotsalaisiin 

perheisiin turvaan sodalta. Talvisodan aikana Ruotsiin lähti pakolaiseksi noin 9000 lasta 

ja 3000 naista ja vanhusta. Ennen jatkosodan alkua kesällä 1941 Suomesta oli lähetetty 

Ruotsiin noin 2000 niin sanottua kesälasta, joista suuri osa oli ollut Ruotsissa jo 

talvisodan aikana. Jatkosodan sytyttyä ruotsalaiset ehdottivat jälleen lasten siirtämistä 

Ruotsiin.33 Kaiken kaikkiaan Suomesta lähetettiin vuosien 1939–1946 välisenä aikana 

muihin Pohjoismaihin noin 70 000-80 000 lasta turvaan sodalta. Suurin osa lapsista 

siirrettiin Ruotsiin, mutta myös Tanska ja Norja ottivat vastaan suomalaislapsia. 

Suomalaisten sotalasten tarkkaa määrää on vaikea arvioida, koska sekä talvi- että 

jatkosodan aikana osa lapsista lähetettiin pois Suomesta yksityisesti, ohi virallisten 

organisaatioiden.34 

 

Suomen lastensiirrot eivät olleet ainutlaatuinen ilmiö. Jo vuosisadan alussa ensimmäisen 

maailmansodan aiheuttama hätä ja muutokset loivat tarpeen laajamittaiselle 

humanitaariselle auttamistyölle. Myös lasten elinolosuhteisiin alettiin kiinnittää 

enemmän huomiota. Ensimmäisen kerran lastensiirtoja toteutettiinkin Euroopassa 

ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Myös maailmansotien välisenä 

aikana lastensiirtoja toteutettiin monissa maissa ja Pohjoismaista erityisesti Ruotsi ja 

Tanska ottivat vastaan vierasmaalaisia lapsia.35 

 

Toisen maailmansodan aikana lastensiirtoja toteutettiin Suomen lisäksi Isossa-

Britanniassa ja Saksassa. Suomen lastensiirroissa poikkeuksellista oli kuitenkin 

siirrettyjen lasten määrä suhteessa maan väkilukuun.36 Siirrettyjen lasten määräksi 

arvioitu 70 000 vastaa lähes vuonna 1937 syntynyttä ikäluokkaa.37 Poikkeuksellisen 

                                                 
33 Salminen 2007, 45–47, 97–98 ; Kavén 1985, 45, 53. 
34 Kavén 2010, 18; Kavén 2011, 43. 
35 Janfelt 1998; 9, 72, 75 
36 Salminen 2007, 14, 150–151. 
37 Kavén 1985, 13. 
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Suomen lastensiirroista teki myös lasten siirtäminen vieraaseen ympäristöön, jossa 

puhuttiin eri kieltä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa suurin osa lapsista siirrettiin maan 

sisällä turvallisemmille alueille, mutta myös Brittiläisen Kansainyhteisön maihin 

siirretyillä lapsilla kieliympäristö pysyi samana, vaikka kulttuurieroja olikin. Isossa-

Britanniassakin vieras kieliympäristö kosketti niitä lapsia, jotka siirrettiin Walesiin, jossa 

koulukielenä oli kymrin kieli.38 

 

Jatkosodan aikana Suomesta Ruotsiin suuntautuneita lastensiirtoja organisoi 

sosiaaliministeriön alaisena toiminut lastensiirtokomitea, joka myös määritteli lasten 

lähettämisen kriteerit. Näitä kriteereitä muutettiin useita kertoja sodan aikana, jolloin 

lähettämiskelpoisten lasten määrä kasvoi. Jatkosodan alkuvaiheessa lapsia siirrettiin 

ennen kaikkea sosiaalisten syiden perusteella. Esimerkiksi äidin paluu Karjalan 

jälleenrakentamiseen, kodin vaurioituminen pommituksissa sekä perheen monilapsisuus 

olivat perusteita lasten lähettämiselle. Vuonna 1944 sotatilanteen kiristyminen johti 

siirtoperusteiden muuttumiseen ja lapsia lähetettiin erityisesti pommitusten kohteena 

olleista kaupungeista. Vuodesta 1942 lähtien Ruotsiin siirrettiin myös sairaita 

suomalaislapsia. Sairaiden lasten siirrot jatkuivat myös sodan päätyttyä samaan aikaan, 

jolloin lasten paluukuljetukset Suomeen olivat käynnissä.39 

 

Miesten ollessa rintamalla päätöksen lasten lähettämisestä tekivät usein lasten äidit yksin. 

Naisia tarvittiin tekemään myös miesten työt, mikä oli merkittävä syy lasten 

lähettämiseen.40 Humanitaaristen syiden lisäksi lastensiirtojen taustalla vaikuttivat 

vahvasti myös poliittiset syyt, kuten Pertti Kavén on tutkimuksissaan osoittanut. Sodan 

aikana sotaa käyvät osapuolet määrittivät rajat erilaisten kuljetusten järjestämiselle. 

Liittoutuneet halusivat heikentää Suomen kykyä taistella Neuvostoliittoa vastaan 

esimerkiksi kieltämällä Ruotsin elintarvikekuljetukset Suomeen. Tämä tapahtui 

painostamalla Ruotsia muun muassa öljyn tuontilisenssien avulla. Elintarvikkeiden 

tuontirajoituksen vuoksi lastensiirrot nähtiin Ruotsissa ainoana keinona auttaa Suomea. 

Suomalaisille, erityisesti siirtojen hyväksymisestä päättäneelle sosiaaliministeri K.-A. 

Fagerholmille, lastensiirrot olivat konkreettinen pohjoismaisen solidaarisuuden ja 

yhteistyön ilmenemismuoto. Kieltäytyminen lastensiirroista olisi Fagerholmin mukaan 

                                                 
38 Parsons 2008, 23, 44, 112–113. 
39 Kavén 1985, 57–58; Kirves 2007, 109; Salminen 2007, 121–123, 168–169, 223. 
40 Kirves 2007, 107–108; Kavén 2011, 50. 
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tarkoittanut jäämistä täysin ilman Ruotsin apua. Lastensiirroista kuitenkin esitettiin 

kritiikkiä esimerkiksi suomalaisessa lehdistössä, minkä pelättiin loukkaavan ruotsalaisia. 

Ruotsin avun varmistamiseksi lastensiirtojen julkinen kritisointi kiellettiinkin täysin 

alkuvuodesta 1942.41 

 

Sotien päätyttyä kaikki suomalaiset sotalapset pyrittiin palauttamaan takaisin 

kotimaahansa. Kasvatusvanhemmat ja sotalapset olivat kuitenkin usein kiintyneet 

toisiinsa, ja monille ajatus paluusta Suomeen oli vaikea. Mannerheimin lastensuojeluliitto 

oli järjestänyt Tanskaan suuntautuneet lastensiirrot, ja liitto suhtautui jyrkkiin 

palauttamisvaatimuksiin kielteisesti. Sen mukaan palauttamatta jättäminen oli joissakin 

tapauksissa lapsen etu. Lastensiirtokomitea puolestaan pitäytyi tiukasti alkuperäisessä 

suunnitelmassa kaikkien lasten palauttamisesta. Kaikki lapset eivät kuitenkaan palanneet 

takaisin Suomeen. On arvioitu, että Ruotsiin jäi pysyvästi noin 7100–15 000 ja Tanskaan 

noin 300–500 sotalasta.42  

 

Monilla sotalapsilla yhteys kasvatusperheeseen säilyi kiinteänä Suomeen paluun jälkeen, 

ja useat saivat kasvatusperheeltään myös taloudellista tukea. Samalla lastensiirroista 

kuitenkin vaiettiin usein sekä perheiden sisällä että yhteiskunnallisella tasolla. Julkinen 

keskustelu sotalapsista alkoi Suomessa vasta 1970-luvulla, jolloin keskusteltiin 

laajemminkin lapsuusajan kokemusten vaikutuksesta myöhempään elämään.43 

 

Varsinaisesti sotalasten järjestäytyminen alkoi 1990-luvulla, jolloin sotalapsiyhdistyksiä 

perustettiin sekä Suomessa, Ruotsissa että Tanskassa. Järjestäytymiseen vaikuttivat sekä 

yhteiskunnalliset että yksityiset asiat: Suomen geopoliittinen asema muuttui kylmän 

sodan päättyessä ja riittävän pitkä ajallinen etäisyys sotavuosista mahdollisti sota-ajan 

kokemuksista puhumisen. Samoihin aikoihin suuri osa sotalapsista eläköityi ja heidän 

vanhempansa kuolivat, mikä sai sotalapset pohtimaan lapsuuttaan ja etsimään 

vertaistukea muistelutyölle.44 

 

                                                 
41 Kavén 2011, 40–46, 64–66. 
42 Kavén esitti vuonna 2010 ilmestyneessä väitöskirjassaan uuden laskelman Ruotsiin jääneiden sotalasten 

määrästä. Määrä on merkittävästi pienempi kuin aiempi yleisesti esitetty luku 15 000 lasta. Kavén 2010, 

236–242; Kavén 1985, 136.  
43 Salminen 2007, 278–279, 283–284; Kavén 2011, 173–177. 
44 Salminen 2007, 284; Kuusisto-Arponen 2008, 178. 
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Vuonna 1991 Ruotsissa perustettiin sotalasten keskusjärjestö Riksförbundet Finska 

Krigsbarn (RFK), jonka tehtävinä on muun muassa tallentaa jäsentensä 

sotalapsuuskokemuksia, parantaa heidän yhteyksiään suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen 

sekä auttaa solmimaan uudelleen sotalasten katkenneita perhesiteitä. Myös Suomessa 

perustettiin vuonna 1997 valtakunnallinen Suomen Sotalapsiyhdistysten Keskusliitto, 

jonka tehtävänä oli toimia yhdyssiteenä Suomessa toimivien sotalapsiyhdistysten 

kesken.45 Keskusliiton toiminta loppui vuonna 2016.46 

 

Jo ennen Keskusliiton perustamisesta eri puolille Suomea syntyi useita paikallisia 

sotalasten yhdistyksiä, joista ensimmäinen oli vuonna 1991 perustettu Kemin seudun 

sotalapset ry. Vuonna 1996 Ouluun perustettiin oma sotalapsiyhdistys, Oulun seudun 

sotalapset ry.47 Vuoden 2015 lopussa yhdistyksessä oli 169 jäsentä48. Oulun 

sotalapsiyhdistyksen toiminnan tavoitteena on ollut muun muassa kerätä muistitietoa 

lastensiirroista49. Monissa paikallisyhdistyksissä näkyvin toimintamuoto on ollut 

sotalasten muistoreliefin pystyttäminen esimerkiksi paikalliselle rautatieasemalle tai 

satamaan. Näistä paikoista onkin tullut sotalapsille kollektiivisen muistelun kohteita.50 

  

                                                 
45 Salminen 2007, 284–287. 
46 ”Yhdistystoiminta”, ”Keskusliiton historiikki”, Sotalapsi.fi www-sivut. 
47 Salminen 2007, 289. 
48 Sähköposti Oulun seudun sotalapset ry:n puheenjohtaja Olli Kaasilalta tekijälle 9.4.2016.  
49 ”Etusivu”, Oulun seudun sotalapset, www-sivut. 
50 Salminen 2007, 293; Kuusisto-Arponen 2008, 180. 
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1. ”Kuin samaa heimoa” – Sotalasten yhteisö 

 

1.1 Yhteistä historiaa muodostamassa 

 

Sotalapsi-lehden ensimmäinen numero ilmestyi toukokuussa 2000, jolloin 

päätoimittajana toimi Suomen Sotalapsiyhdistysten Keskusliiton silloinen puheenjohtaja 

Pentti Knuutinen. Ensimmäisessä pääkirjoituksessa Knuutinen toi esiin Keskusliiton 

tehtävät, joiksi hän mainitsee muun muassa kanssakäymisen edistämisen sotalasten 

kesken, sotalasten kokemusten keräämisen, lastensiirtojen tutkimuksen edistämisen sekä 

sen, että kaikilla sotalapsilla olisi riittävät tiedot lastensiirroista. Knuutisen mukaan 

sotalapset olivat viimeinen järjestäytynyt sodan kokenut ryhmä.51 Todellisuudessa 

sotalapset järjestäytyivät Suomessa sota-ajan lapsista ensimmäisinä. Esimerkiksi 

sotaorvot perustivat yhdistyksiä melko samanaikaisesti sotalasten kanssa, joskin suurin 

perustamisjakso ajoittuu 2000-luvun alkuun. Evakkolapset ja saksalaisten sotilaiden 

lapset puolestaan järjestäytyivät yhdistyksiksi hieman myöhemmin.52 Ruotsissa 

sotalasten keskusliitto perustettiin vuonna 1991 ja sen jälkeen paikallisyhdistyksiä syntyi 

eri puolille maata. Tanskassa olleet sotalapset perustivat oman yhdistyksensä vuonna 

1992.53 Pelkästään lehden pääkirjoituksen perusteella on vaikea sanoa, mistä käsitys 

sotalasten järjestäytymisestä viimeisenä ryhmänä on peräisin. Käsitys kertoo kuitenkin 

osaltaan sota-ajan lasten hajaantuneisuudesta ennen 1990-lukua. 

 

Ensimmäisessä pääkirjoituksessaan Knuutinen viittaa myös toisaalla lehdessä olevaan 

artikkeliin, jossa Lahdessa elokuussa 1999 järjestetyillä Pohjoismaisilla sotalasten 

päivillä Lahden sotalapsiyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Halme mainitsi, että 

sotalapsiasiasta ei ole aiemmin voitu puhua54. Knuutisen mukaan tämä ei pidä 

paikkaansa, vaan sotalapsiasiasta on puhuttu eri yhteyksissä vuosikymmenten ajan. 

Hänen mukaansa väitteet, ettei aiheesta ole uskallettu puhua, antavat sotalapsista 

”surkean arkajalan kuvan”.55 Lehden myöhemmissä numeroissa tuodaan puolestaan 

                                                 
51 Knuutinen: ”Pääkirjoitus”. Sotalapsi (SL) 1/2000. 
52 Penttinen 2004, 197–198; Wendisch 2006, 9; Kuorsalo & Saloranta 2012, 8. 
53 Salminen 2007, 284–285, 291. 
54 Piiparinen: ”Pohjoismaiset sotalasten kesäpäivät Lahdessa elokuussa 1999” (artikkeli, art.) SL 1/2000. 
55 Knuutinen: ”Pääkirjoitus”.  SL 1/2000. 
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useampaan kertaan esiin näkemys, jonka mukaan sotalapsiasiasta on voitu puhua 

avoimesti vasta viime vuosina.56 

 

Sotalasten kokemus sotalapsuuden muistelemisesta liittyy yleisemminkin sodasta 

puhumiseen toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Jatkosodan hävinnyt Suomi 

joutui hyväksymään Neuvostoliiton ankarat rauhanehdot. Niiden perusteella Suomi muun 

muassa sitoutui lakkauttamaan kaikki fasistismieliset eli Neuvostoliitolle vihamieliset 

järjestöt, joihin Neuvostoliitto katsoi kuuluvaksi esimerkiksi veteraanijärjestöt 

Sotainvalidien veljesliittoa lukuun ottamatta sekä Lotta Svärd-järjestön.57  

 

Sotaveteraanien järjestäytymistä ja sodan muistelua tutkineen Kaarle Sulamaan mukaan 

veteraanit astuivat sodan päättymisen jälkeen esiin suurena eturyhmänä vasta vuonna 

1964, jolloin perustettiin sekä Suomen Sotaveteraaniliitto että Rintamamiesveteraanien 

Asunto- ja Tukiliitto. Epävirallisesti veteraanit tapasivat toisiaan kuitenkin jo ennen 

1960-lukua ja sotaa muisteltiin näissä tapahtumissa ennen muuta suullisesti. Kirjallisen 

muistelun osalta tienraivaajana toimi vuodesta 1957 alkaen Kansa Taisteli-lehti, jossa 

julkaistiin veteraanien muisteluja sodista. Muuten sodan julkinen muistelu oli edelleen 

vähäistä myös veteraaniyhdistyksissä. Sulamaan mukaan syynä oli poliittisen 

varovaisuuden lisäksi halu välttää ristiriitoja veteraanien keskuudessa, koska etenkin 

jatkosodasta oli olemassa erilaisia näkemyksiä. Lisäksi 1960- ja 1970-luvuilla 

äärivasemmisto ja opiskeleva nuoriso hyökkäsivät vanhempiensa sukupolvea ja heidän 

arvojaan vastaan, mikä katkeroitti monet veteraanit.58 Myös Lotta Svärd -järjestö sai 

osansa aikakauden vasemmistolaisesta ilmapiiristä, jossa nostettiin esiin järjestön juuret 

sisällissodan voittanutta valkoista Suomea kannattaneena järjestönä. Poliittisen leiman 

lisäksi lottia loukkasi ennen kaikkea lottien seksualisointi. Lottien esittäminen 

seksuaalisesti aktiivisina eli aikakauden normiston mukaan siveettöminä ilmeni 

erityisesti kahdessa romaanissa, Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa (1954) ja 

Paavo Rintalan Sissiluutnantissa (1963). Lotta Svärd -järjestön kollektiivisen luonteen 

vuoksi yhden lotan leimaaminen siveettömäksi loukkasi ja aiheutti häpeää lottien 

keskuudessa.59 

                                                 
56 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 4/2002; Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 2/2003; Lehtiranta: 

”Lastensiirroista voidaan vihdoin puhua avoimesti” (art.). SL 2/2004. 
57 Kinnunen 2006, 319; Sulamaa 2006, 297–298. 
58 Sulamaa 2006, 297–304 
59 Kinnunen 2006, 318–321. 
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1980-luvulla sotien muistelussa tapahtui käänne ja muistelu tuli näkyväksi suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Siihen vaikutti merkittävästi muutos Suomen valtiovallan 

suhtautumisessa vuosien 1939–1945 sotiin ja veteraaneihin. Valtiovallan taholta 

tunnustettiin veteraanien tekemä työ esimerkiksi Tammenlehvätunnusten käyttöönoton 

muodossa.60 Samaan aikaan myös naisten sota-ajan muistelu muuttui julkisemmaksi. 

1980-luvulla Lotta Svärd -järjestön historiaa alettiin käsitellä eri yhteyksissä ja 1990-luku 

merkitsi lotille vaikenemisen ajan päättymistä. Valtiovallan taholta lottien sota-aikana 

tekemän työn arvo tunnustettiin vuonna 1991 järjestön perustamisen 70-

vuotismuistojuhlassa.  1990-luvulle saakka lotat olivat kokeneet, ettei heillä ollut 

mahdollisuutta kertoa, millainen sota-aika heidän näkökulmastaan oli.61 

 

Vahvan naapurimaan Neuvostoliiton romahtaminen vuonna 1991 vaikutti suomalaiseen 

yhteiskuntaan monin tavoin ja myös sodan muistelukulttuuriin, joka avautui ja lisääntyi 

entisestään. Maiden välisistä tiukoista suhteista huolimatta sodan muistelua ei kuitenkaan 

ollut Suomessa tukahdutettu missään vaiheessa sotien jälkeen.62 Sotien jälkeiseen 

vaikenemiseen ei olekaan ollut syynä ainoastaan epävarma poliittinen tilanne, vaan se 

liittyy myös sodan kokeneen sukupolven elämänvaiheisiin: Heti sodan jälkeen ei ollut 

aikaa eikä haluakaan muistella sotaa, koska oman elämän ja koko Suomen 

jälleenrakentaminen vei voimavaroja.63 Viime vuosikymmenten ”muistibuumi” liittyy 

sekä kasvaneeseen kiinnostukseen sotakokemuksiin että sodan kokeneen väestön 

ikääntymiseen. Se on vaikuttanut ihmisten haluun jakaa kokemuksiaan ja on tuonut esiin 

myös kokonaan uusia ryhmiä, kuten partisaanien uhrit, Karjalan evakot, sotalapset ja 

sotaorvot. Nämä ryhmät ovat itse tehneet itsensä kuulluiksi.64 

 

Lähes miljoona suomalaislasta eli lapsuuttaan toisen maailmansodan aikana. Sota 

merkitsi lapsille suurta haastetta säilyttää maailmankuvansa turvallisena ja kokonaisena. 

Sodan tapahtumista ei usein kerrottu lapsille, koska niin ajateltiin sekä lasten että 

aikuisten pääsevän helpommalla. Sodan jälkeen ajateltiin yleisesti, että lapsille oli 

parempi olla puhumatta sodasta, koska heidän nähtiin olevan liian pieniä ymmärtämään 

                                                 
60 Sulamaa 2006, 303–305. 
61 Kinnunen 2006, 314, 317–319. 
62 Kinnunen & Jokisipilä 2012, 450, 458. 
63 Kinnunen 2006, 325; Sulamaa 2006, 299–300. 
64 Kinnunen & Jokisipilä 2012, 475. 
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tapahtunutta. Aikuiset halusivat myös kääntää katseensa tulevaisuuteen.65 Sotien aikana 

ja niiden jälkeen lastensiirtoja puolustava propaganda oli niin suurta, että se hyväksyttiin 

yhteiskunnan yhteiseksi totuudeksi lastensiirroista, hegemoniseksi diskurssiksi. Sen 

keskeinen piirre oli ”unohduttaminen” eli lastensiirroista vaikeneminen. Sotalasten 

vaikeneminen kokemuksistaan oli Syrjälän mukaan niin vahvaa, ettei vaikenemisen syitä 

kysytty tai niitä ei osattu kyseenalaistaa. Sodanaikaisen lastensiirtoja koskevan sensuurin 

vuoksi hegemoninen diskurssi oli vahva ja näkyi aina 1990-luvulle saakka. Sotalapsilla 

oli siirroista erilaisia totuuskäsityksiä, mutta lapsina heillä ei ollut mahdollisuutta puhua 

niistä yhteisön painostuksen vuoksi. Vasta 1990-luvulla sotalapset alkoivat horjuttaa 

hegemonisen diskurssin vallitsevia käsityksiä lastensiirroista.66 

 

Sodan lapsena ja aikuisena kokeneiden tilanne muistelun suhteen on erilainen, koska 

lasten mahdollisuudet nostaa esiin vaiettuja asioita ovat pienemmät kuin aikuisilla. Sota-

ajan lasten osalta lapsuuden julkinen muistelu käynnistyi 1990-luvulta lähtien 

ensimmäisenä sotalasten toimesta. Siihen vaikuttivat paitsi Suomen muuttunut poliittinen 

tilanne, myös sotalasten elämäntilanne. Ikääntyminen, eläkkeelle jääminen ja 

vanhempien kuolema saivat sotalapset pohtimaan lapsuuttaan.67 

 

Sotalapsi-lehdessä käsitelty kysymys sotalapsuuden muistelemisesta on siten 

monitahoinen ja liittyy myös yleisemmin sodan muistelemiseen toisen maailmansodan 

jälkeisessä Suomessa. Monet sodan kokeneet ryhmät kokevat, etteivät he sodan jälkeen 

päässeet kertomaan kokemuksistaan ennen 1980–1990-lukua. Todellisuudessa 

kokemuksista puhumista ei kuitenkaan missään vaiheessa rajoitettu, vaan yhteiskunnan 

ilmapiiri vaikutti vaikenemisen kokemukseen etenkin veteraanien ja lottien kohdalla. 

Lasten kohdalla tilanteeseen puolestaan vaikutti lasten kyvyttömyys nostaa esiin asioita, 

joista aikuiset halusivat vaieta. Sotalasten kohdalla vaikutti lisäksi lastensiirtojen 

näkeminen yhteiskunnan taholta positiivisessa valossa. Sekä aikuisten että lasten kohdalla 

myös ikääntyminen on vaikuttanut merkittävästi oman elämänkulun muisteluun ja 

esiintuontiin.  

 

                                                 
65 Näre & Kirves 2007, 9, 11, 29. 
66 Syrjälä 2014, 135–138. 
67 Kuusisto-Arponen 2008, 178. 
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Sotalapsi-lehden ensimmäisten ilmestymisvuosien aikana on tyypillistä, että sotalapsia 

kutsutaan ”entisiksi sotalapsiksi”. Näin tekee esimerkiksi Pentti Knuutinen sekä 

pääkirjoituksessa että myöhemmin samassa lehdessä artikkelissa, jossa hän kertoo 

Keskusliiton toiminnasta. Myös Knuutista Keskusliiton puheenjohtajana seurannut 

Taisto Vihavainen käyttää termiä ”entiset sotalapset” useissa pääkirjoituksissaan vuosina 

2002, 2003 ja 2004.68 Tarkastelen sotalapsi-termin käyttöä ensisijaisesti päätoimittajan 

kirjoituksissa, koska päätoimittajalla on lehdessä valta päättää lehden sisällöstä69. Sen 

vuoksi päätoimittajan kirjoituksille voi antaa enemmän painoarvoa kuin muiden 

kirjoittajien tekstille. Pääkirjoitus myös kertoo lehden kannasta käsittelemäänsä asiaan. 

Vielä vuonna 2004 ”entisistä sotalapsista” puhutaan pääkirjoituksessa ja vuonna 2005 se 

mainitaan muualla lehdessä.70 Vuodesta 2005 eteenpäin termiä ”entiset sotalapset” ei 

enää käytetä pääkirjoituksissa, vaan niissä puhutaan sotalapsista. Muissa lehden jutuissa 

sotalapsista käytetty termi vaihtelee kirjoittajasta riippuen jonkin verran koko lehden 

ilmestymisajan. 

 

Lehdessä ei käydä lainkaan keskustelua sotalapsista käytettävästä termistä tai sen 

muutoksista. Uskon, että muutos entisistä sotalapsista sotalapsiksi liittyy muiden sota-

ajan lasten, pääasiassa sotaorpojen järjestäytymiseen ja näkyvämmäksi tulemiseen. 

Entinen viittaa olemassa olleeseen, menneeseen asiaan. Sotalapsuus on ehkä ajateltu 

lapsuudessa tapahtuneeksi asiaksi, joka on taakse jäänyttä elämää. Myös Ortmark 

Almgrenin mukaan voi kestää kymmeniä vuosia, ennen kuin yksilö ymmärtää, kuinka 

jokin traumaattinen asia lapsuudessa on vaikuttanut hänen elämäänsä71. Sotaorpojen 

kohdalla tilanne on toinen, koska heillä isättömyys on ollut läpi koko elämän seuraava 

asia. Haapalahden mukaan sotaorvoilla on vahva kollektiivinen sotaorpouden kokemus. 

He ovat lapsuudestaan saakka kantaneet mukanaan hävityn sodan ja sankari-isän stigmaa, 

jonka kautta heidät on kerta toisensa jälkeen määritelty sotaorvoiksi.72 Sotaorpojen 

esimerkki on voinut vaikuttaa siihen, että myös sotalapsuus on sotalasten itsensä 

                                                 
68 Knuutinen: ”Pääkirjoitus”. SL 1/2000; Knuutinen: ”Vuosien 1939–1945 Suomen Sotalasten Liitto” (art.). 

SL 1/2000; Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 1/2002; Vihavainen: ”On uskallettava kysyä, mikä on lapsen 

paras” (pääkirjoitus, pk.). SL 3/2002; Vihavainen: ”Pommiräjähdys muistutti rauhanajan turvattomuudesta” 

(pk.). SL 4/2002; Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 1/2003; Vihavainen: ”Sotalasten muistomerkki kertomaan 

sodan hinnasta” (pk.). SL 2/2003; Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 2/2004. 
69 Uimonen 2009, 61. 
70 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 2/2004; ”Krigsbarnsmötet beskyddas av våra statsöverhuden/ Valtioitten 

päämiehet tapahtuman suojelijoina” (art.). SL 1/2005. 
71 Ortmark Almgren 2003, 8. 
72 Haapalahti 2007, 108. 
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keskuudessa alettu nähdä pysyvästi vaikuttaneena kokemuksena sen sijaan, että sitä 

pidetään ohimenevänä tapahtumana elämässä.  

 

Samoihin aikoihin sotalasten asemassa yhteiskunnassa tapahtui suuria muutoksia, jotka 

myös olivat osaltaan vaikuttamassa puhuttelun muuttumiseen.  

 

1990-luvun alussa Suomessa käynnistyi sotalasten ensimmäinen patsashanke Kemin 

seudun sotalasten toimesta, ja sekä Suomen että samalla maailman ensimmäinen 

sotalapsipatsas, Pieni ikuisuus, paljastettiin vuonna 1996 Kemissä. Syrjälän mukaan 

patsashankkeeseen liittyvä lehtikirjoittelu oli runsasta ja mahdollisti sotalapseuden 

muistamisen koko suomalaisessa yhteisössä. Myös kunta ja valtio antoivat 

patsashankkeelle varovaisen tuen. Varovaisuus viesti kuitenkin siitä, ettei sotalapsuuteen 

liittyvään muistamiseen rohkaistu sotalasten haluamissa määrin. Myös patsaan merkitys 

muulle yhteiskunnalle jäi vähäiseksi eikä sen avulla siten onnistuttu luomaan 

sotalapsuutta koskevaa kollektiivista muistia. Patsaan jääminen Kemin Lumilinnan 

varjoon sai sotalapset herättämään keskustelua aiheesta, mikä johti lopulta patsaan 

puolustamiseen lehdistössä ja muiden organisaatioiden kannanotoissa. Tämä vahvisti 

sotalapseuteen liittyvää kollektiivista muistia.73  

 

Sotalasten seuraava suuri ponnistus Kemin patsashankkeen jälkeen käynnistyi vuonna 

2002, kun Suomen ja Ruotsin sotalapsiyhdistysten keskusliitot ilmoittivat Sotalapsi-

lehdessä juhlatilaisuudesta vuonna 2005, jolloin Lapin sodan päättymisestä olisi kulunut 

60 vuotta. Samassa yhteydessä olisi tarkoitus paljastaa Haaparannan-Tornion alueella 

sotalasten muistomerkki.74 Vihavainen korosti pääkirjoituksessaan, etteivät sotalapset 

halua, että heidän kokemansa unohtuu. Muistomerkin toivottiin viestivän myös siitä, ettei 

lastensiirtoja tulisi enää tehdä.75.  Hankkeen huipentumana Haaparannalla paljastettiin 

26.4.2005 sotalasten muistomerkki, Ero-patsas. Patsaan paljastus oli juhlava tilaisuus ja 

se näkyi laajasti lehden sivuilla etenkin vuonna 2005. ”Ihanat ja ikimuistoiset” juhlat 

mainitaan jokaisessa vuoden 2005 pääkirjoituksessa76. Patsashankkeen avulla sotalasten 

                                                 
73 Syrjälä 2014, 132–135, 
74 ”Muistomerkin ideakilpailu” (uutinen, uut.). SL 4/2002; Vihavainen: ”Sotalasten muistomerkki 

kertomaan sodan hinnasta” (pk.). SL 2/2003. Merkitsen uutisiksi kirjoitukset, joissa kerrotaan tulevasta tai 

menneestä toiminnasta lyhyesti, ilman taustoitusta. 
75 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 2/2003. 
76 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005. 
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katsotaan haluavan ”muistuttaa osuudestaan Suomen historian kirjoittamisessa”77. 

Patsashankkeen myötä sotalapset kokivat, etteivät ole enää passiivisesti mukana historian 

tapahtumissa, vaan tuovat aktiivisesti esiin oman osansa maan historiassa. 

 

Pieni ikuisuus -patsas oli siis alku sotalapsuuden kollektiiviselle muistamiselle, mutta se 

ei etenkään alkuvaiheessa saanut yhteiskunnan taholta varauksetonta tukea. Patsas jäi 

siten ennen kaikkea sotalasten keskinäisen yhteisöllisyyden merkiksi. Haaparannan Ero-

patsas puolestaan sai laajemman tuen myös yhteiskunnan tasolta, kun Ruotsin kuningas 

ja Suomen tasavallan presidentti toimivat patsaan paljastusjuhlan suojelijoina ja olivat 

paikalla tapahtumassa. Hanke sai lisäksi taloudellista tukea sekä Suomen että Ruotsin 

valtioilta, samoin muilta tahoilta. Esimerkiksi VR kustansi tilausjunan, joka kuljetti 

sotalapsia Suomen läpi Haaparantaan.78  

 

Haaparannan sotalapsipatsaan paljastamisen lisäksi toinen sotalapsille merkittävä asia 

vuonna 2005 oli Klaus Härön ohjaaman elokuvan Äideistä parhain julkaisu. Se perustuu 

Heikki Hietamiehen samannimiseen romaaniin (1992). Elokuva oli ensimmäinen pitkä 

sotalapsia käsittelevä elokuva ja myös sen myötä sotalapsiasia pääsi aiempaa enemmän 

julkisuuteen. Barbara Mattssonin mukaan elokuva antoi merkittävän panoksen avoimeen 

keskusteluun sotalapsiasiasta, koska vaikeita asioita voi ymmärtää vasta, kun ne on 

tunnustettu. Kinnusen ja Jokisipilän mukaan Äideistä parhain -elokuva osoitti myös sen, 

että sodan muistojen tuottaminen oli siirtymässä sodan lapsena ja nuorena kokeneelle 

sukupolvelle.79 

 

Äideistä parhain -elokuvassa päähenkilö Eero lähetetään sotalapseksi Ruotsiin hänen 

isänsä kaaduttua sodassa. Eeron sopeutumista kasvatusperheeseen haittaa 

kielitaidottomuuden lisäksi kasvatusäiti Signen kielteinen suhtautuminen sotalapseen. 

Signe ja Eero kuitenkin lähentyvät ajan kuluessa ja paluu takaisin Suomeen biologisen 

äidin luo on Eerolle vaikea. Elokuvan välittämä kuva sotalapsuudesta ei siis näyttäydy 

erityisen positiivisessa valossa. Äideistä parhain -elokuvan julkaisu näkyy myös 

Sotalapsi-lehdessä, jossa julkaistiin kirjoituksia elokuvan sotalapsissa herättämistä 

                                                 
77 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 1/2005. 
78 ”Krigsbarnsmötet beskyddas av våra statsöverhuden/ Valtioitten päämiehet tapahtuman suojelijoina” 

(art.). SL 1/2005; ”Taloudellista tukea saatu eri osapuolilta” (uut.). SL 1/2005; Vihavainen: ”Puheenjohtajan 

kuulumisia” (pk.). SL 2/2005. 
79 Mattsson 2007, 99; Kinnunen & Jokisipilä 2012, 476. 
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tunteista ja ajatuksista. Se sai myös useat sotalapset kirjoittamaan omista kokemuksistaan. 

Elokuvan vastaanotto ei kuitenkaan ollut varauksettoman positiivinen sotalasten 

keskuudessa.  

 

Sotalapsiasian olo julkisuudessa on Sotalapsi-lehden päätoimittajan mukaan voinut 

johtaa siihen, että ”Suuri yleisö on voinut saada käsityksen, että kaltoin kohtelu -- oli 

pikemminkin sääntö kuin poikkeus”80. Kirjoituksessa ei suoraan mainita, mitä kautta 

suuri yleisö on tämän käsityksen saanut, mutta Äideistä parhain -elokuva on ainakin yksi 

kanava. Tätä tukee se, että myös Kuusisto-Arponen on omassa tutkimuksessaan 

huomannut, että elokuvan myötä mediassa nostettiin esiin yksittäisiä ja monesti traagisia 

kohtaloita, mihin sotalapset suhtautuivat usein varauksellisesti. Elokuvan seuraukset 

olivat kuitenkin myös positiivisia, kun sotalapset saivat sen myötä virallisen tunnustuksen 

olemassaolostaan. Kuusisto-Arponen kuvaa tätä muutosta identiteettipoliittisen 

rajankäynnin muutokseksi – yksilöllisten tarinoiden lisäksi haluttiin luoda sotalasten 

yhteisöllistä muistia.81  

 

Vuoden 2005 aikana sotalapsiasia oli näkyvillä yhteiskunnassa monin tavoin ja enemmän 

kuin aiemmin. Äideistä parhain-elokuva ja Ero-patsas Haaparannalla tekivät sotalasten 

muistelua aiempaa näkyvämmäksi. Samalla myös sotalasten yhteisöllinen muisti 

vahvistui. Nämä seikat näkyvät myös Sotalapsi-lehdessä sotalapsista käytettävien 

termien muuttumisessa. 

 

 

1.2 Osana sota-ajan lapsia 

 

Suomalaisten historiatietoisuutta tutkineen Pilvi Torstin mukaan historiantutkimuksessa 

sukupolvia voidaan määritellä sellaisten menneisyyden murroskohtien perusteella, joiden 

oletetaan vaikuttavan yhteiskunnallisten sukupolvien kehitykseen. Sukupolvella on 

sellaisia yhteisiä kokemuksia, jotka oikeuttavat puhumaan toisiaan ymmärtävästä 

ryhmästä. Torstin tutkimuksessa vanhin muodostunut sukupolvi oli sodan ja 

jälleenrakennuksen sukupolvi, johon kuuluivat vuosina 1930–1944 syntyneet. Tähän 

                                                 
80 Brita Stenius-Aarniala: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 2/2006. 
81 Kuusisto-Arponen 2008, 179. 
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ikäryhmään kuuluvista vastaajista yli 40 % näki sodan sukupolvensa 

avainkokemuksena.82 Sekä sotalapset että muut sota-ajan lapset kuuluvat ikänsä puolesta 

tähän sodan lapsena kokeneiden sukupolveen.  

 

Sotalasten lisäksi myös muut sota-ajan lapset ovat järjestäytyneet erilaisiksi 

yhdistyksiksi. Sotaorpojen järjestäytyminen alkoi 2000-luvun alussa, jolloin 

sotaorpoyhdistyksiä perustettiin eri puolilla Suomea. Monilla paikkakunnilla 

sotaorpoyhdistyksen perustaminen liittyi sotaleskien yhdistyksiin, joiden toiminta saattoi 

esimerkiksi siirtyä sotaorvoille. Ensimmäinen sotaorpojen itsensä perustama yhdistys 

aloitti toimintansa Lahdessa vuonna 1999. Sotalasten järjestäytymistä pidetään yhtenä 

kimmokkeena sotaorpoyhdistysten perustamiselle. Sotaorpoyhdistysten 

perustamisvaiheessa Kaatuneitten Omaisten Liitossa käytiin kiivasta keskustelua siitä, 

pitäisikö sotaorpoyhdistykset hyväksyä liiton jäseniksi. Myöhemmin sotaorpoyhdistyksiä 

pidettiin kuitenkin ”lottovoittona” liitolle, joka sai runsaasti uusia toimijoita.83 

Evakkolapset ry puolestaan on lapsena ja nuorena kotiseutunsa menettäneiden yhdistys, 

joka perustettiin vuonna 2002. Yhdistyksen perustamiseen vaikutti evakkolasten halu 

vahvistaa omaa identiteettiään.84 Saksalaisten sotilaiden lapset ry perustettiin vuonna 

2006 ja sen tarkoituksena on auttaa saksalaisten sotilaiden lapsia juuriensa etsimisessä.85 

 

Sodan jälkeen sotalapsia ei erityisesti huomioitu, koska maassa oli useita sodasta 

traumatisoituneita ryhmiä. Sotalasten kokemuksia sen sijaan ei pidetty traumaattisina, 

koska yleisen mielipiteen mukaan heidät oli lähetetty turvallisiin olosuhteisiin. Sotalapset 

olivat siten etuoikeutettuja ikätovereihinsa verrattuna.86 Tämä asenne näkyy vielä 2000-

luvun alkupuolella myös sotalasten omassa suhtautumisessa itsensä ja Suomessa sodan 

aikana olleiden lasten välisiin eroihin. Niihin aikoihin myös muut sota-ajan lapset 

aktivoituivat yhdistysten perustamisessa. Keskusliiton silloinen puheenjohtaja Taisto 

Vihavainen kirjoitti Sotalapsi-lehdessä, että sotalasten tulee ymmärtää sodassa kärsineitä 

ja ”olla onnellisia siitä, että pääsimme turvaan muihin Pohjoismaihin”.87 Etenkin lehden 

                                                 
82 Torsti 2012, 63–66. 
83 Kemppi 2016, 200–202, 204. 
84 Kuorsalo & Saloranta 2012, 7-8. 
85 ”Etusivu”, ”Perustaminen”, Saksalaisten sotilaiden lapset ry:n www-sivut. 
86 Sandelin Benkö et al. 2006, 181; Syrjälä 2014, 140. 
87 Vihavainen: ”Sotalapsiasia on saanut julkisuutta” (pk.). SL 4/2003. 
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ilmestymisen alkuvaiheessa sotalasten poissaoloa sota-ajan Suomesta perusteltiin sillä, 

että hekin ovat siten tehneet oman osuutensa kotimaan hyväksi.  

 

Ehkä itse sitä tajuamatta mekin annoimme oman panoksemme Suomen 

sotaponnistelujen hyväksi: kun olimme muiden ruokittavana ja muutenkin 

huollettavana, pääsivät kotimaassa perheemme, varsinkin äiti ja 

kansanhuolto, pula-aikana vähän vähemmällä.88 

 

-- näin helpottamalla kotirintaman toimintaa, annoimme omalla 

tavallamme mahtavan moraalisen voimavaran isillemme rintamalla.89 

 

Toisen maailmansodan aikaisessa Suomessa nationalistiset ihanteet olivat vahvasti läsnä. 

Suomessa hallitsi 1920–1940-luvuilla myös kollektivistinen eetos, jossa yhteisö ja 

kansakunta olivat ensisijaisia yksilöön nähden. Se perustui darwinilaiseen 

maailmankuvaan, jossa elämä nähtiin taisteluna olemassaolosta. Sen lisäksi, että yksilö 

oli ensisijainen yhteisöön nähden, sotaa käyvässä maassa kansalaisista sotilas oli 

ensimmäinen ja ensisijainen muihin kansalaisiin nähden. Sen vuoksi sotilaiden 

ponnistuksiin vetoamalla aseelliseen sodankäyntiin osallistumattomat kansalaiset voitiin 

velvoittaa tekemään kaikkensa muulla tavoin. Kansalaisten halu uhrautua isänmaan 

puolesta oli luotu jo ennen sotaa isänmaallisuutta ja ahkeruutta korostavalla kasvatuksella 

ja koulutuksella.90 Halu toimia isänmaan hyväksi on nähtävillä myös edellä olevissa 

katkelmissa, jossa sotalasten katsotaan auttaneen isänmaata omalta osaltaan. 

Isänmaallisen eetoksen omaksumiseen on etenkin vanhimmilla sotalapsiksi lähetetyillä 

lapsilla ja nuorilla vaikuttanut varmasti se, että esimerkiksi suojeluskuntatyössä, 

pikkulottien ja sotilaspoikien koulutuksessa ja usein myös kouluopetuksessa lapsille ja 

nuorille asetettiin velvollisuus puolustaa maataan aina uhrivalmiuteen asti91. Osa 

sotalapsista puolestaan oli lähtöhetkellä hyvin nuoria92 eikä siksi ole todennäköistä tai 

mahdollistakaan, että he olisivat omaksuneet isänmaallisen eetoksen esimerkiksi 

kouluopetuksen kautta. Halu nähdä oma poissaolo isänmaan hyväksi toimimisena onkin 

                                                 
88 Knuutinen: ”Pääkirjoitus”. SL 1/2000. 
89 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 2-3/2000. 
90 Näre 2009, 95; Kemppainen 2011, 171, 182, 188. 
91 Näre 2009, 96. 
92 Vuosina 1941–1946 lähetetyistä lapsista 49,3 % oli alle 7-vuotiaita. Jalo 1950, 109. 
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luultavasti vahvistunut sodan jälkeen ilmapiirissä, jossa sotalapsia pidettiin 

etuoikeutettuina, koska he olivat päässeet turvaan sodalta. 

 

Sota-ajan lapset ja nuoret joutuivat jo varhain kantamaan vastuuta sekä itsestään että 

mahdollisesti myös lähipiirinsä hyvinvoinnista. Lapset aistivat sodan vanhemmilleen 

aiheuttaman huolen, eivätkä halunneet tuottaa heille ylimääräistä vaivaa. Sota-ajan 

lapsille olikin tyypillistä sivuuttaa omat tarpeensa sen sijaan, että he olisivat vaivanneet 

vanhempiaan. Näre kutsuu sota-ajan lasten ja nuorten sukupolvea 

kannattelijasukupolveksi. Sen keskeinen osa on lunastajaidentiteetti eli hyvin syvällä 

ihmisessä oleva ajatus siitä, että hänen on kovalla työllä ansaittava omanarvontuntonsa ja 

paikkansa yhteiskunnassa. Lunastajaidentiteetin pohjana on turvattomuuden ja hylätyksi 

tulemisen pelon kokemus, joiden juuret ovat lapsuudenaikaisissa sotakokemuksissa.93  

 

Oikeutusta omalle olemassaololleen ovat sotalasten lisäksi etsineet myös muut sota-ajan 

lasten ryhmät. Esimerkiksi Suomessa sota-aikana olleiden muistelmissa sota hahmotetaan 

lapsuuden katkaisseeksi aikakaudeksi, jolloin he olivat hyödyksi aikuisille.94 

Haapalahden mukaan monet sotaorvot ovat puolestaan kokeneet, että isän kuolema on 

velvoittanut heitä osoittautumaan isän uhrauksen arvoisiksi sekä lunastamaan omalla 

pärjäämisellään oman oikeutensa olla olemassa.95 Saksalaisten sotilaiden lasten lapsuutta 

puolestaan varjostivat kysymykset omien vanhempien suhteesta ja osittain siitä 

johtuvasta omasta erilaisuudesta. Sen hyväksymiseksi he halusivat tietää kaiken isästä ja 

tämän suhteesta äitiin. Kysymyksen omasta arvostaan he puolestaan ratkaisivat 

rakentamalla vanhemmilleen kauniin yhteisen menneisyyden.96 Sotalapsilla on 

ainutlaatuisia kokemuksia, joita muilla sota-ajan lasten ryhmillä ei ole. Samaan aikaan 

heitä ja muita sodan lapsena kokeneiden sukupolveen kuuluvia kuitenkin yhdistävät 

samankaltaiset, lapsuudesta juontuvat ajatukset oman olemassaolon oikeutuksen 

ansaitsemisesta. 

 

Myös sota-ajan lasten ryhmien välinen yhteistoiminta on puhututtanut etenkin sotalasten 

yhdistystoiminnan alkuvuosina. Silloin sotalasten ja sotaorpojen yhteistyöstä 

                                                 
93 Näre 2009, 107–111. 
94 Latvala 2006, 152. 
95 Haapalahti 2007, 108. 
96 Junila 2008, 41–42. 
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keskusteltiin jonkin verran Sotalapsi-lehdessä. Yksittäisen sotalapsen antama apu 

sotaorpoyhdistyksen perustamiseksi oli puhututtanut joitakin ihmisiä, mutta 

lopputulemana pidettiin, että sodasta kärsineitä on pyrittävä yhdessä auttamaan.97 Avun 

antamisen oikeellisuudesta ei lehdessä enää myöhemmin kirjoitettu. Sen sijaan 

paikallisilla sotalapsi- ja sotaorpoyhdistyksillä oli jonkin verran yhteistä toimintaa, josta 

kerrotaan myös lehden sivuilla.98 Myös sotaorpojen keskuudessa aihe huomioitiin. 

Kaatuneitten Omaisten Liiton 70-vuotishistorian kirjoittajan Jarkko Kempin mukaan 

vuosien varrella on käyty keskustelua sotalasten ja sotaorpojen asemasta ja joidenkin 

mielipiteiden mukaan sotaorpojen pitäisi olla tiukasti omassa ryhmässään.99  

 

On muistettava, että sotalapset ja muut sodan lasten ryhmät ovat kaikesta huolimatta 

osittain päällekkäisiä. Lastensiirtokomitean kautta jatkosodan aikana lähetetyistä lapsista 

28,2 %:lla vanhemmat ilmoittivat syyksi lapsen lähettämiseen evakuoinnin ja 7,6 %:lla 

isän kaatumisen sodassa.100 Sotalasten joukossa on siis sekä sotaorpoja että evakkolapsia. 

Haastattelemistani sotalapsista kukaan ei ollut sotaorpo tai Karjalan evakko. 

Haastatteluiden perusteella en siis saanut tietoa sotalasten kuulumisesta muihin sota-ajan 

lasten yhdistyksiin. Olisi mielenkiintoista selvittää useisiin sota-ajan lasten ryhmiin 

kuuluvien osalta sitä, minkä yhdistyksen tai yhdistysten jäseniä he ovat ja minkä vuoksi. 

Sen avulla voisi tarkastella sitä, mihin sota-ajan lasten ryhmiin he kokevat kuuluvansa. 

 

Tammenlehvän perinneliitto101 käynnisti vuonna 2008 Sodan lasten perinnetyöryhmän 

seitsemän sota-ajan lapsia edustavan yhteisön aloitteesta. Sen tarkoituksena oli koota 

sotavuosilta ja niiden jälkeiseltä ajalta tietoa sodan lapsena kokeneiden suomalaisten 

vaiheista ja heidän perinnetyöstään. Vuonna 2010 Tammenlehvän perinneliitto julkaisi 

Sodan lasten perinneyhteisöt -nimisen julkaisun, jossa esitellään mukana työryhmässä 

olevat yhteisöt. Niitä ovat sotalapset, sotaorvot, evakkolapset, saksalaisten sotilaiden 

                                                 
97 Kavén: ”Sotaorpojen ja sotalasten yhteinen asia” (art.). SL 1”2001. 
98 Rikkonen: ”Sotalapset ja sotaorvot yhdessä Viikinsaaressa” (uut.). SL 3/2005; Ihonen: ”Touko-kesäkuun 

2006 jäsentapaamiset” (uut.). SL 3/2006; Mielonen: ”Puurojuhla sotaorpojen kanssa” (uut.). SL 1/2007; 

”Länsi-Uusimaa syysretkellä Hangossa” (uut.). SL 4/2007; Koivurova: ”Sininen ja valkoinen” (uut.). SL 

4/2009; Stenius-Aarniala: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 2/2010; Kollanus: ”Eteläsavolaiset 

kanavaristeilyllä” (uut.). SL /12013; Aaltokallio: ”Kevätmatka Ahvenanmaalle” (uut.). SL 4/2013. 
99 Kemppi 2016, 106. 
100 Jalo 1950, 111. 
101 Liitto perustettiin vuonna 2003 vaalimaan viime sotien veteraanien perinteitä ja arvoja. Perustajina olivat 

Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Sotainvalidien Veljesliitto ja Rintamanaisten Liitto. 

”Keitä olemme”, Tammenlehvän perinneliiton www-sivut.  
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lapset, jatkosodan siviiliveteraanit (eli partisaanien uhrit), siviilisotavangit sekä 

Suomessa vuosina 1944–1946 internoidut saksalaiset ja unkarilaiset siviilihenkilöt. 

Julkaisussa esitellään kyseisten ryhmien historiaa ja nykyistä toimintaa.102 Siinä ei 

mainita lainkaan Suomessa sota-aikana olleita lapsia, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin 

ryhmiin, vaikka hekin eittämättä kuuluvat sodan lapsena kokeneisiin suomalaisiin. 

Latvalan mukaan on yleistä, että lasten sotakokemuksista puhuttaessa huomio 

kiinnitetään usein juuri sotalapsiin, vaikka suurin osa lapsista vietti sota-ajan Suomessa. 

Kuitenkin viime vuosina myös he ovat eri yhteyksissä muistelleet sota-aikaa ja sen 

vaikutusta tulevaisuuteensa.103 Myös Sotalapsi-lehdessä tämä ryhmä jää kuitenkin hyvin 

vähälle huomiolle.  

 

Kun Sotalapsi-lehdessä käsitellään sotalasten ja muiden sota-ajan lasten samankaltaisia 

kokemuksia tai yhteistyötä, useimmiten mainitaan samat ryhmät, jotka kuuluivat myös 

Tammenlehvän perinneliiton Sodan lasten työryhmään. Myös sota-ajan lasten 

tapaamisissa mainitaan yleensä olevan osallistujia näistä ryhmistä.104 Suomessa sodan 

aikana olleille, jotka eivät kuulu aiemmin mainittuihin ryhmiin, ei ole omaa yhdistystä. 

Sen vuoksi on luonnollista, että he eivät juurikaan osallistu toimintaan, josta ilmoitetaan 

ensisijaisesti yhdistysten kautta. Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole ainoa syy sille, miksi 

sota-ajan lasten erityisryhmiin kuulumattomat jäävät sivuun niin Sotalapsi-lehden 

kirjoituksissa kuin pitkälti muissakin yhteyksissä sota-ajan lapsista puhuttaessa. Sen 

sijaan uskon, että siihen liittyy ajatus uhrautumisesta isänmaan hyväksi sota-aikana. 

 

Sota aiheuttaa aina kärsimystä ja menetyksiä, jotka koskevat monia tahoja. Valtio 

menettää kansalaisiaan ja mahdollisesti myös alueitaan. Kansalaiset puolestaan 

menettävät puolisoitaan, vanhempiaan ja lapsiaan. Uhrit ja uhraukset liittyvät siis 

olennaisesti sotaan, jossa lähes kaikki menettävät jotakin. Uhrista puhuminen tuo kuvaan 

myös ajatuksen vapaaehtoisuudesta. Esimerkiksi naisten tulee olla valmiita uhraamaan 

lapsensa isänmaan hyväksi. Kaatuneet sotilaat antavat kuitenkin kaikista suurimman 

uhrin – henkensä isänmaan hyväksi.105  Myös sota-ajan lapsena kokeneet kokivat 

                                                 
102 Tammenlehvän perinneliiton perinnetyöryhmä 2010, passim. 
103 Latvala 2006, 142. 
104 Lampinen: ”Sodanajan muistot – lapsen kannalta II” (art.). SL 1/2007; Mielonen: ”Sota ja lapset -

seminaari” (art.). SL 4/2007; Uosikkinen: ”Sodan lapset kokoontuivat messuun ja juhlaan” (uut..). SL 

4/2011; Silander: ”Sodan lasten yhteinen kevätjuhla Rovaniemellä” (uut.). SL 3/2012. 
105 Kemppainen 2006, 229–230, 235. 
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menetyksiä106. Sotaorvot menettivät yleensä isänsä, mutta joskus molemmat 

vanhempansa. Evakkolapset puolestaan joutuivat jättämään kotiseutunsa, usein kahteen 

kertaan ja lopulta pysyvästi. Sotalapset menettivät vieraassa maassa äidinkielensä ja 

mahdollisesti myös kotimaansa, jos jäivät pysyvästi sijoitusmaahansa. Ehkä 

tiedostamattakin ajatellaan, että sota-ajan lapset, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin 

ryhmiin, eivät joutuneet tekemään samanlaisia uhrauksia kuin muut, sodan vuoksi jotakin 

menettäneet, ja sen vuoksi heitä ei samalla lailla lueta samaan sota-ajan lasten ryhmään.  

 

Vuoden 2008 syksyllä silloinen Keskusliiton puheenjohtaja Brita Stenius-Aarniala oli 

kutsuttu Presidenttifoorumiin, joka on Tasavallan presidentin järjestämä 

keskustelutilaisuus. Tuolloin sen aiheena oli ”Suomen vaietut vuodet”. Stenius-Aarniala 

kertoo ymmärtäneensä, että hän edusti tilaisuudessa ”paitsi sotalapsia, myös muita sodan 

lapsia”. Samassa tilaisuudessa puhuneen Sari Näreen mukaan sota-ajan lapset ovat 

saattaneet siirtää traumojaan omille lapsilleen, ja Näreen esitelmään viitatessaan Stenius-

Aarniala puhui kaikista sota-aikana lapsia olleista yhtenäisenä ryhmänä.107 Hänen 

mukaansa on myös aika ”kohdistaa myötätuntomme myös muihin sodan jalkoihin 

jääneisiin sisariimme ja veljiimme”.108 Stenius-Aarniala viittasi kirjoituksissaan kaikkiin 

sota-ajan lapsena kokeneisiin erottelematta heitä toisistaan heidän kokemustensa 

perusteella. Poikkeuksellisesti siis myös sodan lasten ryhmiin kuulumattomat sota-ajan 

lapset huomioitiin lehden sivuilla.  

 

Muiden sota-ajan lasten ryhmien lisäksi sotalasten yhteisön katsotaan osittain vertautuvan 

myös nykypäivän sodista kärsiviin lapsiin. Tästä sotalasten keskuudessa ei kuitenkaan 

vallitse yhtenäistä käsitystä. Käsittelen aihetta tarkemmin luvussa 1.4 

sotalapsiyhdistysten merkitysten ja tehtävien yhteydessä. 

 

 

1.3 Sotalasten monet ryhmät 

 

Yhteisöllisyydestä huolimatta sotalapset eivät ole täysin yhtenäinen ryhmä, sillä osa 

sotalapsista koki aikansa sijoitusmaassa hyvänä ja osalla kokemukset puolestaan ovat 

                                                 
106 Näre 2009, 93. 
107 Stenius-Aarniala: ”Sodan lapset saivat puheenvuoron linnassa” (art.). SL 1/2009.  
108 Stenius-Aarniala: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 1/2009. 
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huonoja. Suurin osa sotalapsista palasi Suomeen, mutta osa jäi pysyvästi 

sijoitusmaahansa. Näiden neljän ryhmän kokemukset ja esiintulot ovat ajoittain 

aiheuttaneet tiukkaakin keskustelua Sotalapsi-lehdessä. 

 

Sotalapsi-lehti ei ilmestynyt Keskusliiton ensimmäisinä toimintavuosina. Vuonna 2000, 

lehden alkaessa ilmestyä, oli sotalapsiyhdistyksiä jo perustettu useita eri puolille maata. 

Helsingin seudun sotalapsiyhdistyksen silloinen puheenjohtaja Pertti Kavén kirjoitti 

Sotalapsi-lehdessä tunnelmia yhdistyksensä viiden ensimmäisen toimintavuoden ajalta. 

Hänen mukaansa ”Eräässä vaiheessa vaikutti siltä kuin olisi syntymässä kaksi sotalasten 

leiriä”.109 Tällä hän tarkoittaa hyvien ja huonojen sotalapsuuskokemusten 

vastakkainasettelua. Asia nousi esille myös vuonna 2006, jolloin sotalapsuutta oli 

käsitelty julkisuudessa runsaasti huonojen kokemusten kautta. Puheenjohtajan mukaan 

sotalapsuudesta tarvitaan objektiivista, tutkittua tietoa, mutta hän korosti myös, että 

yksilötasolla kaikenlaisten kokemusten esille tuominen on sallittua ja lehteen toivotaan 

kaikenlaisia kokemuksia110.  

 

Vuonna 2003 Keskusliitto julkaisi kannanoton Irakin lasten puolesta Irakissa käynnissä 

olleen sodan vuoksi. Kannanotossa mainitaan, että sotalasten kokemukset ovat 

aiheuttaneet särön ”ihmisen elämään ja ihmissuhteisiin” ja saman pelättiin tapahtuvan 

myös irakilaisille lapsille.111 Kirjoitus herätti jonkin verran keskustelua, sillä seuraavassa 

numerossa Pentti Koivu moitti Keskusliittoa siitä, että sotalapsuuden kielteisiä 

vaikutuksia yleistetään kaikkia koskeviksi ja mainitsi, että hänen mukaansa sotalasten 

tapaamisissa asiasta puhutaan monipuolisesti. Samassa lehdessä liiton puheenjohtaja 

muistutti, että omien kokemusten ei pitäisi antaa vaikuttaa lastensiirtojen arviointiin.112 

Aiheeseen liittyen Vihavainen jatkoi myös seuraavan lehden pääkirjoituksessaan. Hän 

tuntuu ajattelevan, että negatiivisten kokemusten esiin tuominen on vain hyvä asia:  

 

                                                 
109 Kavén: ”Mietteitä 5-vuotistaipaleen varrelta” (art.). SL 2-3/2000. 
110 Stenius-Aarniala: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 2/2006; Stenius-Aarniala: ”Puheenjohtajan 

kuulumisia” (pk.). SL 3/2006. 
111 Vihavainen et al.: ”Sodan hintana menetetty lapsuus”/”Krigets pris är i färsta fall en förlurad barndom” 

(kannanotto). SL 2/2003. 
112 Koivu: ”Sotalapsuus ja lastensiirrot” (mielipidekirjoitus, mielipid.). SL 3/2003; Vihavainen & Kavén: 

”Vastine Pentti Koivulle” (vastine, vast.). SL 3/2003. 



 

34 

 

Mitä ihmeellistä on loppujen lopuksi puhua siitä miten ihanaa meillä 

sotalapsilla oli, sehän ei valtaväestöä kiinnostaisi ja aiheuttaisi vain 

kateutta. Tutkimustyössä voidaan asioita tarkastella puolueettomasti ja 

totuudenmukaisesti värittämättä asioita suuntaan tai toiseenkaan.113 

 

Vihavaisen lausuma liittyy myös luvussa 1.1. käsittelemääni keskusteluun sotalasten 

olemassaolon oikeutuksesta. Katkelmasta saa sen sävyn, että hyvän kokemuksen 

omaavien sotalasten olisi parempi vaieta kokemuksistaan kateuden pelossa. Huonot 

kokemukset puolestaan tuntuvat antavan jonkinlaista oikeutusta sille, että sotalapset 

olivat pois kotimaasta sodan aikana. 

 

Sotalapsia ei pitäisi käsittää homogeeniseksi ryhmäksi myöskään sen vuoksi, että osa 

lapsista jäi pysyvästi sijoitusmaahansa. Heidän kokemuksensa muodostui siis erilaiseksi 

kuin Suomeen palanneiden114. Nämä erot kärjistyivät kiivaaksikin kirjoitteluksi 

muutamaan otteeseen Sotalapsi-lehden ilmestymisaikana.  

 

Vuonna 2002 Sotalapsi-lehdessä julkaistiin Pertti Kavénin kirjoitus, joka oli alun perin 

ilmestynyt Ruotsissa RFK:n julkaisemassa Medlems NYTT-lehdessä. Kirjoituksessa 

Kavén käsitteli eroja Suomeen palanneiden ja Ruotsiin jääneiden sotalasten välillä. Hän 

esitti näkemyksen, jonka mukaan Ruotsiin jääneet eivät ole kiinnostuneita sodasta ja sen 

vaikutuksista lastensiirtoihin, ja ovat sen vuoksi turhaan katkeria Suomea kohtaan.115 

Kirjoitus sai runsaasti vastineita, joista osa julkaistiin myös Sotalapsi-lehdessä. Niissä 

korostetaan, että Ruotsiin jääneet sotalapset ovat erilaisessa tilanteessa ja asemassa kuin 

Suomeen palanneet. Leila Ulvemon mukaan Ruotsiin jääneillä voi olla katkeruutta 

Suomea kohtaan, koska he ovat tunteneet, ettei heitä haluttu takaisin sodan päätyttyä. 

Ulvemo myös korostaa, että vaikeista kokemuksista kertomista ei tulisi pitää arvosteluna 

tai kritiikkinä. Osa kirjoittajista ei myöskään tunnista Kavénin kuvaamaa kiinnostuksen 

puutetta Suomen historiaa tai Suomea kohtaan.116 Myöhemmin Kavén totesi, että 

ruotsinkielisessä kirjoituksessa oli ollut virhe, jonka vuoksi Ruotsiin jääneet kokivat 

                                                 
113 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 4/2003. 
114 Krigsbarns erinran 2003, 176. 
115 Kavén: ”Erot Ruotsiin jääneiden ja Suomeen palanneiden sotalasten välillä” (mielipid.). SL 1/2002 
116 Ulvemo: ”Vastaus Pertti Kavénin MedlemsNytt-lehden artikkeliin” (vast.). SL 1/2002; Mårtenson: ”Jag 

känner ständigt med och för Finland” (vast.). SL 2/2002; Danielsen: “Väg dina ord på guldvåg!”(vast.). SL 

2/2002. 
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virheellisesti, että hän olisi tarkoittanut heidän epäonnistuneen, vaikka tarkoitti 

viranomaisten työn epäonnistuneen heidän kohdallaan.117 Sotalapsi-lehdessä aiheen 

käsittely päättyi tähän. Mielestäni ei kuitenkaan ole uskottavaa, että keskustelua olisi 

herättänyt ainoastaan käsitys ”epäonnistumisesta”, koska sitä ei edes mainita vastineissa. 

Sen sijaan niissä tuodaan ilmi, että Ruotsiin jääneet sotalapset kokevat 

epäoikeudenmukaisena ja loukkaavana, että heitä pidetään katkerina niin sanotusti 

turhaan, jos katkeruuden katsotaan johtuvan vain historian huonosta tuntemisesta. 

Keskustelun päättäminen melko nopeasti viittaa siihen, ettei ryhmien välistä kuilua 

haluttu erityisesti korostaa. 

 

Toisen kerran ryhmien väliset erot nousivat laajempaan keskusteluun vuonna 2006. 

Silloin Pauli Lampinen kertoi kirjoituksessaan ”Sotalasten siirrotko menivät väärin?” 

ihmetelleensä sotalapsuudesta kriittisesti kertovia kirjoituksia. Hänen mukaansa 

esimerkiksi Annu Edvardsenin Sotalapset-kirjassa näkyy, että ”Valittaminen, 

kiittämättömyys, tyytymättömyys ovat parempia motiiveja ulostuloon kuin esimerkiksi 

kiitollisuus, jota ei kannata ruveta myymään”.118 Lampinen kertoi analysoineensa 

Suomessa ilmestyneitä sotalasten muisteluantologioita ja jakaneensa kokemukset eri 

kategorioihin. Muistelukertomusten perusteella sotalasten kohtelu on hänen mielestään 

kaiken kaikkiaan ollut hyvää.119 

 

Kirjoitus sai seuraavassa numerossa vastineita Ruotsiin jääneiltä sotalapsilta, jotka eivät 

kokeneet Lampisen kirjoitusta oikeudenmukaisena. Esimerkiksi Kai Rosnell mainitsi, 

että huonoa kohtelua osakseen saaneita sotalapsia on paljon. Lisäksi hän korosti, että 

Ruotsiin jääneet sotalapset eivät ole jättäneet kokemusta taakseen, vaan he ovat yhä 

sotalapsia: ”Vi som blev kvar här är fortfarande krigsbarn, bär ständigt på en känsla av 

vilsenhet och längtan”120. Gui Emanuelsson puolestaan piti ongelmallisena sitä, että 

sotalapsen katsotaan olevan kiittämätön, jos hän tuo esiin, etteivät hänen kokemuksensa 

olleet hyvät.121 Sotalasten kokema kiitollisuus on asia, josta keskusteltiin lehdessä jo 

aikaisemmin. Taisto Vihavainen korosti silloin, että Suomi on valtiona kiitollinen Ruotsin 

                                                 
117 Kavén: ”Kyseessä on väärinkäsitys!” (vast.). SL 2/2002. 
118 Lampinen: ”Sotalasten siirrotko menivät väärin?” (kolumni, kolum.). SL 3/2006 
119 ibid. 
120 Rosnell: ”Hälsningar från Sverige” (kolum.). SL 4/2006. 
121 Emanuelsson: “Pauli Lampinen Blev vi illa behandlade?” (vast.) SL 4/2006. 
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antamasta avusta, mutta yksittäisten sotalasten kohdalla kiitollisuudenvelkaa ei ole.122 

Monet sotalapset kuitenkin kokevat kiitollisuutta kasvatusperhettään kohtaan, minkä 

näkee heidän kertomuksissaan. Käsittelen kiitollisuutta tarkemmin luvussa 2.2.  

 

Haastatteluissa ero positiivisten ja negatiivisten kokemusten välillä ei tullut esiin samalla 

tavalla kuin Sotalapsi-lehden kirjoituksissa. Kaikilla haastattelemillani henkilöillä on 

ainakin melko hyvät muistot sotalapsuudestaan, mikä oli odotettavissa oleva asia, koska 

he olivat valmiita kertomaan kokemuksistaan haastattelussa. Haastatteluissa tuli 

kuitenkin esiin myös se, että yhdistyksen tapaamisissa myös huonoja kokemuksia 

omaavat pääsevät kertomaan kokemuksistaan, jos vain haluavat:  

 

No se, semmoinen meilläkin porukassa on yksi semmoinen poika, joka on 

kertonut, että vastaavaa, niin muistin siitä kun hän sitten kerran kertoi sitä, 

niin siinä elokuvassa [Äideistä parhain] oli niin kuin se olisi hänen 

suustaan tullut se juttu. Että näitä on paljon.123 

 

No ei mää sanon näin, että ne mitä on siellä [yhdistyksen tapaamisissa] 

kuultu ja ryhmätöissä ja näin, niin siellä on otettu kantaa jonkun verran 

siihen negatiiviseenkin puoleen ja tämmöiseen. Mutta suurin osa, niin kuin 

se varmaan onkin näin, on hyvillä kokemuksilla ja siellä on tullut oikein 

hyviä asioita ja ollaan niistä keskusteltu, missä ollaan keskusteltu.124 

 

Niin kuin siinähän ei paljon tullut negatiivisia mitään siihen kirjaan, että 

minusta tuntuu että olin ainut, niin, no [yhdistykseen kuuluva henkilö] ei 

kirjoittanut siihen sitä, se vain kirjoitti siitä junamatkasta --.125 

 

Helena kertoi haastattelussa Suomeen paluuseen liittyvistä kipeistä kokemuksistaan, 

joista hän oli kirjoittanut myös yhdistyksen julkaisemaan kirjaan. Helenan sanoista käy 

ilmi, että hän tietää yhdistykseen kuuluvan henkilön huonoista kokemuksista. 

 

                                                 
122 Vihavainen: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 4/2005. 
123 Anneli, haastattelu. Oulu, 25.2.2016. 
124 Antero, haastattelu. Oulu, 23.2.2016. 
125 Helena, haastattelu. Oulu, 22.2.2016. 
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Jokaisen sotalapsen oikeuden omiin kokemuksiinsa tiivistää Johannes lauseeseen 

”jokaisella on omanlaiset kokemukset eikä voi kieltää sitä mikä on ollu”126. Huonojen 

kokemusten olemassaoloa ei siis sotalasten keskuudessa tunnuta kieltävän, mutta 

useimmiten huonoja kokemuksia omaavat eivät halua juurikaan tuoda kokemuksiaan 

esille. Kavénin mukaan sotalapsikokemukset nousivat julkisuuteen 1970-luvulla 

kriittisen sotalapsikirjoittelun myötä. Silloin sotalapset jakautuivat kokemustensa 

perusteella kahteen leiriin, jotka eivät kyenneet kohtaamaan toisiaan keskusteluiden 

tasolla.127 Entisenkaltaista vastakkainasettelua ei ole haastatteluiden perusteella 

nähtävissä ainakaan yhdistyksen sisällä. Myös Sotalapsi-lehdessä etenkin Keskusliiton 

taholta pyritään tuomaan esiin ajatus oikeudesta kertoa kaikenlaisista kokemuksista, 

mutta yksittäisten kirjoittajien mielipiteet voivat olla kärkkäitäkin. 

 

Ero hyvien ja huonojen sotalapsuuskokemusten välillä tulee kuitenkin toisella tavalla 

esiin haastatteluissa. Maria ja Anneli kertoivat sotalapsuuden olleen omalla kohdallaan 

hyvä kokemus. Sen vuoksi molemmat olivat aluksi olleet haluttomia lähtemään mukaan 

yhdistyksen toimintaan. 

 

Tuokin oli, että mää en aluksi uskaltanut tähän sotalapsihommaankaan 

lähteä, kun minä ajattelin, että onko siellä semmoisia ikäviä muistoja, mutta 

ei siellä [naurahdus] kukaan ole puhunut niistä. -- No on sillain niin, että 

nämä huonot asiat, niin mää en oo kuullut kenenkään niistä oikein 

mainitsevan, että ihan kuin sattumalta. Ja ne on mulle, niitähän mää 

pelkäsinkin, että mää en uskaltanut lähteä sinne, että jos mulle tulee paha 

mieli. Niin kuin näet, että mää oon hirveän herkkä [naurahtaa].128 

 

Mutta tästä [yhdistystoiminnan] merkityksestä. Liityin yhdistykseen 

[vuosiluku] eli en ole ollut edes kymmentä vuotta. Olen ollut tietoinen 

yhdistyksestä, mutta siihen saakka minulla on ollut tunne, etten halua 

mennä yhdistykseen, koska minulla on ollut niin hyvä lapsuus. En viitsi 

                                                 
126 Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2016. 
127 Kavén 2011, 177. 
128 Anneli, haastattelu. Oulu, 25.2.2016. 
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mennä kuuntelemaan toisenlaisia kertomuksia, koska oma kokemukseni 

riittää minulle. En halua terapeutiksi.129 

 

Yhdistykseen liittymisen jälkeen molemmat ovat kuitenkin huomanneet, että 

negatiivisista asioista ei puhuta niin paljon kuin positiivisista. Maria tosin kokee, että 

tapaamisissa sotalapsuutta ”analysoidaan ja pohditaan merkityksiä erilaisista 

näkökulmista”130. Saarenheimon mukaan kollektiivinen muistelu on terapeuttista ja 

yhdessä muistelemisen hyötyjä ovat esimerkiksi muistojen muunneltavuus ja uusien 

näkökulmien ja tulkintojen mahdollistuminen. Kollektiivisessa muistelussa muistelijat 

rakentavat paitsi yhteistä menneisyyttä, jokainen yksittäinen ryhmän jäsen käyttää myös 

muiden kertomia muistoja oman identiteettinsä rakennusaineena ja suhteutusperustana.131 

Haastattelemistani henkilöistä kollektiivisen muistelun hyödyt konkretisoituvat 

erityisesti Marian kohdalla, jolle yhdistystoiminta on antanut uutta näkökulmaa omien 

kokemusten käsittelyyn: 

 

Olen ruvennut miettimään, että oliko se sittenkään pelkkää hyvää. 

Sotalapsiyhdistys on antanut uutta perspektiiviä kokemuksiin. Olen koko 

ajan painanut pois. Että minulla ei ollut mitään negatiivista, kaikki oli 

todella hyvin ja meni onnellisesti, ja siitä saa ja pitää olla kiitollinen.132 

 

Sotalasten kokemukset eivät yleensä ole ainoastaan hyviä tai huonoja, vaan kokemuksiin 

sisältyy molempia. Olavi pitää omaa kokemustaan sotalapsena olosta hyvänä, vaikka 

siihen sisältyi vaikeitakin asioita: ”Kaiken kaikkiaan ei mulla mitään negatiivista siitä ole. 

Tietenkin ne lähdöt ja tulot oli molemmissa päissä vaikeat ja kielivaikeudet --.”133 

 

Sotalapsi-lehden kirjoituksissa ei useimmiten erotella sotalapsia yhdistyksiin kuuluviksi 

ja kuulumattomiksi, vaan sotalapsista puhutaan yhtenä ryhmänä. Vuodesta 2009 lähtien 

lehti sisältyi Keskusliiton jäsenyhdistysten jäsenmaksuun, joten suurin osa lukijoista oli 

luultavasti sotalapsiyhdistysten jäseniä. Muutamaan otteeseen lehdessä kuitenkin 

                                                 
129 Maria, haastattelu. Oulu, 6.11.2015. 
130 ibid. 
131 Saarenheimo 1997, 210. 
132 Maria, haastattelu. Oulu, 6.11.2015. 
133 Olavi, haastattelu. Oulu, 19.2.2016. 
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käsiteltiin myös yhdistysten ulkopuolella olevia sotalapsia. Keskusliiton kanta oli, että 

sotalapsiyhdistyksiin kuuluminen oli sotalasten edun mukaisena.134 Myös 

yhdistystoiminnan yksilöille tarjoamia hyötyjä yksilön kannalta korostettiin. Stenius-

Aarniala ymmärsi, etteivät kaikki sotalapset halua kuulua yhdistyksiin. Hän kuitenkin piti  

yhdistykseen kuulumisen hyvänä puolena sitä, että ”-- joku hoitaa juuri sitä yhdistystä, 

jossa tunnemme olevamme kotonamme kaikkine muistoinemme ja 

kokemuksinemme”.135 Keskusliiton kannanotoissa ei kuitenkaan huomioida sitä, että yksi 

syy yhdistystoiminnan ulkopuolelle jäämiseen voi olla nimenomaan se, ettei omien 

muistojen ja kokemusten koeta olevan hyväksyttyjä yhdistyksen sisällä. 

 

 

1.4 Sotalapsiyhdistyksen merkitykset ja toiminta 

Vuonna 1996 perustetun Oulun seudun sotalapset ry:n toiminnan tavoitteiksi on 

määritelty sotalasten keskinäisen kanssakäymisen edistäminen, muistitiedon ja 

kokemusten kerääminen lastensiirroista jäsenten ja tutkijoiden käyttöön sekä huomion 

kohdistaminen yhdistyksen jäsenten sotalapsuudesta syntyneisiin traumoihin ja muihin 

psyykkisiin ongelmiin ja niistä kuntoutumiseen.136 Paremman havainnollisuuden vuoksi 

kokosin alle kahteen taulukkoon haastattelemieni sotalasten jäsenyyden pituudet sekä 

aktiivisen osallistumisen137 keston. 

 

Taulukko 1. Haastattelemieni sotalasten jäsenyyden pituus yhdistyksessä vuosina. 

Yhdistyksen jäsenenä (vuotta) Määrä haastateltavista 

15–20 vuotta 5 

5-10 vuotta 3 

alle 5 vuotta 0 

 

 

                                                 
134 Kavén: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 3/2011. 
135 Stenius-Aarniala: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 4/2008. 
136 ”Etusivu”, Oulun seudun sotalapset ry, www-sivut. 
137 Aktiivisella osallistumisella tarkoitan säännöllistä osallistumista yhdistyksen järjestämiin tapaamisiin. 
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Taulukko 2. Haastattelemieni sotalasten aktiivinen osallistuminen yhdistystoimintaan 

vuosina. 

Mukana toiminnassa (vuotta) Määrä haastateltavista 

15–20 vuotta 4 

5-10 vuotta 3 

alle 5 vuotta 1 

 

Kuten ylemmästä taulukosta tulee ilmi, haastattelemistani kahdeksasta sotalapsesta yli 

puolet on kuulunut yhdistykseen138 15–20 vuotta eli koko tai lähes koko yhdistyksen 

olemassaolon ajan. Kaikki haastateltavista ovat myös liittyneet jäseniksi yli 5 vuotta 

sitten. Alemmasta taulukosta puolestaan näkee, että yhdistykseen liittyminen ei ole 

välttämättä tarkoittanut osallistumista yhdistyksen toimintaan, sillä yksi haastatelluista on 

ollut mukana yhdistyksen toiminnassa alle 5 vuotta. Pääsääntöisesti haastateltavat ovat 

kuitenkin olleet pitkään mukana yhdistyksen toiminnassa. Haastateltavat muodostavat 

pienen osan yhdistyksen jäsenistä, joten jäsenten sitoutuneisuudesta yhdistyksen 

toimintaan ei voi tehdä päätelmiä ainoastaan heidän osallistumisensa perusteella.  

Näkemystä vahvasta sitoutuneisuudesta kuitenkin puoltaa yhdistyksen puheenjohtajalta 

saamani tieto, jonka mukaan jäsenyydet ovat pääasiassa pysyviä, joskin lähiaikoina 

muutama jäsen on eronnut pääasiassa ikääntymisen vuoksi139. Myös haastattelut tukevat 

näkemystä, sillä esimerkiksi Johannekselle muut yhdistyksen jäsenet ovat ”läheisimmät 

tuttavat, muut on enemmänkin hyvänpäiväntuttuja”140. 

 

Yhdistyksen tavoite toimia sotalasten keskinäisen kanssakäymisen edistäjänä näyttää 

haastatteluiden perusteella toteutuneen hyvin. Kaikki haastateltavat nimittäin kokivat 

yhdistyksen suurimman merkityksen itselleen olevan juuri vertaistuen tarjoaminen. 

Haastateltavat korostivat samankaltaisten lapsuuskokemusten merkitystä 

yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisessä ja kokemusten jakamista. Erilaisissa 

yhdistyksissä aktiivisesti toiminut Johannes kuvailee sotalapsiyhdistystoimintaan 

lähtemistä seuraavasti:  

 

                                                 
138 Tässä luvussa tarkoitan yhdistyksellä Oulun seudun sotalapset ry:tä, jos en erikseen ole maininnut 

muuta. 
139 Sähköposti Oulun seudun sotalapset ry:n puheenjohtaja Olli Kaasilalta tekijälle 9.4.2016. 
140 Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015. 
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Se oli tottumusta olla mukana, koska siinä tapaa paljon ihmisiä, minä olen 

tällaisen tartunnan saanut että olla mukana. Se siinä veti. Ja aihepiiri veti, 

että on samat kokemukset. Että voi kertoa, että miten minä olen kokenut ja 

miten muut ovat kokeneet. Että tämä on siinä ollut liimana, samanlaiset 

lapsuuskokemukset taustalla. On niin kuin vertaisryhmässä, on niin kuin 

samaa heimoa, sanotaanko. Tämä siinä on keskeisin liima.141  

 

Vertaistuki tarkoittaa sotalapsille usein juuri kokemusten jakamista muiden sotalasten 

kanssa. Yhdistyksen alkuaikoina kokemusten läpikäyminen oli tiiviimpää, kun taas 

nykyisin sotalapsuudesta keskustellaan usein esimerkiksi yhdistyksen järjestämillä 

matkoilla142. Olavi, joka muistelee hyvällä mielellä sotalapsuuttaan, kertoi 

sotalapsiyhdistyksen vetovoimasta näin: 

 

No tietenkin ihan samat mitkä on, siis, samantapaisia kokemuksia, tietenkin 

halus tietää näitä, miten se sanotaan, vertaisia [naurahtaa]. Ja tietenkin se, 

että kuuli erilaisia, niin, minkälaisia kokemuksia ja missä päin ne on 

ollut.143 

 

Mielenkiintoinen huomio on myös se, että kaikki sotalapset eivät koe tarpeelliseksi kertoa 

omista kokemuksistaan vertaistukea saadakseen. Anneli kertoi haastattelussa, että ei ole 

kertonut omista kokemuksistaan yhdistyksen tapaamisissa, koska on kokenut tilanteet 

”ruuhkaisina” eli halukkaita kertojia on ollut paljon. Siitä huolimatta hän kokee, että 

yhdistystoiminta ”niin kuin antaa mulle sillain oikealla lailla tätä, kokemusta lapsuudesta, 

että se on minusta semmoinen ihan rikkaus”.144 Haastatteluiden perusteella vaikuttaa 

muutenkin siltä, että vertaisten tapaaminen ei sotalasten kohdalla välttämättä liity 

traumaattisten kokemusten läpikäyntiin, vaan muiden samanlaisen kohtalon jakavien 

kokemuksista halutaan kuulla, vaikka omat kokemukset olisivat hyvät. Uskon tämän 

liittyvän siihen, että sotalapsuus on hyvistä muistoista huolimatta ollut monille 

sotalapsille heihin syvästi vaikuttanut tapahtuma. 

 

                                                 
141 Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015. 
142 Juhani, haastattelu. Oulu, 4.11.2015. 
143 Olavi, haastattelu. Oulu, 19.2.2016. 
144 Anneli, haastattelu. Oulu, 25.2.216. 
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Yhdistyksestä syntyy haastatteluiden perusteella kuva tiiviistä yhteisöstä, jossa jäsenet 

viihtyvät. Esimerkiksi Johanna puhuu usein ”meistä” kertoessaan yhdistyksen 

toiminnasta145. Toisaalta esiin nousee yhdistyksen toiminnasta myös sellaisia piirteitä, 

joihin kaikki jäsenet eivät ole tyytyväisiä. Esimerkiksi Anteron mukaan yhdistyksen 

tapaamisissa rivijäsenet eivät pääse ääneen samalla tavoin kuin vapaamuotoisemmissa 

tilanteissa, kuten matkoilla. Hän antaa kuitenkin myös kiitosta yhdistyksen toiminnan 

hoitamisesta.146 Oman yhdistyksen toiminta on lisäksi haastattelemilleni sotalapsille 

tärkeämpää kuin Keskusliiton toiminta, eikä sen toiminnan loppumista pidetä niin 

merkittävänä, vaikkakin harmillisena.147 Haastateltavilla ei vaikuta olevan tarvetta antaa 

ulkopuoliselle haastattelijalle liian harmonista kuvaa yhdistyksen toiminnasta, vaan sitä 

kuvataan realistisesti.  

 

Useissa haastatteluissa tulee ilmi myös yhdistyksen rooli sotalasten kokemusten 

keräämissä ja tallentamisessa. Monet haastateltavat pitävätkin Suuri matka vieraalle 

maalle -kirjaa yhdistyksen merkittävänä saavutuksena ja Maria huomauttaa myös, että     

”-- on yhdistyksen sääntöjen mukainen tavoite kerätä näitä muistoja --.148 Sotalapsille 

pystytettyjen muistomerkkien ja patsaiden merkitys ilmenee erityisesti Johanneksen 

haastattelussa.  

 

Haastattelija (H): Onko se ollut minkälaista käydä näillä patsailla? 

Vastaaja (V): No sitä ei oo kukaan ääneen todennu, toiset sitä pitää 

merkittävänä että muistetaan. Mutta tämä on sitten merkittävä paikka tämä 

Tornio, sitä kautta on menty yli -- ja tultu. Kun tiedetään että tämä on sen 

matkan varrella, se muistuttaa, etten minä ollut yksin, meitä oli 70 000, että 

näinkö paljon. Minä muistan korkeintaan ne jotka kotikylältä lähti, 

valokuvasta näkee. Niin tämä kokee, että me ollaan suuri suuri ryhmä, 

harvinaisen suuri, maailman suurin lastensiirto väkilukuun nähden. Että 

tämmösiä muistellaan, että tuo kertoo meistä.149 

 

                                                 
145 Johanna, haastattelu. Oulu, 24.2.2016. 
146 Antero, haastattelu. Oulu, 23.2.2016. 
147 Juhani, haastattelu. Oulu, 4.11.2015; Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015. 
148 Maria, haastattelu. Oulu, 6.11.2015. 
149 Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015. 
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Anna-Kaisa Kuusisto-Arposen mukaan rautatiet ja satamat ovat muodostuneet 

sotalapsille kollektiivisen muistelun kohteiksi, koska lähtemisen ja matkanteon etappien 

lisäksi heillä ei ole muita yhteisiä muistelun kohteita. Myös Haaparanta, jonka kautta 

suurin osa sotalapsista siirtyi Ruotsiin ja jossa sotalapsipatsas Ero sijaitsee, on hänen 

mukaansa yksi matkanteon yhteisöllisistä etapeista. Kuusisto-Arposen mukaan sotalasten 

matkanteon etapit toimivat paitsi yhteisöllistä muistia luovina, myös yksilöiden 

eheytymistä korostavina prosesseina. Yhteisöllisen muistelun tavat auttavat hänen 

mukaansa unohdettujen yksilöllisten tunnemuistojen avaamisessa.150 

 

Edellä olevassa lainauksessa käy ilmi, että Juhanin mukaan patsaiden merkityksestä ei 

ole varsinaisesti puhuttu jäsenten keskuudessa, mutta hän ajattelee muidenkin pitävän 

patsaita merkittävinä. Useimmat muista haastateltavista eivät kuitenkaan haastatteluissa 

pohtineet patsaiden merkitystä, vaan kertoivat pääasiassa ainoastaan, mitä patsaita tai 

muita muistomerkkejä olivat nähneet. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö patsailla olisi 

merkitystä, sillä esimerkiksi Juhani selvästi liikuttuu todetessaan, että Kemin 

sotalapsipatsas on hänestä muistomerkeistä koskettavin.151 Mielestäni tämä kuvaa hyvin 

myös Kuusisto-Arposen näkemystä yhteisöllisen muistelun merkityksestä yksilön 

henkilökohtaisten kokemusten käsittelyssä. 

 

Sotalasten kokemusten tallentaminen alkoi näkyä uudella tavalla Sotalapsi-lehden 

sivuilla vuonna 2013, jolloin Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi tuli Markku 

Laaksonen. Jo ensimmäisessä pääkirjoituksessaan hän otti aiempia puheenjohtajia 

aktiivisemmin kantaa sotalapsiyhdistystoiminnan jatkuvuuteen jäsenistön ikääntyessä152. 

Vuonna 2014 Keskusliitto päätti, että sotalapsista tullaan luomaan internetiin pysyvä 

näyttely, jossa kerrotaan esimerkiksi lastensiirroista ja sotalasten kokemuksista. 

Laaksonen piti näyttelyn perustamista Keskusliiton suurimpana ponnistuksena ennen sen 

toiminnan loppumista.153 

 

                                                 
150 Kuusisto-Arponen 2008, 180. 
151 Juhani, haastattelu. Oulu, 4.11.2015. 
152 Laaksonen: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 2/2013. 
153 Laaksonen: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 1/2014; Laaksonen: ”Puheenjohtajan kuulumisia” 

(pk.). SL 2/2014; Stenius-Aarniala: ”Sotalapset saavat pysyvän näyttelyn – Internetiin” (art.). SL 1/2015. 
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Muun muassa useiden paikallisyhdistysten toiminnan loppuminen vaikutti suoraan myös 

Keskusliiton käytössä oleviin varoihin ja Keskusliiton toiminta päätettiin vuonna 2015 

lopettaa.154 Päätös lopettamisesta vaikuttaa olleen vaikea, vaikka varojen ja toimijoiden 

vähyys tekikin siitä välttämätöntä. Internetiin avattava sotalapsinäyttely toi kuitenkin 

turvaa sotalasten kokemusten säilymiseksi: ”Olemme aikamme -- purkaneet 

sydäntämme, nyt voisimme jo luovuttaa ja antaa verkkonäyttelyn tallentaa 

kokemuksemme sotalapsuudesta”155. Verkkonäyttely avattiin lopulta vuonna 2016 ja 

sinne on tallennettu esimerkiksi kaikki Sotalapsi-lehden numerot.156 Nähtäväksi jää, 

toteuttaako verkkonäyttely tehtävänsä sotalasten kokemusten säilyttäjänä. 

 

Lastensiirtoja on toteutettu Suomen lisäksi useissa muissa maissa ja siten sotalapsiakin 

on eri puolilla maailmaa. Kansainvälisyys on teema, joka näkyy Sotalapsi-lehden 

kirjoituksissa koko lehden ilmestymisajan. Nykypäivän pakolaisista kirjoitetaan 

Sotalapsi-lehdessä melko paljon lehden ilmestymisaikana. Kirjoituksia ilmestyi eniten 

2000-luvun alkuvuosina sekä 2010-luvulla. Tätä selittää se, että näinä aikoina aihe on 

ollut ajankohtaisimmillaan, sillä Irakin sota alkoi vuonna 2003 ja 2010-luvulla pakolaisia 

on saapunut Eurooppaan erityisesti vuodesta 2014 eteenpäin muun muassa Syyrian sodan 

vuoksi. Sotalapsi-lehdessä aihetta käsitteleviä kirjoituksia on julkaistu eniten vuonna 

2015. 

Pakolaisia käsittelevissä kirjoituksissa korostetaan usein, että sotalasten kokemuksia 

tulisi hyödyntää tämän päivän pakolaisten auttamisessa.157 Esimerkiksi vuonna 2002 

Taisto Vihavainen tuo selvästi esiin negatiivisen kannan lastensiirtoihin sotaa käyvissä 

maissa. Hänen mukaansa lastensiirroista saatua tutkimustietoa tulisi levittää niin, ”-- että 

tämän päivän ja tulevaisuuden hätää kärsiville lapsille voitaisiin tarjota mahdollisimman 

turvallinen elämä omien läheistensä parissa”.158  Toisaalta kirjoituksissa tuodaan esiin 

                                                 
154 Laaksonen: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 1/2015; Lindroos: ”Puheenjohtajan kuulumisia” 

(pk.). SL 2/2015; Lindroos: ”Puheenjohtajan kuulumisia” (pk.). SL 3/2015. 
155 Mikkolainen: ” Keskusliiton 18. vuosikokous Viherlandiassa” (art.). SL 2/2015. 
156 ”Tervetuloa verkkonäyttelyyn”, Sotalapsi.fi www-sivut. 
157 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 3/2002; Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 2/2004; Tegelman: ”Kuopion 

seudun sotalapset ry 15 vuotta” (art.). SL 2/2012. 
158 Vihavainen: ”Pääkirjoitus”. SL 3/2002. 
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myös sotalasten mahdollisuudet omien kokemustensa kautta ymmärtää muualta tulleiden 

ihmisten kokemuksia.159 

Keskusliitto pyrki etenkin toimintansa alkuvuosina tiiviiseen yhteistyöhön muiden 

maiden sotalasten kanssa. Syynä kansainvälisyyden lisäämiseen oli halu ”ottaa kantaa 

lasten asioihin sellaisissa paikoissa, joissa lapsilla menee huonosti”.160 Pohjoismaisten 

yhteyksien lisäksi yhteistyöhön pyrittiin erityisesti Ison-Britannian kanssa, jossa 

pääasiallisena yhteyshenkilönä toimi Readingin yliopiston professori, Britannian 

lastensiirtoja tutkinut Martin Parsons. Suomen ja Ruotsin Keskusjärjestöt yhdessä Ison-

Britannian vastaavan järjestön kanssa perustivat vuonna 2002 kansainvälisen sotalasten 

kattojärjestön International Federation of Evacuees and Warchildren. Samana vuonna 

myös pohjoismaista yhteistyötä pyrittiin tiivistämään pohjoismaisen sotalapsineuvoston 

muodossa.161 Vuonna 2003 Oulussa järjestettiin kansainvälinen sotalasten konferenssi, 

jossa oli osallistujia edellä mainittujen maiden lisäksi esimerkiksi Saksasta ja Hollannista. 

Konferenssin yhteydessä Keskusliiton puheenjohtaja Taisto Vihavaisen arvioita 

kansainvälisyyden merkityksestä sotalapsitoiminnalle käsiteltiin seuraavasti: 

 

-- Taisto Vihavainen piti merkittävänä Oulun tapahtumaa. Hän on sitä 

mieltä, että kansainvälisyys tulee entistäkin enemmän lyömään leimansa 

sotalapsitoimintaan. Omat lastensiirtomme ovat tässä vaiheessa 

erityispiirre, jolla on historiallinen arvo ja merkitys. Niistä saatava 

kokemusperäinen tieto on kuitenkin sikäli arvokasta, että se voi auttaa 

lapsia tämän päivän ja tulevaisuuden kriiseissä.162 

 

Suunnitteilla oli vuosituhannen vaihteessa myös pohjoismaisen sotalapsineuvoston 

perustaminen, jonka toiminta vaikuttaa kuitenkin loppuneen ennen kuin kunnolla 

alkoikaan. Keskusliiton 10-vuotisjuhlassa vuonna 2008 Vihavainen nimittäin totesi, että 

”Yritettiinpä aikanaan perustaa erillistä pohjoismaista organisaatiota, mutta taidettiin 

                                                 
159 Hellman: ”’Poikkeustila’ turkulaisittain” (art.). 2/2007; Levanto: ”Tuttuja tuntoja” (art.). SL 2/2009. 
160 ”Kansainvälinen kattojärjestö vireillä” (uut.). SL 3/2001. 
161 Kavén: ”Kansainvälisiä näkymiä kiikarissa” (pk). SL 3/2001; ”Sotalasten kansainvälien yhteistyö 

saamassa entistä kiinteämpiä muotoja” (art.). SL 4/2002; ”Pohjoismainen yhteistoiminta rekisteröidään 

Helsinkiin” (uut.). SL 2/2003. 
162 ”Lastensiirtojen seuraamuksetkin puhuttivat Oulun konferenssissa” (art.). SL 3/2003. 
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todeta se tarpeettomaksi, ollaanhan muutenkin läheisiä ja yhteistoimintakykyisiä”.163 

Suomen ja Ruotsin sotalasten välinen toiminta tapahtuikin sekä maiden Keskusliittojen 

välillä että sotalasten kesken. Suomalaiset sotalapset osallistuivat aktiivisesti esimerkiksi 

Ruotsissa järjestetyille sotalapsipäiville164. Kansainvälisyys näkyi Sotalapsi-lehdessä 

vahvasti koko sen ilmestymisajan, sillä lehdessä esimerkiksi ilmestyi säännöllisesti 

artikkeleita, joissa kerrottiin muiden maiden lastensiirroista ja sotalapsista.165 

Poikkeuksellisena keinona nykypäivän lasten auttamiseksi on Keskusliiton hallituksen 

vuonna 2003 jättämä kannanotto Irakin sodassa kärsivien lasten puolesta. Kannanotto 

lähetettiin suomalaisille sanomalehdille, joista Hufvudstadsbladet julkaisi sen. 

Kannanoton mukaan ”Meillä -- on velvollisuus puhua lasten oikeudesta sellaiseen 

lapsuuteen, jota eivät aikuisten ajattelemattomat ja vallanhaluiset ratkaisut riko”.166 

Sotalapsilla ajatellaan siis olevan velvollisuutta pyrkiä vaikuttamaan nykypäivän lasten 

puolesta. 

 

Keskusliiton toiminnan alkuvaiheessa se toi siis selvästi esiin halun auttaa nykypäivän 

kriiseistä kärsiviä lapsia tarjoamalla sotalapsilta saatavaa kokemusperäistä tietoa. 

Keskusliiton toiminnan tavoitteiksi oli myös määritelty muun muassa sotalasten 

kokemusten kerääminen sekä lastensiirtojen tutkimisen edistäminen ja tulosten 

julkaiseminen. Myös tulosten julkaisemisen ja hyödyntämisen ajateltiin liittyvän 

erityisesti tuleviin kriisi- tai sotatilanteisiin.167 Tekemissäni haastatteluissa sotalasten 

kansainvälinen toiminta ei juurikaan tullut esiin. Ainoastaan kaksi haastateltavaa mainitsi 

Oulussa vuonna 2003 järjestetyn konferenssin168, eikä myöskään yhdistyksen säännöissä 

ole erikseen mainintaa kansainvälisyydestä. Kansainvälinen toiminta vaikuttaa Sotalapsi-

lehden perusteella konkretisoituneen ennen kaikkea kansainvälisten 

sotalapsikonferenssien muodossa, jossa Suomea on usein edustanut itsekin 

                                                 
163 Vihavainen: ”Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliitto 10 vuotta” (art.). SL 4/2008. 
164 Ks. esim. Puhakka-Mäkinen: ”Tällbergin matkapäiväkirja” (art.). SL 2/2008; Pöyhönen: 

”Sotalapsipäivät laivalla 17.–19.5.2009” (art.). SL 3/2009; Kavén: ”Matka Kungälvin vuosikokoukseen” 

(art.). SL 3/2011. 
165 Ks. esim. Parsons: ”Englannin lastensiirrot – evakuointia välittömästi” (art.). SL 4/2001; Levanto: 

”Kreikan pakolaislapset kylmän sodan pelinappuloina” (art.). SL 4/2006; Benjamin: ”Baskilapset 

Britanniassa” (art.). suom. Levanto. SL 4/2009. 
166 Vihavainen et al.: ”Sodan hintana menetetty lapsuus”/”Krigets pris är i färsta fall en förlurad barndom” 

(kannanotto). SL 2/2003. 
167 Knuutinen: ”Pääkirjoitus”. SL 1/2000. 
168 Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015; Johanna, haastattelu. Oulu, 24.2.2016. 
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sotalapsiaihetta tutkinut Pertti Kavén.169 Konferenssien tai muun toiminnan 

konkreettisista vaikutuksista tämän päivän sotalasten parissa tehtävään työhön ei saa 

tietoa Sotalapsi-lehden kautta. Konferenssien kautta on joka tapauksessa ainakin levitetty 

tietoa suomalaisten sotalasten kokemuksista myös maan rajojen ulkopuolelle. 

 

Vaikka sotalasten velvollisuus ja auttamishalu nykypäivän kriiseistä kärsiviä kohtaan 

tuodaan esiin, heitä ei kuitenkaan pidetä täysiin toisiinsa verrattavissa olevana ryhmänä. 

Pentti Koivun kirjoitus on vastine paikallislehden mielipidekirjoitukseen, jossa sotalasten 

sanottiin myös olleen pakolaisia. Koivun mukaan sotalapsuuden ja pakolaisuuden 

”yhdistäminen oli niin yllättävä väittämä, että siihen piti ottaa kantaa”. Koivu ei koe, että 

olisi sotalapsena ollut pakolainen, koska hänelle oli myönnetty lupa matkustamiseen ja 

vastaanottajina olivat tulevat kasvatusvanhemmat. Hän ei myöskään koe kokeneensa 

”Pakolaisuuteen liittyvää turvattomuutta, kodittomuutta ja epätietoisuutta palaamisesta -

-”.170 Toisessa kirjoituksessa tuodaan vielä selvemmin esiin sotalasten hyvä asema 

vastaanottajien suhteen verrattuna tänä päivänä yksin saapuviin lapsiin ja nuoriin: ”Näille 

nuorille ei ole mitään mottoa, kuten meillä aikoinaan oli: ’Finlands sak är vår’”171.  

 

Kirjoituksista välittyy yleensä enemmän tai vähemmän suoraan asenne, ettei lapsia pitäisi 

sotatilanteessakaan erottaa perheistään. Kiinnostava poikkeus muihin pakolaisuutta 

käsitteleviin kirjoituksiin verrattuna on Matti Höökin mielipidekirjoitus, joka on alun 

perin julkaistu Helsingin Sanomissa. Höökin mukaan aikuisten turvapaikanhakijoiden 

työllistyminen vie kauan aikaa ja hän ajattelee, että lasten sijoittaminen perheisiin voisi 

olla helpompaa.172 Valitettavasti lehden ilmestyminen loppui kyseiseen numeroon, eikä 

sotalasten mahdollisia vastineita kirjoitukseen siksi ole. Aiempien kannanottojen ja 

kirjoitusten perusteella voi kuitenkin olettaa, että suhtautuminen Höökin esittämään 

ajatukseen olisi ollut kielteinen.  

 

Suomeen saapui vuonna 2015 ennennäkemättömän paljon turvapaikanhakijoita, 32 476 

henkeä. Määrä on lähes 29 000 suurempi kuin edeltävänä vuonna.173 Aihetta on käsitelty 

                                                 
169 Kavén: ”Lapset, sodan näkymättömät uhrit” (art.). SL 4/2009; Kavén: ”Kansainvälinen 

sotalapsikonferenssi Readingissa – Menetetty lapsuus” (art.). SL 4/2011. 
170 Koivu: ”Olivatko sotalapset pakolaisisa?” (art.). SL 3/2013. 
171 Ortmark Stymne: ”Sotalapset ja tämän päivän yksin tulevat pakolaislapset” (art.). SL 2/2015. 
172 Höök: ”Pakolaislapsia Suomen perheisiin” (mielipid.). SL 4/2015. 
173 ”Turvapaikanhakijoita saapui viime vuonna ennätysmäärä”. Sisäministeriön www-sivut. 
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perinteisen median lisäksi sosiaalisessa mediassa, jossa tunteita kuumensivat esimerkiksi 

uutisoidut rikokset, joissa epäiltynä oli turvapaikanhakija174. Janica Helppolainen on 

tutkinut sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyössään, millaisena vihapuhe 

turvapaikanhakijoita kohtaan näyttäytyy internetin keskustelupalstoilla. Hänen mukaansa 

kommentit voivat olla luonteeltaan esimerkiksi suomalaista kulttuuria puolustavia, 

naisten turvallisuudesta huolestuneita tai puhtaan rasistisia.175 Keskustelupalstoilla närää 

on herättänyt myös se, että suuri osa turvapaikanhakijoista on yksi tulleita miehiä. Tässä 

yhteydessä turvapaikanhakijoita verrataan usein isänmaataan puolustaneisiin 

suomalaismiehiin. Myös sotalapset mainitaan usein tässä yhteydessä eli huomautetaan, 

että Suomesta lähetettiin sotaa pakoon nimenomaan lapsia, ei aikuisia.176  

Haastatteluiden tekoaikaan, marraskuussa 2015 ja helmikuussa 2016, keskustelu 

turvapaikanhakijoista oli melko vilkasta ja aihetta sivuttiin myös osassa haastatteluista. 

Alkuvuodesta 2016 sotalapsiyhdistyksen tapaamisessa oli ollut vieraana kaksi 

turvapaikanhakijaa. Helenaa turvapaikanhakijoiden kertomukset koskettivat ja hänen 

mukaansa suomalaisilla on velvollisuus auttaa heitä. Myös Johannes korostaa auttamisen 

tärkeyttä. Hän kokee myös, että sotalasten toiminnassa on ennen kaikkea koko ajan läsnä 

sodanvastainen sanoma.177 Osa puolestaan kokee, että sotalasten ja aikuisten 

turvapaikanhakijoiden vertaaminen toisiinsa ei ole oikein.  

”-- nyt oli näitä maahanmuuttojuttuja ja siellä oli näitä mamujakin, niin en 

mää menny, minusta se on vähän väärin minusta niitä yhistää tähän. Onhan 

ne sotaa lähtenyt pakoon nekin [naurahtaa], mutta ei kaikki. Ja ne on 

aikuisia ihmisiä. Etten oo ollu nyt, niillä oli tämmönen.178 

 

Ja tämän hetken homma mitä en voi sanoa näin etten hyväksy, minä en oo 

mikään rasisti, mutta periaatteessa miksi sotalapsitoiminta pitää sekoittaa 

pakolaisiin taikka näihin, koska jo meidän säännöt sanoo, että koskee vain 

näitä suomalaisia, Suomessa tapahtuneita asioita. Että kaikki lapset ja 

                                                 
174 Martikainen 2006, elektroninen dokumentti. 
175 Helppolainen 2016, 19–20. 
176 Ks. esim. Kommentit artikkelissa ”Salossa mielenilmaus pakolaisten vastaanottokeskusta vastaan”, 

Savon Seudun Sanomien www-sivut. 
177 Helena, haastattelu. Oulu, 22.2.2016; Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015. 
178 Olavi, haastattelu. Oulu, 19.2.2016. 
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nämä jotka ovat olleet, sota on vaikuttanut näin, ovat valmiita tulemaan 

meille jäseneksi jos haluavat. Mutta en katso tarpeelliseksi, että nämä 

pakolaiset ja nämä, aletaan sekaantumaan --.179 

Nimenomaan pakolaislapset vaikuttavat olevan sotalasten mielissä lähinnä heitä itseään 

ja juuri heidän asemansa puolesta puhutaan esimerkiksi Sotalapsi-lehdessä. Sen sijaan 

suhtautumisessa aikuisiin turvapaikanhakijoihin on enemmän vaihtelua, mikä tuli selvästi 

ilmi myös tekemissäni haastatteluissa. Ajankohtaisessa keskustelussa puhuttiin 

pääasiassa aikuisista turvapaikanhakijoista, mikä on luultavasti syynä siihen, että 

haastatteluissa ei erikseen mainittu lapsia. 

Sotalasten yhteisössä tiedostetaan samankaltaisuus nykypäivän kriiseistä kärsiviin lapsiin 

ja jossain määrin sotalapset vaikuttavat myös kokevan velvollisuutta nykypäivän 

kriiseistä kärsivien auttamiseen. Kansainvälinen toiminta vaikuttaa joka tapauksessa 

kiinnostaneen ennen kaikkea Keskusliittoa, kun taas paikallisyhdistyksissä yksittäisille 

sotalapsille vertaistuki oman yhdistyksen jäsenten kesken on ollut tärkein toimintamuoto. 

  

                                                 
179 Antero, haastattelu. Oulu, 23.2.2016. 
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2. ”Se on paljon vaikuttanut minun elämääni” – Sotalapsuudesta 

kertominen 

  

2.1 Muistelukertomusten sävy 

 

Tarkastelen sotalapsuudesta kertomista suullisissa ja kirjallisissa 

sotalapsuuskertomuksissa. Suulliset kertomukset koostuvat kahdeksasta tekemästäni 

sotalapsen haastattelusta. Kirjalliset kertomukset puolestaan tarkoittavat Sotalapsi-

lehdessä ilmestyneitä sotalapsuuskertomuksia, joita on 271.180 Tarkemman analyysin 

kohteena on pienempi määrä kirjoituksia, jotka ovat edustava otos lehdessä ilmestyneistä 

kertomuksista kielen, kokemusten ja muiden seikkojen osalta.  

 

Sotalapsi-lehdessä ilmestyneet sotalapsuuskertomukset ovat suurimmaksi osaksi 

positiivisia kertomuksia sotalapsuudesta. Vaikka niihin sisältyy myös kipeitä 

kokemuksia, kuten lähtö kasvatusperheestä takaisin Suomeen, niiden yleissävy on 

kuitenkin valoisa. Vain muutamissa kertomuksissa kerrotaan selvästi negatiivisista 

kokemuksista, kuten huonosta kohtelusta sotalapsena olon aikana181. Näistä kertojista 

kaksi oli sijoitettuina lastenkoteihin ja kaksi perheisiin. Lastenkoteihin sijoitettuina olleet 

kirjoittajat kertovat huonosta kohtelusta, kuten pakkosyöttämisestä, nöyryyttämisestä ja 

väkivallasta. 

 

Jag var sängvätare. Detta skapade förtret särskilt hos en bland personalen, 

en flicka som skulle bädda våra sängar i den sovsal som vi barn låg i. Hon 

slog mig gul och blå och satte in mig i en liten skrubb under en trappa, där 

jag skulle sitta på en mattrulle i mörkret tills råttorna kom och åt upp mig, 

sa hon. När jag så satt här och det gick folk i trappan trodde jag att min 

sista stund var kommen och råttorna var på väg.182 

 

                                                 
180 Ks. Liite 2. Taulukko Sotalapsi-lehden kertomuksista. 
181 Nissi: ”Sotalapsuuden traumat” (kertomus, kert.). SL 1/2010; Andersson: ”Tor-Alfs krigsbarnsminnen 

är svarta” (kert.) SL 4/2011; Talikka: “Ei kenekään maan lapsia” (kert.). SL 2/2013; Sirén: ”Sotalapsuuden 

painajaismuistot” (kert.). SL 3/2013. 
182 Andersson: ”Tor-Alfs krigsbarnsminnen är svarta” (kert.) SL 4/2011. 
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Yllä olevassa lainauksessa kuvattu komeroon sulkeminen kuitenkin loppui, kun muulle 

henkilökunnalle selvisi hoitajan toiminta. Kirjoittaja kertoo, että kohtelu kuitenkin 

vaivasi häntä painajaisunien muodossa lähes 70 vuotta.  

 

Kasvatusperheeseen sijoitettuna ollut Kyllikki Talikka kertoo vaikeuksista, joita hänellä 

oli kasvatusäitinsä kanssa. Hänen mukaansa kohtelu oli ulkoisesti hyvää, mutta läheisyys 

puuttui. Talikka kuitenkin kiintyi perheeseen ja paluu Suomeen tuntui vaikealta. Hän 

koki, ettei ollut kasvatusvanhempien mielestä tarpeeksi hyvä, koska he lähettivät hänet 

pois.183  

 

Talikan kirjoitus on myös hyvä esimerkki teemasta, joka sotalasten omaelämäkerrallista 

kirjallisuutta ja sotalapsiaiheista kaunokirjallisuutta tutkineen Irene Virtalan mukaan 

esiintyy usein sotalasten kirjoituksissa. Virtalan mukaan kasvatusäideillä ja -tyttärillä on 

usein ollut vaikeuksia ja kirjoituksissa kuvataan vain harvoin lämpimiä ja kannustavia 

välejä kasvatustyttären ja -äidin kesken.184 Talikka kertoo vaikeuksista, joita kohtasi 

kasvatusäitinsä kanssa myös myöhemmissä vaiheissa heidän ollessaan yhteydessä 

toisiinsa. Sotalapsi-lehden kirjoituksissa vaikeudet kasvatusäidin ja -tyttären kesken eivät 

kuitenkaan ole yleinen teema, vaan välit kasvatusäitiin kuvataan usein hyvänä.  

 

Vaikka Sotalapsi-lehdessä ilmestyi enemmän positiivisia kertomuksia, eivät nekään ole 

keskenään samanlaisia, vaan niiden sisällä on löydettävissä erilaisia kertomustyyppejä. 

Yhden ryhmän positiivisten kertomusten joukossa olen nimennyt onnellisiksi 

kertomuksiksi. Niissä kirjoittaja kokee sotalapsena olemisen hyvänä aikana eikä yleensä 

kerro mitään negatiivista. Myöskään paluuta ei kuvata niissä vaikeaksi, vaan 

sopeutumisen kerrotaan tapahtuneen helposti. Toinen ryhmä eroaa onnellisista 

kertomuksista siinä, että paluu oli kirjoittajalle joskus hyvinkin vaikea kokemus, mutta 

itse aika sotalapsena kuvataan usein erittäin hyväksi. Kolmas kertomustyyppi 

positiivisten kertomusten joukossa ovat niin sanotut realistiset kertomukset. Niissä 

kirjoittaja pitää sotalapsuutta pääosin hyvänä kokemuksena, mutta muistelee realistisesti 

myös hankalia tai negatiivisia tapahtumia, joita kohtasi esimerkiksi kasvatusperheessä. 

Esiin tuodaan siis sekä hyviä että huonoja asioita. 

 

                                                 
183 Talikka: “Ei kenekään maan lapsia” (kert.). SL 2/2013. 
184 Virtala 2004, 53. 
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Anni Vilkon mukaan omaelämäkerroissa kirjoittaja kokoaa kertomukseen merkittävät 

hetket ja tärkeät muistot tapahtumakuluksi, arvioiden niitä sen kannalta, miltä ne 

tapahtumahetkellä tuntuivat ja mikä niiden merkitys tänä päivänä on kirjoittajan 

elämänkokonaisuudessa. Sen myötä emotionaalisuus on merkittävä tekijä 

omaelämäkerran muistelu- ja kertomisprosessissa. Omaelämäkerran lukija myös odottaa 

pääsevänsä osalliseksi kertojan tunneperäisistä kokemuksista.185 Sotalapsuuskertomusten 

jakamista eri sävyisiin kertomuksiin vaikeuttaa se, että osa kirjoittajista ei kerro lainkaan 

sotalapsuuden herättämistä tunteista. Silloin on vaikea arvioida, mitä kirjoittaja 

tapahtumista ajattelee. Pelkästään tapahtumien kuvaamisen perusteella ei nimittäin voi 

täysin arvioida, miten kirjoittaja on ne itse kokenut. Sotalapsi-lehdessä on esimerkiksi 

muutamia kertomuksia, joita tapahtumien perusteella pitäisin ainakin osittain huonona 

kokemuksena. Kuitenkin kirjoittaja voi tuoda selvästi esiin, ettei hänellä ole mitään 

ikävää sanottavaa sotalapsena viettämästään ajasta.186 Myös Sotalapsi-lehden 

toimittamisessa avustanut Leena Levanto analysoi numerossa 3/2011 lehdessä 

ilmestyneitä sotalapsuuskertomuksia. Hänen mukaansa tunteiden kuvaaminen jää 

kirjoituksissa vähemmälle ja paljon kuvaillaan ainoastaan tapahtumia.187 Mielestäni myös 

tunteita kuvataan sotalapsuuskertomuksissa kuitenkin melko paljon ja samoin 

sotalapsuuden merkitystä itselle analysoidaan. 

 

Irene Virtalan mukaan kaunokirjallisissa sotalapsikuvauksissa kuvataan usein 

traumaattisia tapahtumia. Hänen mukaansa hyvä ja harmoninen koetaan usein 

itsestäänselvyytenä, eivätkä kirjoittajat koe tarvetta kuvata harmonista elämää. 

Omaelämäkerran kirjoittaminen onkin sotalasten keskuudessa tärkeä ilmiö ja osa on 

kirjoittamisen avulla sovittanut traumansa.188 Virtalan havaitsema traumaattisten 

tapahtumien kuvaaminen ei ole lainkaan samassa mitassa nähtävissä Sotalapsi-lehden 

kertomuksissa, joissa negatiivisten kokemusten kuvaukset ovat huomattavassa 

vähemmistössä. Myös sotalapsiyhdistysten julkaisemissa antologioissa kertomusten 

pääsävy on useimmiten valoisa. Esimerkiksi Suuri matka vieraalle maalle -kirjan 

toimittajat toteavat, että vaikeimmat kokemukset puuttuvat kirjasta.189 

                                                 
185 Vilkko 1995, 160. 
186 Esim. Kurikka: ”Muistelen sotalapsiaikaa” (kert.). SL 2/2007. 
187 Levanto: ”Olinhan siellä minäkin” (art.). SL 3/2011. 
188 Virtala 2004, 45, 80–81. 
189 Suuri matka vieraalle maalle 2010, 5. 
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Positiivisen sävyn yleisyyteen voi vaikuttaa se, että yhteisö määrää, mikä on 

muistelemisen arvoista190. Koska Sotalapsi-lehti on Keskusliiton julkaisema, on 

todennäköistä, että iso osa lehden lukijoista on myös sotalapsiyhdistysten jäseniä. He siis 

kuuluvat sotalapsiyhdistysten muodostamaan sotalasten yhteisöön. Lisäksi 

sotalapsiyhdistyksiin kuuluvat usein juuri ne sotalapset, joilla on pääosin positiivisia 

kokemuksia sotalapsuudesta. Huonoimpia kokemuksia omaavat ovat usein jättäytyneet 

kokonaan yhdistystoiminnan ulkopuolelle tai eivät ainakaan tuo kokemuksiaan esiin 

esimerkiksi yhdistysten kirjojen kautta.  

 

Muisteluun liittyy sekä yksityisiä että sosiaalisia puolia, jotka neuvottelevat siitä, 

millainen muistelu on hyväksyttävää. Yhteisöltä omaksutut muistelun tavat vaikuttavat 

siihen, mitä ja miten yksilö muistaa. Käsitys kuulumisesta muistelijan kanssa samaan 

ryhmään voi syntyä muistelun äärellä, mutta toisaalta muistelu voi aiheuttaa tunteen, ettei 

muista mitään tai muistaa väärin, jos omat muistot eroavat muistelijan kertomasta.191 

Lehdessä ilmestyneiden kertomusten joukossa positiivisia kokemuksia on selvästi 

enemmän kuin negatiivisia. Sotalapsiyhdistyksen piirissä erityisesti sotalapsuuden 

positiivinen muistelu on siis hyväksyttävää. Koska yhdistyksen piirissä kuvataan ja 

kerrotaan pääasiassa positiivisista kokemuksista, toisenlaisia kokemuksia omaavat eivät 

välttämättä koe oman kokemuksensa sopivan yhdistyksen sisällä hyväksyttävänä 

pidettyyn kertomukseen. Toisaalta he voivat myös pitää aiheesta kertomista liian kipeänä 

asiana. Yhdistyksen ulkopuolella, ei sotalapsiyhdistysten julkaisuissa, traumaattisista 

kokemuksista voi kuitenkin helpommin kirjoittaa, kuten Virtalan tutkimus osoittaa. 

 

Muisti on sosiaalista, kun sen voi jakaa toisten, itselle läheisten ihmisryhmien kanssa. 

Sosiaalisen muistin yhteydessä korostuu muistelun funktionaalinen puoli eli esimerkiksi 

yhteydet, joihin muistelu liittyy. Sosiaaliseen muistiin liittyy myös kielellistämisen tai 

muun esittämisen kautta tapahtuva muistin yhteiseksi kokeminen. Yksilöllisten muistojen 

ja menneisyyden suhteuttaminen muiden muistoihin on samalla eräänlaista kollektiivista 

identiteettityötä. Omaelämäkerrallisella muistilla tarkoitetaan kertojan itse kokemaa, 

mutta siihenkin sekoittuu yhteisöllisiä piirteitä. Muistelussa on siis aina sekä yksilöllisiä 

että yhteisöllisiä piirteitä, näin myös sotalasten muistelukertomuksissa.192 

                                                 
190 Korkiakangas 1999, 164, 166.  
191 Miettunen 2014, 175. 
192 Korkiakangas 2006, 126–129; Saarenheimo 1997, 207–208; Virtala 2004, 27. 
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Sotalapsi-lehden kertomuksissa yhteisöllisyys tulee esiin esimerkiksi siten, että kirjoittaja 

tuo esiin tuntevansa muiden sotalasten kokemuksia. Tämä voi toimia myös kimmokkeena 

omien kokemusten kertomiselle. Kirjoittaja voi esimerkiksi kertoa omista 

kokemuksistaan, jotka ovat päinvastaisia kuin toisella kirjoittajalla. Myös Äideistä 

parhain -elokuvan ilmestyminen sai monet sotalapset kirjoittamaan kokemuksiaan ylös. 

Esimerkiksi Irma Cripps kertoi sekä elokuvan herättämistä ajatuksista että omista 

kokemuksistaan ja muistoistaan193. 

 

Sota-ajan pikkupoikien lapsuuskokemuksia tutkineen Erkki Kujalan mukaan ihmisten 

kokemukset tietyistä tapahtumista ovat usein hyvinkin samankaltaisia ja niiden 

esittämistapa voi olla oman elämänpiirin sosiaalisesti määrittynyt kokemistapa. Vaikka 

näennäisesti ihmiset toimivat itsevalintaisesti omaa elämää muistellessaan, ilmaisu 

tapahtuu kuitenkin omien kulttuuristen kerrontatapojen mukaisesti.194 Muistin 

sosiaalinen puoli ja kulttuurisen kerrontatavan tunteminen tulevat esiin myös sotalasten 

muistelukerronnassa. Haastatellut olivat tietoisia siitä, millaisia kokemuksia sotalapsilla 

yleisesti ottaen on ollut. Lähes kaikki toivatkin haastattelun aikana esiin sen, miten he itse 

erosivat mielestään muista sotalapsista. Sotaorpojen muistelmakirjoituksissa on Suvi 

Haapalahden mukaan samalaisia piirteitä, joissa kirjoittajat kertovat oman, yleisestä 

poikkeavan kokemuksensa.195 Sotalasten kulttuuristen kerrontatapojen tunteminen ja 

niihin tutustuminen ilmenee Annelin haastattelussa myös siten, että hän kertoo 

lukeneensa sotalasten julkaisemia muistelukirjoituksia jo ennen kuin uskaltautui mukaan 

yhdistystoimintaan.196  

 

Makkosen mukaan haastatteluissa menneisyyden tulkinta on yleensä myönteisempi kuin 

kirjoitetuissa elämäkerroissa. Hänen mukaansa haastattelutilanteessa ei useinkaan 

tavoiteta sellaista ilmapiiriä, jossa kertoja alkaisi muistella esimerkiksi traumaattista 

lapsuuttaan.197 Osassa tekemistäni haastatteluista Makkosen mainitsema ilmiö oli 

havaittavissa ja haastateltava oli selvästi hieman varautunut. Tämä näkyi esimerkiksi 

siinä, että hän vastasi kysymyksiin melko lyhyesti. Esimerkiksi Olavi kertoi kuitenkin 

haastattelun loppuvaiheessa, että hän on usein varautunut vieraiden ihmisten kanssa ja 

                                                 
193 Cripps: ”’Äideistä parhain’ puhutti minua kokonaisvaltaisesti” (kert.). SL 4/2005. 
194 Kujala 2007, 21. 
195 Haapalahti 2007, 81. 
196 Anneli, haastattelu. Oulu, 25.2.2016. 
197 Makkonen 2005, 97. 
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uskoi sen olevan sotalapsuuden vaikutusta. Arvelen, että tunnelma vapautui haastattelun 

loppupuolella ja haastateltavan oli sen vuoksi helpompi kertoa henkilökohtaisista asioista. 

 

Osa haastateltavista puolestaan oli avoimia haastattelun alusta saakka ja he kertoivat 

kipeistä sotalapsuuteen liittyvistä muistoista. Haastattelemistani sotalapsista erityisesti 

Maria ja Helena kertoivat avoimesti Suomeen paluuseen liittyvistä kipeistä 

kokemuksistaan, joihin liittyi välien rikkoutuminen äidin kanssa. Iäkkäiden ihmisten 

muistelukerrontaa tutkineen Saarenheimon mukaan haastattelijan ja haastateltavien 

sukupuolilla on vaikutusta muistelutilanteen kehittymiseen. Esimerkiksi miespuolisten 

haastateltavien ja naispuolisen haastattelijan muodostamassa muistelutilanteessa 

muistelua koskevista käsityksistä keskusteltiin pidempään kuin pelkästään naisten 

muodostamassa ryhmässä.198 Mahdollisesti se, että olemme Marian ja Helenan kanssa 

samaa sukupuolta, vaikutti siihen, miten avoimesti he kertoivat kokemuksistaan. En 

kuitenkaan ole keskittynyt työssäni tarkastelemaan kerronnan eroja miesten ja naisten 

välillä, ja ajattelen ennemmin, että sukupuolta enemmän haastateltavien persoonallisuus 

ja luonne vaikuttavat haastattelun kulkuun ja siihen, miten luonnollista heille on kertoa 

itsestään muille. Kipeistä kokemuksista kertoneet Maria ja Helena olivat myös molemmat 

käsitelleet kipeitä kokemuksiaan paljon, jolloin niistä kertominen vieraallekaan ihmiselle 

ei välttämättä enää tunnu niin vaikealta.  

 

 

2.2 Kertomusten sisällöt 

 

Elämä ja siitä kertominen ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa. Kertominen on siis ihmiselle 

tyypillinen tapa sekä olla olemassa että tuottaa merkityksiä ja tehdä maailmaa 

ymmärrettäväksi.199 Ihminen myös pyrkii muistellessa luomaan muistoistaan yhtenäisen 

ja ymmärrettävän tarinan, jossa monimutkaisista elämäntapahtumista muotoutuu jäntevä 

kertomus.200 Tarinan muoto toistuu myös useimmissa sotalasten kertomuksissa.  

 

Sotalapsi-lehdessä julkaistut sotalapsuuskertomukset alkavat hyvin usein kuvauksella 

perheen elämästä sota-aikana. Sen kautta siirrytään usein sotalapseksi lähettämisen syihin 

                                                 
198 Saarenheimo 1997, 209–210. 
199 Ukkonen 2006, 190. 
200 Korkiakangas 2006, 130; Miettunen 2014, 170. 
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ja osa kirjoittajista perustelee vanhemman, useimmiten äidin, päätöstä lähettää lapsensa 

pois. 

 

Vaikka jatkosota oli ohi, kaikkialla oli puutetta elintarvikkeista, vaatteista 

ja muistakin tarvikkeista. Siksi äitimme katsoi parhaaksi lähettää kaksi 

keskimmäistä lastaan sotalapsiksi Ruotsiin.201 

 

Äidin mielestä oli parempi että lähden, kun tulevaisuus kotona olisi ollut 

niin epävarmaa”.202 

 

Seitsemänvuotiaana sotalapseksi lähetetty Mauno Ilmari Heikkilä kertoo myös omasta 

osuudestaan sotalapseksi lähtemisestä. Heikkinen kertoo lähtöpäätökseen vaikuttaneen 

hänen ymmärryksensä perheen vaikeasta taloudellisesta tilanteesta.  

 

Äitini alkoi puhua kanssani Ruotsiin sotalapseksi lähtemisestä ja valitti 

köyhiä olojamme. Hän alkoi kysellä minulta, olisinko halukas lähtemään, 

vaikka edes lyhyeksi ajaksi. Olin jo silloin niin valveutunut, että ymmärsin 

tilanteemme ja uusien olosuhteitten näkeminen alkoi kiinnostaa. Niinpä 

lupauduinkin mielelläni lähtemään, vaikka tiesin ikävän alkavan kiusata.203 

 

Toiseksi yleisin kertomusten alkamistapa on aloittaa suoraan sotalapseksi lähettämisen 

kuvauksesta tai sotalapseksi saapumisesta, kuten seuraavat esimerkit osoittavat.  

 

Raili, en 11-åring finsk flicka, som inte kunde enda ord svenska, försökte 

ändå förstå, vad syster Victoria ville henne göra, när hon sent på kvällen 

äntligen hade anlänt till Privata Sjukhemmet --.204 

 

Sota-aikana vuonna 1940 olin yhdeksänvuotias, kun matkustin junalla 

Etelä-Ruotsiin. Siellä minua odotti perhe, jonka luona asuisin jonkin aikaa 

sotaa paossa.205 

                                                 
201 Herttua: ”Maastonvärisellä lentokoneella kohti Ruotsia” (kert.). SL 2/2004. 
202 Salmenranta: ”Toinen Ruotsinmatkani” (kert.). SL 1/2005 
203 Heikkilä: ”Uuraisilta Sorseleen – ja kotiin sittenkin!” (kert.). SL 4/2013. 
204 Puhakka-Mäkinen: ”En varm vän till finska barn” (kert.). SL 3/2003. 
205 Niemelä: ”Landskrona” (kert.). SL 3/2012. 
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Osa kertomuksista puolestaan alkaa jollain muulla tavalla kuin sotalapsuudesta tai siihen 

johtaneista tapahtumista kertomalla. Usein näissä kertomuksissa kirjoittaja esittää jonkin 

motiivin, joka on saanut hänet kirjoittamaan kokemuksiaan ylös. Esimerkiksi Börje 

Lindroth kertoo kiinnostuksen sotalapsiasiaan heränneen ”vanhoilla päivillä”206. Myös 

vuoisikymmenten jälkeen uudelleen muodostunut yhteys kasvatusperheen jäseneen on 

voinut innostaa kirjoittamaan omista kokemuksista ja muistoista, samoin sotalapsiaiheen 

esillä olo mediassa.207 

 

Haastatteluissa haastattelijan kysymykset vaikuttavat siihen, mitä asioita ja missä 

järjestyksessä niitä haastattelun aikana käsitellään. Omassa tutkimuksessani se vaikuttaa 

esimerkiksi siihen, miten sotalapsuudesta kerrotaan. Kysyin sotalapsuudesta melko 

yleisesti, koska halusin tutkia, miten haastateltavat kertovat siitä omin sanoin. Kysyin 

haastateltavilta, missä ja milloin he ovat olleet sotalapsina. Useimmat haastateltavista 

vastasivat lyhyesti näihin kysymyksiin, eivätkä tässä yhteydessä kertoneet 

sotalapsuudesta enempää. Osa haastateltavista puolestaan alkoi kertoa tarinaansa jo 

taustoittavien kysymysten kohdalla. 

 

H: -- Sitten jos mennään sotalapsuuteen liittyviin kysymyksiin, niin milloin 

ja missä olette sotalapsena ollut? 

V:Minä olin [paikkakunta Ruotsissa]. Se oli kauppiasperhe, semmoinen 

varakas, hyvin toimeentuleva. Perheessä oli kolme lasta, tytär ja kaksi 

poikaa ja kauppias ja hänen vaimonsa. Ja tuota, hyvä perhe.208 

 

H: --  No sitten jos tästä sotalapsuuteen liittyvistä kysymyksistä, niin milloin 

ja missä olitte sotalapsina? 

V: No tuota minähän lähdin täältä Oulusta silloin kun täältä lähdettiin, 

silloin kun Oulussa oli se suurin pommitus helmikuussa 

neljäkymmentäneljä. Ja junalla Tornion kautta Haaparannan kautta 

[kuntaan Ruotsissa], josta sitten nämä vanhemmat sai, taikka ne, sai hakea, 

                                                 
206 Lindroth: ”Onnellinen sotalapsi” (kert.). SL 4/2010. 
207 Esim. Honkanen: ”Koti-ikävä Ruotsiin jäi” (kert.). SL 1/2012; Husu: ”Lähteminen oli pojan oma valinta” 

(kert.). SL 2/2004; Mäki: ”Inga mattor mes fransar!” (kert.). SL 4/2005. 
208 Maria, haastattelu. Oulu, 6.11.2015. 
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valita sitten itselleen kasvattia. Ja tuota noin, minä sitten tavallaan itse 

valitsin tämän Ruotsin mamman --.209 

 

Antero puolestaan alkoi kertoa sotalapsuudestaan ennen ensimmäistäkään kysymystäni. 

Hänellä oli myös esillä valokuvia sotalapsuuden ajalta sekä Ruotsin kartta, josta hän 

esitteli reittiä Suomesta Ruotsiin.  

 

V: No niin, minä näytän sulle suurin piirtein ne reitit missä oon, mistä 

lähettiin Oulusta. Meillä alkoi matka Ruotsiin sotalapseksi ja reittihän kulki 

normaalisti Tornio, Haaparanta, ja tästä sitten tuonne, tuonne niin.. 

[kuntaan Ruotsissa]. Ja [samassa kunnasta] oltiin karanteenissa, joka on 

sitten aivan oma kertomuksensa kans, niin noin neljä päivää ja siitä mentiin 

sitten [kuntaan Ruotsissa], jossa tultiin isolle koululle ja siellä tapahtui 

lasten jako perheisiin. --.210 

 

Matkanteon jäljittäminen on ollut monelle sotalapselle tärkeä asia, koska siten lapsuuden 

muistikuvat on ollut mahdollista kiinnittää paikkoihin211. Myös haastatteluissa useat 

sotalapset kertoivat matkanteon vaiheista, vaikkakaan eivät niin tarkasti kuin Antero. 

 

Taustoittavien kysymysten jälkeen pyysin haastateltavia kertomaan, miten he muistelevat 

sotalapsuuttaan. Useimmat haastateltavat kertoivat tässä vaiheessa sijoituspaikastaan ja 

viihtymisestä siellä. Esimerkiksi Olavi kertoi ymmärtäneensä, miksi hänet lähetettiin 

sotalapseksi ja viihtyneensä sijoituspaikassaan, joka muistutti hänen mummolaansa 

Suomessa: ” -- olin kuitenkin sen verran, olin kuusvuotias kun menin niin tajusin syyn ja 

sitte se oli semmoinen pientila, vähän samanlainen kuin täällä mun mummola, niin 

sopeuduin erittäin hyvin siihen”.212 

 

Lenore Terr mukaan muistin mekanismit voivat toimia niin, että ikävät ja järkyttävät 

kokemukset karkotetaan tietoisuudesta, jolloin ne vaikuttavat vain tiedostamattomasti 

asenteisiimme ja käytökseemme. Terrin mukaan lukkiutuneen muiston voi laukaista jokin 

                                                 
209 Johanna, haastattelu. Oulu, 24.2.2016.  
210 Antero, haastattelu. Oulu, 23.2.2016. 
211 Kuusisto-Arponen 2008, 178. 
212 Olavi, haastattelu. Oulu, 19.2.2016. 
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pieni haju, näkymä tai tunnetila, joka liittyy muiston syntyaikaan.213 Terrin kuvailema 

järkyttävien kokemusten laukeaminen tapahtumasta muistuttavan asian myötä on tuttua 

myös haastattelemalleni Johannekselle. Hänellä on vain hämäriä muistikuvia 

karanteenissa olosta, mutta hän kertoo riipaisevasta tunteesta nähdessään elokuvia, joissa 

juutalaisia viedään kaasutettaviksi. Hän arvelee tunteen johtuvan omista kokemuksistaan 

karanteenista, jossa lapsia vietiin suihkuun isona joukkona.214 

 

Pienelle lapselle joutuminen eroon äidistä on järkyttävä kokemus. Sotalapseksi lähdön 

kivuliaisuudesta lapselle kertoo se, että useilla sotalapsilla on muistikatkoksia 

jäähyväishetkestä ja matkasta.215 Sekä kirjallisissa kertomuksissa että haastatteluissa 

jotkut muistelijat kertovat, etteivät muista matkasta mitään.216 Joissain tapauksissa matka 

puolestaan sivuutetaan kokonaan217. Haastatteluissa syy matkan sivuuttamiselle voi 

muistikatkosten lisäksi olla se, etten erikseen kysynyt matkaan liittyviä kysymyksiä. 

Miettusen mukaan muistelija voi sisällyttää muisteluunsa tapahtumia, joissa ei ole itse 

ollut mukana. Muistelija voi haluta luoda käsityksen, että on ollut mukana tapahtuneessa, 

jos se liittyy hyvin merkittävästi muistelun kohteena olevaan aikaan.218 Tätä ajatusta 

soveltaen voi myös ajatella, että sotalapset haluavat mainita matkan Ruotsiin, vaikka eivät 

sitä muistakaan, koska matka liittyy niin olennaisena osana sotalapsuuteen. 

 

Osa Sotalapsi-lehteen muistelunsa kirjoittaneista sotalapsista kertoo kuitenkin matkasta 

melko paljon. Jorma Hyötyläinen matkusti yhdessä nuoremman siskonsa kanssa ja kertoo 

muistikuviaan esimerkiksi laivamatkalta: ”Mieleen on jäänyt majoittuminen laivan 

ruumaan vieri viereen, lapsien itkut ja kova kolina”.219  8-vuotias Kaarina Kujala 

puolestaan muistaa junamatkan tuntuneen loputtoman pitkältä: ”Sitten on mielikuvani 

junasta, joka meni ja meni, eikä matkasta tuntunut tulevan loppua ollenkaan. Lotat 

jakoivat välillä voileipiä ja opettivat kiittämään ruotsiksi”.220 

 

                                                 
213 Terr 1997, 21–22, 35–36. 
214 Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015. 
215 Kirves 2007, 109, 112. 
216 Esim. Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015; Ahlin: ”Varför jag blev kvar i Sverige” (kert.). SL 1/2005; 

Kastinen: ”Evakkopojan taival Möhköstä maailmalle” (kert.). SL 4/2009. 
217 Haanpää: ”Sotaorpo – sotalapsi” (kert.). SL 4/2001. 
218 Miettunen 2014, 169. 
219 Hyötyläinen: ”Näin Jorma kertoilee Ruotsin ajastaan” (kert.). SL 3/2008. 
220 Kujala: ”Edestakaisin lahden yli” (kert.). SL 1/2011. 
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Lähes kaikissa sotalapsuuskertomuksissa kerrotaan kasvatusperheestä tai muusta 

sijoituspaikasta sekä elämästä Ruotsissa. Muistot ovat yleensä onnellisia kuvauksia 

arkielämästä. Monet sotalapset muistelevatkin sotalapsina vietettyjä vuosiaan elämänsä 

onnellisimpana aikana.221 Lapsuusmuistojen kerronnalle on myös ominaista joko 

kultaistava tai kurjistava sävy.222 Raili Ilvesmäki kertoo pitkässä kertomuksessaan 

elämästä ruotsalaisessa perheessään. Hän kertoo muistavansa yhden kerran, kun hänelle 

oltiin vihaisia, mutta muuten elämä sujui hyvin. Hän tiesi palaavansa Suomeen sodan 

päättyessä ja kertoo kärsineensä koti-ikävästä. Siitä huolimatta hänellä on paljon hyviä 

muistoja sotalapsuusajasta. Ilvesmäki myös tunnistaa taipumuksen lapsuusajan 

nostalgiaan ja kuvaa sitä hyvin kirjoituksessaan. Kasvatusperheessä vietetty aika ei 

kuitenkaan ole täysin nostalgian kultaama, vaan Ilvesmäki kertoo myös ikävistä 

muistoista. 

 

Tuntuu, kuin aina olisi ollut auringonpaistetta ja leikkiä, possuja, kanoja, 

kaniineja, hevosia, lampaita, iso navetta täynnä lehmiä. --  

   Kylässä oli paljon lapsia, kavereita ja hauskaa oli. --.223 

 

Myös Eino Bergman kertoo valoisista muistoistaan sotalapsuusajalta: 

 

Perheessä minua kohdeltiin todella hyvin, en muista, olisinko saanut 

koskaan piiskaa tai edes tukkapöllyä. Johan oli oikeastaan 

ylihuolehtivainen, olin hänen mukanaan kaikenlaisissa askareissa kuten 

tahkonpyörityksessä hänen teroittaessaan työkaluja. -- Ruotsin äitini 

Naima oli hyväsydäminen ja herttainen ihminen. Muistan hänen pitäneen 

minua usein jopa sylissä. Hän oli ostanut minulle uudet kengät (nahkaiset 

saappaat), sovitin niitä jalkaani enkä antanut niitä yöksi pois jalasta. Sain 

nukkua saappaat jalassa yöpuku päällä koko yön.224 

 

Osoituksena kasvatusäidin hyväsydämisyydestä Bergman kertoo tapauksesta, jossa hän 

sai vastoin tapoja nukkua uudet saappaat jalassaan. Bergmanin saappaat ovat esimerkki 

                                                 
221 Kirves 2007, 116. 
222 Makkonen 2005, 86. 
223 Ilvesmäki: ”Railin lapsuus” (kert.). SL 1/2014. 
224 Bergman: ”Erilainen evakkoreissu” (kert.). SL 2/2013. 
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myös siitä, kuinka jokin kasvatusperheeltä saatu esine tai tavara on ollut sotalapselle 

hyvin merkittävä. Mainintoja näistä merkittävistä esineistä on useissa kertomuksissa. 

Muistoesineiden merkityksestä kirjoittaa myös Kuusisto-Arponen, jonka mukaan esineet 

muistuttivat lapsia taakse jääneestä paikasta.225 Näiden lapsen kotimaahan sitoneiden 

esineiden menettäminen, esimerkiksi omien vaatteiden häviäminen karanteenin 

yhteydessä, on ollut monelle sotalapselle hyvin vaikea kokemus. Börje Lindroth 

esimerkiksi ei muista mitään matkasta Ruotsiin, mutta hänelle on jäänyt selvästi mieleen 

näky äidin tekemien vaatteiden polttamisesta kasvatusperheeseen saapumisen jälkeen226. 

Suomeen paluun koittaessa muistoesineiksi ovat puolestaan vaihtuneet sotalapsuutta 

kuvaavat esineet, kuten kasvatusperheeltä saadut valokuvat, esineet tai vaatteet.227 Olavi 

näytti haastattelun aikaan sotalapsiaikanaan otettuja valokuvia. Kysyessäni häneltä 

valokuvien merkityksestä, hän totesi niiden olevan hieno muisto, ”jota ei silloin 

tajunnut”.228 Muistoesineiden merkitys sotalapsille onkin voinut lisääntyä sen myötä, kun 

omaa menneisyyttä ja sen merkitystä myöhemmälle elämälle on alettu pohtia aiempaa 

enemmän.  

 

Maatalousvaltaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa lastenkasvatus tähtäsi siihen, että 

lapsista tuli tottelevaisia, sopeutuvaisia ja mahdollisimman varhain itsenäisiä. 

Kasvatuksen tehtävänä oli myös lasten kasvattaminen työhön, joten jo pienet lapset 

otettiin mukaan työn tekoon. Ruotsissa lasten materiaalinen ja henkinen huolenpito olivat 

usein parempia kuin sotavuosien Suomessa.229 Myös Ruotsissa lapset kuitenkin auttoivat 

usein työnteossa, mitä monet sotalapset muistelevat kertomuksissaan. Esimerkiksi Eino 

Bergman kertoo auttaneensa kasvatusisäänsä tilan töissä.230 Kaikki sotalapset eivät 

muistele työntekoa hyvällä231. Osa sotalapsista joutuikin sijoituspaikassaan jopa piian tai 

rengin asemaan.232 Monet lapset olivat kuitenkin tottuneet työntekoon kotimaassa, eikä 

työntekoa sotalapsiaikanakaan välttämättä muistella huonona asiana. 

 

                                                 
225 Kuusisto-Arponen 2008, 178. 
226 Lindroth: ”Onnellinen sotalapsi” (kert.). SL 4/2010. 
227 Kuusisto-Arponen 2008, 178. 
228 Olavi, haastattelu. Oulu, 19.2.2016. 
229 Näre & Kirves 2007, 12, 15–16; Kirves 2007, 116. 
230 Bergman: ”Erilainen evakkoreissu” (kert.). SL 2/2013. 
231 Esim. Mäki: ”Inga mattor mes fransar! (kert.). SL 4/2005. 
232 Kirves 2007, 121. 
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Edellisessä luvussa mainitsin kahdesta negatiivissävyisestä kirjoituksesta, joiden 

kirjottajilla oli huonoja kokemuksia lastenkodissa olosta. Osalla sotalapsista on kuitenkin 

myös toisenlaisia kokemuksia lastenkodeista tai muista laitoksista, kuten sairaaloista. 

Sotalapsuuskertomuksissa kerrotaan elämästä tällaisissa sijoituspaikoissa samaan tapaan 

kuin elämästä kasvatusperheessä. Haastattelemani Antero oli sijoitettuna lastenkotiin ja 

kertoi paljon elämästään ja viihtymisestään siellä.233 Sairauden vuoksi sotalapseksi 

lähetetty Karin Kilkki oli sijoitettuna sairaille suomalaislapsille tarkoitettuun lastenkotiin. 

Hän muistelee kertomuksessaan koulunkäyntiä ja lastenkodin henkilökuntaa. Kilkille 

vuodet Ruotsissa olivat hänen lapsuutensa onnellisinta aikaa.234 Suomalaisten sotalasten 

lastenkoteihin sijoittamista tutkineen Tapani Rossin mukaan sotalasten keskuudessa on 

melko vähän tietoa aiheesta. Hänen mukaansa suomalaisten sotalasten kohtelu 

lastenkodeissa on keskimäärin ollut parempaa kuin lastenkoteihin sijoitettuina olleiden 

ruotsalaislasten kohtelu. Monet lastenkodeissa olleet sotalapset ovatkin kertoneet 

positiivisista muistoistaan ja muistelleet lämmöllä jotakin tiettyä ”tätiä”. Osa sotalapsista 

on kuitenkin saanut lastenkodeissa osakseen väkivaltaa tai muuta julmaa kohtelua.235 

Anteron mukaan sotalasten keskuudessa vallitsee käsitys, että olot ja kohtelu 

lastenkodeissa ovat olleet pääasiassa huonoja. Hänelle suuri syy haastatteluun 

lähtemisessä olikin mahdollisuus päästä kertomaan, että lastenkodissa olo ei ollut 

välttämättä huono kokemus sotalapselle.236 

 

Useille sotalapsille lähtö takaisin Suomeen on ollut jopa vaikeampi kokemus kuin lähtö 

Suomesta. Monet olivat unohtaneet sekä äidinkielensä että biologiset vanhempansa ja 

pitivät kasvatusperhettä oikeana perheenään, josta joutuivat eroamaan lopullisesti.237 Sen 

vuoksi paluu oli monille hyvin vaikea kokemus. Sotalapsi-lehden kertomuksissa paluusta 

ilmoittaminen muodostuu tarinan käännekohdaksi usein etenkin niissä kertomuksissa, 

joissa sotalapsuus on ollut hyvin onnellista aikaa eikä kirjoittaja haluaisi palata Suomeen.  

 

Olin ollut Tanskassa 3 v 8 kk, kun tuli kutsu palata takaisin Suomeen. Se oli 

enemmän kuin kauheaa. -- Olimme totaalisesti unohtaneet kaiken Suomeen 

                                                 
233 Antero, haastattelu. Oulu, 23.2.2016. 
234 Kilkki: ”Sairaana sotalapseksi” (kert.). SL 2/2012. 
235 Rossi 2008, 202–203. 
236 Antero, haastattelu. Oulu, 23.2.2016. 
237 Santavirta N. 2015, 29. 
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liittyvän. Niinpä jouduimme lähtemään rakkaiksi tulleista Tanskan 

kodeistamme.238 

 

Det första verkligt upprivande händelsen för mig var då jag fick veta att jag 

skulle tillbaka till Finland. Ja hade ju velat stanna hos dessa rara och 

trygga människor som jag hade lärt mig älska och vars släktningar och 

vänner även de hade upptagit mig som en av dem.  

   Det blev ett våldsamt tårflöde dagen jag sattes på taget till Stockholm. 

Något jag aldrig glömmer.239 

 

Mamma oli koululle ilmoittanut, että minä lähden, kun hänen oli vaikea 

siitä kertoa minulle. Yhtenä iltana se sitten kerrottiin ja itkettiin kaikki. --. 

   Lähtöpäivä koitti ja mamman kanssa junalla Tukholmaan. Samaan 

parakkiin satamassa ja rumba alkoi. Matkasta en paljon muista, se oli kait 

niin murheellinen ja tavallaan onnellinen, kun kotiin pääsee ja siskot ja 

veljet ovat siellä. --.240 

 

Edellisessä lainauksessa Lehti kertoo tunnelmista lähdön hetkellä. Katkelmasta käy ilmi 

myös se, kuinka vaikeaa lapsista eroaminen oli monille kasvatusvanhemmille241. Lehden 

kertomuksessa näkyy myös ristiriita, jota lapsi on voinut kokea: Hän on kiintynyt 

kasvatusperheeseen, mutta toisaalta tieto omasta perheestä painaa myös. Vaikka paluu oli 

Lehden mukaan ”tavallaan onnellinen”, oli paluu ja suuri elämänmuutos kuitenkin ”Koko 

matkan kauhein kokemus”.242 

 

Suomeen paluun kipeydestä monille sotalapsille kertoo myös se, että itse paluumatkasta 

kerrotaan hyvin harvoissa kertomuksissa jopa menomatkasta kertomiseen verrattuna. 

 

Sotaorpojen kertomuksissa isän kuolema muodostuu tarinan käännekohdaksi, jonka 

jälkeen elämä on peruuttamattomasti toisin. Haapalahden mukaan isän kuolemaa 

                                                 
238 Hietala: ”Ihanat sotalapsivuodet Tanskassa” (kert.). SL 1/2008. 
239 Tigerstedt: ”Nina – en tuff resenär” (kert.). SL 2/2007. 
240 Lehti: ”Haaveena nappipäällyskengät” (kert.). SL 1/2011. 
241 Kirves 2007, 126. 
242 Lehti: ”Haaveena nappipäällyskengät” (kert.). SL 1/2011. 
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seuranneisiin vuosiin ja elämänvaiheisiin kertomuksissa siirrytään useimmiten 

toteamuksella ”elämän oli jatkuttava”.243 Sotalasten kertomuksissa elämän jatkuminen ei 

yleensä tule esiin niin suoraan, mutta sama viesti on luettavissa myös niistä. Vaikean 

paluun jälkeen sopeutuminen tapahtui hiljalleen. Useimmat sotalapset olivat 

suomenkielisistä perheistä ja he olivat unohtaneet äidinkielensä sotalapsimatkan aikana. 

Paluu ummikkona olikin monille hyvin vaikea ja kielitaidottomuus vaivasi pitkään. Kahta 

lukuun ottamatta kaikki haastateltavat ja iso osa Sotalapsi-lehteen kirjoittaneista kertovat 

unohtuneesta kielitaidosta. 

 

Kyllä se vaivasi ihan kouluaikoihin asti. Katoppa kun ennen kouluun menoa 

mun oli pitänyt opetella kolme kieltä. Ensin suomi, sitten ruotsi ja sitten 

uudelleen suomi. Kieli oli kyllä sekaisin. Oppikoulussakin vielä ruotsin 

kielen vaikutus vaikutti suomen kieleen --.244 

 

No kyllähän sitä sitten, öö, miten mää nyt sanoisin.. Että sopeuduin kyllä 

hyvin ja pakko oli oppia kieltä, en mää muista, mutta kun menin 

kansakouluun -- niin kuin sanotaan Siperia opetti, että piti, oli pakko oppia, 

kun kiusattiin tietenkin ja naurettiin kun minä luin. Piti lukea kirjaa enkä 

minä ymmärtänyt mitä opettaja antoi ja minä ruotsin äksentillä äännin 

niitä, niin naurettiin. Mutta kyllä se siitä sitten, sopeuduin hyvin.. Tai 

pikkuhiljaa. Se oli se kieli ja samoin vanhempien kans, kun ei me 

ymmärretty mitään, ei ollut mitään, näyttää vaan jotain.245 

 

-- Ruotsin hurriksi minua nimitelttiin. Siskoni oli kuin henkivartijani, hän 

huolehti minusta. Jouluun asti opettaja puhui minulle ruotsin kieltä, että 

opin ymmärtämään asioita. Muistan vain, kuinka vaikeaa minulle oli, kun 

en ymmärtänyt ketään. 

   Joulun jälkeen opettelin suomen kielen. Ruotsin kieli unohtui vähitellen 

eikä opettaja enää puhunut Ruotsia kanssani. Oli kuin ruotsin kieli olisi 

aivopesty minulta pois.246 

                                                 
243 Haapalahti 2007, 66. 
244 Juhani, haastattelu. Oulu, 4.11.2015. 
245 Olavi, haastattelu. Oulu, 19.2.2016. 
246 Pajuoja: ”Pikku Prinsessa”. SL 2/2010. 
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Monet sotalapset unohtivat Suomeen palattuaan ruotsin kielen yhtä nopeasti kuin olivat 

aiemmin unohtaneet suomen247. Edellisen lainauksen kirjoittaja koki paineen suomen 

kielen oppimiseen niin suurena, että kuvaa ruotsin kielen unohtamista aivopesuksi. 

Huomionarvoinen on myös se seikka, että hänen kohdallaan opettaja osasi ja suostui 

puhumaan kotimaahan palanneelle sotalapselle ruotsia, mikä helpotti sopeutumista. 

Monien muiden kohdalla kukaan lapsen lähipiirissä ei puhunut lainkaan ruotsia. 

Ruotsinkielisessä perheessä kasvaneilla uutta kieltä ei yleensä tarvinnut opetella, ja 

ruotsinkieliselle paikkakunnalle palaaminen tai vanhemman ruotsinkielen taito 

helpottivatkin sopeutumista.248 

 

Sotalapseksi lähettämisestä ja sotalapsena olosta kerrotaan useimmissa Sotalapsi-lehden 

kirjoituksissa, samoin paluusta Suomeen ainakin mainitaan. Enemmän vaihtelua 

puolestaan on siinä, kerrotaanko sopeutumisesta ja minkä verran siitä kerrotaan. Pienessä 

osassa kirjoituksissa kertomus etenee aina nykypäivään saakka. Silloin kirjoittajat 

kertovat usein esimerkiksi koulutuksestaan, työstään sekä perheestään.249 Kirveen 

mukaan monet sotalapset kokevat olevansa selviytyjiä ja tuntevat siksi itsensä 

vahvoiksi250. Nykypäivään saakka ulottuvissa Sotalapsi-lehden kertomuksissa 

selviytymistä ei usein suoraan mainita, mutta silti lukijalle jää kuva, että kirjoittaja kokee 

selviytyneensä ja on ylpeä siitä. 

 

Nostan erikseen esiin yhden piirteen, joka näkyy selvästi Sotalapsi-lehden kertomusten 

joukossa. Useissa kirjoituksissa kirjoittaja nimittäin korostaa tuntevansa kiitollisuutta. 

Kiitollisuus kohdistuu usein kasvatusperheeseen, jonka antamaa huolenpitoa muistellaan 

hyvillä mielin.251 Haastatteluissa kiitollisuuden kokeminen ei tule esiin yhtä merkittävissä 

määrin kuin kirjoitetuissa kertomuksissa, mutta Maria mainitsee kiitollisuudesta sellaista, 

jonka uskon olevan myös monen muun sotalapsen kiitollisuudenosoitusten taustalla. Hän 

kertoo ajatelleensa aiemmin, että hyvin menneestä sotalapsiajasta ”saa ja pitää olla 

                                                 
247 Kirves 2007, 130. 
248 Rapeli: ”Pikku skoonelaiset Kokkolassa” (kert.). SL 1/2012; Parkkonen: ”Rakkaat sotalapsimuistoni” 

(kert.). SL 2/2014.  
249 Esim. Suvisaari: ”Klappträn och konjakskorv – Om Ulla-Brittas bondgårdsliv i Småland” (kert.). SL 

2/2008; Valkama: ”Fyra år i Årjäng” (kert.). SL 1/2015; Rantanen: ”Sotalapsi numero 33706” (kert.). SL 

4/2015. 
250 Kirves 2007, 137. 
251 Esim. Rautio: ”Penan ”sotaretki” 1942–1945” (kert.). SL 1/2006; Hyötyläinen: ”Näin Jorma kertoilee 

Ruotsin ajastaan” (kert.). SL 3/2008. 
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kiitollinen”252. Kiitollisuus on piirre, joka koskettaa myös Ruotsiin jääneitä sotalapsia, 

sillä monet heistä kokevat, että kiitollisuutta on vaadittu etenkin kasvatusperheen 

taholta253. Sodanaikaisen ja pitkään sodan jälkeen vallinneen tulkinnan mukaan sotalapset 

olivat etuoikeutettuja päästessään pois sotaakäyvästä kotimaasta parempiin oloihin. 

Yhteiskunnalliselta tasolta tarkasteltuna asia voi myös olla niin.254 Sotalasten omat 

kokemukset eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoiset, vaan turvallisiin oloihin 

päätyminen on aiheuttanut myös turvattomuutta. Esimerkiksi mahdollinen pelko 

kiittämättömäksi leimaamisesta voi kuitenkin vaikuttaa siihen, että jotkut sotalapset 

kokevat olevansa kiitollisuudenvelassa. En tarkoita, etteikö sotalasten osoittama 

kiitollisuus kasvatusvanhempiaan kohtaan olisi aitoa, mutta on kuitenkin mielenkiintoista 

pohtia, mitkä asiat vaikuttavat kiitollisuuden kokemukseen.  

 

Kertomukseen kuuluu tavallisesti paitsi itse tapahtumista kertominen, myös arviointi, 

joka kertoo tapahtumien merkityksestä muisteluhetkellä.255 Myös haastattelemani 

sotalapset arvioivat sotalapsuuden merkitystä ja vaikutusta itseensä ja omaan elämäänsä. 

Kaikki haastateltavista kokivat sotalapsuudesta olleen joitakin positiivisia seurauksia. 

Esimerkiksi Anneli ja Helena kuvailevat kahdessa kulttuurissa asumista rikkautena.256 

Olavi puolestaan arvioi, että sotalapsuus on ehkä jättänyt hänelle halun nähdä maailmaa 

ja erilaisia paikkoja.257 Etenkin Maria kokee myös sotalapsuuden aikana syntyneet 

ihmissuhteet ja yhteyden ruotsalaiseen kulttuuriin rikkautena, samoin hän ajattelee 

saaneensa rohkeutta.258 

 

Kaikilla haastattelemillani sotalapsilla kokemukset sotalapsena olosta ovat myönteiset. 

He ovat olleet hyvissä paikoissa, joissa ovat viihtyneet hyvin. Osa heistä tuo kuitenkin 

esiin myös sen, että sotalapsuudella on ollut negatiivisiakin vaikutuksia. Etenkin Maria 

ja Helena kokevat, että sotalapsuus särki heidän suhteensa erityisesti äitiin.  

 

                                                 
252 Maria, haastattelu. Oulu, 6.11.2015. 
253 Krigsbarns erinran 2003, 177. 
254 Syrjälä 2014, 140; Sandelin Benkö et al. 2006, 181. 
255 Saarenheimo 1997, 77–78. 
256 Anneli, haastattelu. Oulu, 25.2.2016; Helena, haastattelu. Oulu, 22.2.2016. 
257 Olavi, haastattelu. Oulu, 19.2.2016. 
258 Maria, haastattelu. Oulu, 6.11.2015. 
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Se on se mun kaikkein kauhein asia tässä Ruotsiin menossa, --. Mutta mää 

en tiennyt mitään mun perheestä ja oli syntynyt kaksi uutta lastakin kun mää 

tulin silloin [vuosi ja vuodenaika] neljännelle luokalle täysin ummikkona 

tietenkin, niin minusta tuntui että minua on petetty --. Ja sittenhän mulla 

meni äidin kanssa kaikki, ettei me päästy koskaan. Se on se mun kaikkein 

vaikein asia tässä että äiti niin kuin hylkäs minut, että se ei enää hyväksynyt 

mua --.259  

 

Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan koe, että sotalapsuudesta olisi ollut heille 

negatiivisia vaikutuksia. Antero kertoo, että olisi mielellään jäänyt Ruotsiin, jos 

vanhemmat olisivat siihen suostuneet. Kuitenkin hän toteaa myös, että Suomeen 

lähdettiin ”hyvillä mielin”.  

 

H: Joo. Tuota, no miten sitten tätä Ruotsissa oloa muistelet? Että oliko se 

minkälaista? 

V: No sanotaan ensiksi että miten mää muistelen, niin minä muistelen sitä 

semmoisella, joka hetki se on, näin että se on minussa, se on tavallaan mun 

toinen koti. Ja minusta oli erittäin tärkeä ja hyvä reissu, kuitenkin että, minä 

opin paremmin, sanotaan että nuorenakin tuntemaan ittensä ja mitä 

maailma on ja opin kaikkea muuta siitä, kohteliaisuutta, kaikkea muuta. -- 

Että mää oikein oikein lämpimällä ajattelen koko Ruotsinreissua, se oli 

minun kohdalla semmoinen. Ja minä oon saanut arvostelua siitä, että -- 

mää en löydä siitä mitään oikein, oikein huonoa, vaikka mää oon sanonut, 

että ihmisellähän se on kuin sinikäyrä, että kyllä siellä on niitä huonojakin 

aikoja, mutta ne on semmoisia mitättömiä, että ne peittyy sinne alle, eli niin 

kuin normaalielämässä tapahtuu. Ja kyllä minä pidän että se oli hyvä reissu 

että sai käydä, ja lopputuloksena oli se, että kyllä mää olisin halunnut 

jäädä.260 

 

Anteron sanat antavat myös realistisen kuvan sotalapsuudesta. Huonojakin hetkiä on 

ollut, vaikka niitä ei erityisesti nostettaisi esiin. 

 

                                                 
259 Helena, haastattelu. Oulu, 22.2.2016. 
260 Antero, haastattelu. Oulu, 23.2.2016. 
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Myöskään Johanna ei tuo esiin sotalapsuuden negatiivisia vaikutuksia itselleen. Hän piti 

tiiviisti yhteyttä kasvatusperheeseensä aina heidän kuolemaansa saakka ja piti heitä 

toisena perheenään. Yhteys oli niin itsestään selvä, ”että ei oo sitten sillä lailla ajateltu 

että tämä on nyt sitä sotalapsijuttua”.261 Puhuessaan sotalapsiyhdistystoiminnan 

alkuvaiheesta, jolloin kokemuksia käytiin tiiviisti läpi, hän myös erottaa itsensä 

traumatisoituneista sotalapsista:  

 

-- monellehan se oli semmoista terapeuttista, trauman purkamista ja 

tämmöistä. -- Että se oli kyllä tosi, siinä sai moni purkaa tuntojaan ja 

varmaan monelle oli oikeinkin, oikeinkin hyvä juttu.262 

 

Sotalasten kirjallisissa ja suullisissa muistelukertomuksissa on sekä samankaltaisuuksia 

että eroavaisuuksia. Yhteistä molemmille on se, että sotalapset kertovat pääasiassa 

samoista asioista sekä Sotalapsi-lehden kirjoituksissa että tekemissäni haastatteluissa. 

Yhteisiä teemoja ovat sotalapseksi lähettäminen, elämä sijoituspaikassa, vaikea paluu 

sekä sopeutuminen. Kertomusten rakenteessa puolestaan on enemmän eroja johtuen 

kirjallisen ja suullisen muistelun erilaisista syntytilanteista. Kirjoitettu muistelupuhe on 

autonomista ja muuttumatonta, kun taas puhuttu muistelupuhe on sidoksissa haastattelijan 

esittämiin kysymyksiin ja haastattelutilanteeseen.263 Yhdenkään haastateltavan 

kertomuksen rakenne ei noudata kaavaa, jossa kertomus etenisi suoraviivaisesti alusta 

loppuun. Sen sijaan haastateltavat palaavat usein toisesta aiheesta puhuttaessa omiin 

lapsuuskokemuksiinsa, eivätkä tapahtumat etene kronologisesti. 

 

Haastateltavien haastattelutilanteessa kertomat muistelmat ovat puhuttua 

muistelupuhetta, joiden synnyssä haastattelutilanteella on merkitystä. Kirjallisen 

kulttuurin olemassaolo puheen taustalla264 näkyy kuitenkin hyvin myös 

haastattelutilanteissa, sillä etenkin Juhani ja Johannes kertoivat sotalapsuudestaan melko 

paljon samoja asioita, joista he olivat kirjoittaneet yhdistyksen julkaisemaan kirjaan. 

Paikoitellen he kertoivat haastattelussa asioista täysin samoin sanoin kuin kirjallisissa 

                                                 
261 Johanna, haastattelu. Oulu, 24.2.2016. 
262 ibid. 
263 Kirjoittajat viittaavat Portelliin. Fingerrroos & Haanpää 2006, 34. 
264 Hyvärinen, Peltonen & Vilkko 1998, 16. 
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muisteluissaan.265 Kysyin haastateltavilta sotalapsuuden muistelemisesta tarkoituksella 

melko yleisesti, koska halusin selvittää, millä lailla he kertovat sotalapsuudestaan ilman 

tarkkoja kysymyksiä. Kysymykset eivät siis selitä Juhanin ja Johanneksen kirjallisen ja 

puhutun muistelupuheen samankaltaisuutta, vaan aiemmin kirjoitetusta ja puhutusta on 

muodostunut melko yhtenäinen kertomus, joka on helppo kertoa uudelleen. Kertominen 

on ihmiselle luonnollinen tapa olla olemassa, tuottaa merkityksiä ja tehdä maailma 

ymmärrettäväksi266. Myös useimmilla haastattelemillani sotalapsilla lapsuuden 

kokemuksista on muotoutunut yhtenäinen kertomus, jonka avulla he kertovat, keitä he 

ovat. 

 

 

2.3 Poikkeuksellisia kertomuksia 

 

Vaikka sotalasten kertomuksissa on paljon samankaltaisia piirteitä, ne ovat silti 

keskenään erilaisia. Jokaiseen omaelämäkerralliseen kirjoitukseen vaikuttavat juuri 

kyseisen kirjoittajan elämänkokemukset ja nykyhetken arvio menneisyydestä. Nostan 

kuitenkin esiin myös muutamia Sotalapsi-lehden kertomuksia, jotka ovat tavalla tai 

toisella selvästi poikkeuksellisia sotalasten kertomusten joukossa. 

 

Tarinan muoto näkyy kirjoitetuissa sotalapsuuskertomuksissa usein niin, että kertomus 

etenee alusta loppuun melko kronologisesti. Kertomus siis alkaa kuvauksella elämästä 

ennen sotalapseksi lähettämistä tai sotalapseksi lähettämisestä ja päättyy Suomeen 

paluuseen, sopeutumiseen ja usein myös pohdintaan sotalapsuuden vaikutuksista. Välissä 

kerrotaan elämästä sijoituspaikassa, joskaan ei ole harvinaista, että näkökulma siirtyy 

ajoittain myös myöhempään aikaan. Osa kirjoittajista puolestaan kokoaa kirjoituksen 

tarinan muotoon erilaisesta näkökulmasta. Kaarina Auvisen kertomus alkaa kuvauksella 

paluusta Suomeen lapsen silmin:  

 

Helsingin rautatieasema 10.6.1946. On iltamyöhä. Seison yhdessä pitkistä 

jonoista aseman suuressa hallissa yhdessä satojen lasten kanssa. Väsyttää. 

                                                 
265 Juhani, haastattelu. Oulu, 4.11.2015; Johannes, haastattelu. Oulu, 5.11.2015; Suuri matka vieraalle 

maalle, 2010. Haastateltavien anonymiteetin takaamiseksi en viittaa suoraan heidän kirjoituksiinsa. 
266 Ukkonen 2006, 190. 
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On lähdetty Etelä-Ruotsin Skånesta junalla Tukholmaan, josta tehty 

pitkältä tuntuva laivamatka Helsinkiin. 

   Kotiin – Ruotsiin on ikävä. Miksi he lähettivät minut pois? Mitä olin 

tehnyt? --.267 

 

Auvinen käsittelee samoja asioita kuin useimmissa kertomuksissa, esimerkiksi elämää 

kasvatusperheessä. Poikkeuksellisen hänen kertomuksestaan tekee kuitenkin se, että 

tarina alkaa Suomeen paluun kuvauksella ja sotalapsuudesta kerrotaan ikään kuin 

takaumana.  

 

Sotalasten kertomuksissa Ruotsi kuvataan usein oudoksi ja vieraaksi. Tämä näkyy 

esimerkiksi Oulun seudun sotalapset ry:n muistelmakirjan nimessä Suuri matka vieraalle 

maalle, jossa vieraalla tarkoitetaan nimenomaan sotalasten sijoitusmaata. Usein myös 

Suomi oli kuitenkin sotalapselle aivan yhtä vieras hänen palatessaan takaisin. Sotalasten 

muistelukirjoitusten joukossa on harvinaista, että paluu Suomeen muodostaa pääosan 

kertomuksesta. Näin on kuitenkin Ritva Turusen kertomuksessa ”Matkani suureen 

tuntemattomaan”. Itse tekstissä käy ilmi, että tuntemattomalla tarkoitetaan nimenomaan 

Suomea. Turuselle se todellakin oli sitä, koska hän kertoo, ettei muistanut Suomesta 

mitään vaan oli ”kuin syntynyt” kasvatusperheeseen.268 

 

Sotalapsi-lehdessä julkaistiin sekä suomen-, että ruotsinkielisiä sotalapsuuskertomuksia. 

Numerossa 3/2011 ilmestynyt Else-Maj Suolinnan kirjoitus Minnen och reflektionen, 

Muistelmia ja ajatuksia poikkeaa muista kirjoituksista siinä, että se on kirjoitettu osittain 

suomeksi ja osittain ruotsiksi. Kirjoitus alkaa ruotsinkielisellä osuudella, jossa Suolinna 

kertoo sotalapseksi lähettämisestä ja elämästä ruotsalaisessa kasvatusperheessä, jossa 

häntä kohdeltiin yhtenä perheenjäsenistä. Suolinna kertoo unohtaneensa perheensä 

Suomessa, eikä siksi olisi halunnut palata: ”Jag ville inte alls resa ”hem” till Finland, ty 

jag var ju hemma och kallade mina Sverige-föraldrar ”far” och ”mor”, såsom pojkarna 

också gjorde”.269 Seuraavaksi Suolinna siirtyy kertomaan suomeksi kotiinpaluusta ja 

elämästä Suomessa. Hän ei muista kotimatkasta mitään ja sopeutuminen isän ja äitipuolen 

                                                 
267 Auvinen: ”Lappu kaulassa – kotiinko?” (kert.). SL 3/2004. 
268 Turunen: ”Matkani suureen tuntemattomaan” (kert.). SL 1/2008. 
269 Suolinna: ”Minnen och reflektioner, Muistelmia ja ajatuksia” (kert.). SL 3/2011. 
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luo oli vaikeaa. Suolinna pohtii myös sotalapsuuden vaikutusta itseensä sekä laajemmin 

sotalasten kokemusten kirjoa. Näkemyksensä kaikenlaisten kokemusten oikeudesta tulla 

esitetyksi Suolinna tiivistää loppuun myös ruotsiksi.270 Ruotsiin sijoittuvien tapahtumien 

esittäminen ruotsiksi ja Suomeen paluun jälkeisestä ajasta kirjoittaminen suomeksi on 

kaunokirjallinen tyylikeino, jota Suolinna on hyödyntänyt taitavasti. Kahden kielen 

käyttö kuvaa hyvin niitä muutoksia, joita sotalapset ovat kokeneet kahden maan 

rajamailla. 

 

Edellisessä luvussa olen käsitellyt sotalapsuuskertomuksia etenkin Suomeen palanneiden 

sotalasten näkökulmasta. Sotalapsi-lehdessä on ilmestynyt kuitenkin myös Ruotsiin 

jääneiden sotalasten kertomuksia. Käsittelen niitä poikkeuksellisina kertomuksina, koska 

ne eroavat merkittävästi Suomeen palanneiden sotalasten kertomuksista nimenomaan 

siinä, ettei paluuta ollut. Käytän esimerkkinä Hillevi Backin kertomusta. Hänet lähetettiin 

sotalapseksi vain kahdeksan kuukauden ikäisenä ja hän pääsi hyvään kotiin, johon hänet 

myöhemmin adoptoitiin. Adoption yhteydessä biologinen äiti joutui lupaamaan, ettei ota 

yhteyttä tyttäreensä. Back kertoo saaneensa Ruotsissa hyvän elämän, eikä koskaan 

yrittänyt etsiä biologista äitiään pääasiassa kunnioituksesta adoptiovanhempiaan kohtaan. 

Hänen sotien jälkeen syntynyt suomalainen siskopuolensa kuitenkin otti yhteyttä Backiin 

muutama vuosi sitten. Siskoltaan Back kuuli, että äiti ei ollut koskaan unohtanut vanhinta 

tytärtään.271  

 

Back ei juurikaan kerro siskonsa löytymisen herättämistä tunteista. Hänen 

kertomuksessaan tulee kuitenkin hyvin esiin Krigsbarns erinran -kirjassa mainittu 

kiitollisuus kasvatusperhettä kohtaan. Lisäksi siinä voi nähdä yhtäläisyyksiä sotaorpojen 

kokemuksiin. Sotaorvoilla on kollektiivinen kokemus, että isästä ei ole saanut puhua. 

Lisäksi monilla sotaorvoilla on kokemus ”pahasta isäpuolesta”, joka oli mustasukkainen 

vainajan muistolle ja sen vuoksi vainajaisän muistoa piiloteltiin.272 Biologisesta 

vanhemmasta tai vanhemmista vaikeneminen on koskettanut sekä monia sotaorpoja että 

Ruotsiin jääneitä sotalapsia. 

 

 

                                                 
270 Suolinna: ”Minnen och reflektioner, Muistelmia ja ajatuksia” (kert.). SL 3/2011. 
271 Back: ”Från Åbo till Dalarna” (kert.). SL 4/2013. 
272 Haapalahti 2007, 81; Näre 2007, 155, 157; Näre 2008, 48. 
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2.4 Kerrontastrategiat kirjoitetuissa kertomuksissa 

 

Evakkolasten muistelukertomusten poetiikkaa tutkinut Ulla Savolainen on muodostanut 

muistelukerronnan pohjalta kolme kerrontastrategiaa, joita hän kutsuu historialliseksi, 

refleksiiviseksi ja kaunokirjalliseksi kerrontastrategiaksi. Savolaisen mukaan 

kerrontastrategiat soveltuvat laajemminkin kirjoitetun muistelu- ja omaelämäkerronnan 

analysointiin.273 Sen vuoksi sovellan kerrontastrategioita myös sotalasten kirjoitettujen 

kertomusten analysoinnissa. Tarkastelen samassa yhteydessä myös 

sotalapsikertomuksissa näkyviä erilaisia tapoja kuvata sotalapsuutta, koska 

kerrontastrategiat liittyvät myös erilaisiin kuvaamisen tapoihin. Tässä yhteydessä 

tarkastelen tarkemmin kahtatoista274 Sotalapsi-lehdessä ilmestynyttä kertomusta ja käyn 

läpi niiden piirteitä. Valitsemani kertomukset edustavat monipuolisesti Sotalapsi-

lehdessä ilmestyneiden sotalapsuuskertomusten kirjoa. 

 

Kirjoitettujen keruuaineistojen kuten evakkomatkakertomusten analysointi on Savolaisen 

mukaan vaikeaa kirjoitusten heterogeenisyydestä johtuen. Kirjoitukset vaihtelevat sekä 

pituuden että käsittelytavan puolesta, sillä ne voivat muistuttaa esimerkiksi 

lomakekyselyvastauksia tai fiktiivisiä teoksia.275 Sotalapsi-lehden 

sotalapsuuskertomukset eivät ole vastauksia muistelukirjoituskeruuseen kuten Savolaisen 

analysoimat evakkomatkakertomukset, mutta myös ne ovat hyvin monimuotoinen joukko 

erilaisia ja erityylisiä kirjoituksia. Tarkoitukseni ei ole tarkastella sotalasten kertomuksia 

ja kerrontastrategioita samalla tarkkuudella kuin Savolainen on tehnyt omassa 

tutkimuksessaan evakkolasten muistelukertomusten osalta. Sen sijaan tarkastelen 

yleisemmällä tasolla Savolaisen määrittelemien kerrontastrategioiden näkymistä 

sotalasten kertomuksissa. 

 

Evakkomatkaa käsitellään evakkolasten kertomuksissa neljällä tavalla. Niihin liittyy 

erilaisia piirteitä liittyen kirjoittajan asemaan suhteessa kirjoitusajan ja evakkomatkan 

                                                 
273 Savolainen 2015, 372–373. 
274 Puhakka-Mäkinen: ”En varm vän till finska barn” (kert.). SL 3/2003; Karppinen: ”Sotalapsi vuosimallia 

-36” (kert.). SL 4/2004; Vanhanen: ”Sirpaloitunut identiteetti” (art.). SL 4/2003; Ahlin: ”Varför jag blev 

kvar i Sverige?” (kert.). SL 1/2005; Rautio: ”Penan ”sotaretki” (kert.) 1942–1945”. SL1/2006; Hassinen: 

”Sotalapsi Ritva n:o V562” (kert.). SL 2/2006; Kokko: ”Irman ja Tapanin Ruotsin reissu (kert.)”. SL 2/2007; 

Louhivuori: ”Helylän tytön elämän koulu” (kert.). SL 2/2007; Westman: ”Helsingfors brinner” (kert.). SL 

1/2011; Honkanen: ”Ikävä Ruotsin kotiin jäi” (kert.). SL 1/2012; Talikka: ”Ei kenekään maan lapsia” 

(kert.). SL 2/2013; Ilvesmäki: ”Railin lapsuus” (kert.). SL 1/2014. 
275 Savolainen 2012, 17. 
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tasoihin. Evakkomatkaa voidaan käsitellä 1) konkreettisena siirtymänä tai selkeänä 

menneisyyteen sijoittuvana ajanjaksona, 2) aktiivisena ja ajankohtaisena 

elämänkokemuksen jäsentämisen prosessina, 3) elämänkokemuksen vertauskuvana sekä 

4) elämänkokemuksen keskeisenä vedenjakajana. Evakkomatkan käsittelytapa vaikuttaa 

myös siihen, millaisia kerrontastrategioita kertomuksessa hyödynnetään. Savolaisen 

tarkastelemat evakkokertomukset ovat monimutkainen genre eli lajityyppi. 

Kerrontastrategiat puolestaan eivät ole genrejä, vaan kerrontastrategialla Savolainen 

tarkoittaa tekniikkaa tai käytäntöä, jolla kirjoittaja valitsee olemassa olevien kulttuuristen 

kerronnan keinojen, tyylien ja ilmausten joukosta haluamansa. Eri kerrontastrategioita 

yhdistetään luovasti keskenään, mutta kaikissa kerrontastrategioissa on juuri sille 

ominaisia piirteitä. Kerrontastrategioiden valintaan vaikuttavat kirjoittajan 

henkilökohtaiset mieltymykset ja tavoitteet. Niiden käyttö ilmentää kirjoittajien erilaista 

asettumista suhteessa kerrottuun ja ne rakentavat erilaista toimijuutta. Osa kirjoittaa 

selkeämmin historiaa, osa kaunokirjallisia kertomuksia ja osalle kirjoittaminen on 

enemmän oman elämän pohdiskelua tai terapeuttista toimintaa.276 

 

Evakkomatkan esittäminen konkreettisena siirtymänä paikkojen välillä tai selkeänä 

menneisyyteen sijoittuvana ajanjaksona liittyy Savolaisen mukaan historialliseen eli 

totuus- ja historiaorientoituneeseen kerrontastrategiaan. Siinä hyödynnetään 

sotahistoriaan, todistukseen ja toden kertomisen diskurssia. Näitä ovat esimerkiksi 

silminnäkijähavaintojen, muistojen tai niiden puutteen eksplikointi, 

silminnäkijätodistusta alleviivaavat repliikit sekä muista lähteistä omaksuttu tieto.277   

 

Myös sotalasten kertomuksissa on nähtävissä tapa esittää sotalapsuus selkeänä 

ajanjaksona, jolla on alku ja loppu. Esimerkiksi Pertti Raution kertomuksessa jo otsikko 

”Penan ”sotaretki” 1942–1945” rajaa kertomuksen tiettyihin vuosiin, joihin tapahtumat 

pääasiassa sijoittuvat.278 Myös Tapani Kokon kertomus on hyvä esimerkki totuus- ja 

historiaorientoitunutta kerrontastrategiaa edustavasta tekstistä. Kokko on itse syntynyt 

alle vuosi ennen talvisodan alkua, joten luonnollisesti hänellä ei itsellään ole muistikuvia 

sodan syttymisestä. Sen sijaan hän kertoo veljensä muistoista talvisodan alkamisesta. 

                                                 
276 Savolainen 2012, 27, 30–31. 
277 Savolainen, 2015, 373; Savolainen 2012, 27–28. 
278 Rautio: ”Penan ”sotaretki” 1942–1945” (kert.). SL1/2006. 



 

74 

 

Kokko myös sijoittaa oman perheensä osaksi Suomen historiaa: ”Kesä 1944 oli hyvin 

raskasta aikaa koko Suomelle ja meidänkin perheelle”. Hän pohtii myös muistojen 

puuttumista matkaa edeltävältä ajalta.279 Totuus- ja historiaorientoituneeseen 

kerrontastrategiaan kuuluva toden kertomiseen liittyvä diskurssi näkyy myös Raution 

kirjoituksessa, jossa hän mainitsee pyrkivänsä kertomaan lapsuudestaan ”sellaisena kuin 

sen muistan”. Rautio myös harmittelee, ettei kertomuksessa ole mukana vanhempien 

näkökulmaa, ”koska heitä syyllistettiin ihan turhaan niin paljon, että olivat mieluummin 

vaiti ja tieto jäi saamatta”.280 Hän tuntuu ajattelevan, että vanhempien näkökulma tekisi 

kertomuksesta totuudenmukaisemman. 

 

Refleksiivisessä kerrontastrategiassa, jota Savolainen kutsuu myös sisäisen pohdiskelun 

kerrontastrategiaksi, korostuvat yksilön kokemusten ja tunteiden käsittelyn tärkeys. Myös 

vaikenemisen aika, jolloin kokemuksista ei ole voinut puhua, mainitaan usein. 

Refleksiivistä kerrontastrategiaa hyödyntävissä kirjoituksissa evakkomatka ja sen 

kerronta nähdään ajankohtaisena elämänkokemuksen jäsentämisen prosessina ja 

evakkomatkaan yhdistyy saumattomasti myös evakkouden seurausten pohdinta. 

Näkökulma voi myös olla laajempi kuin omiin kokemuksiin keskittyvä, kirjoittajan on 

mahdollista kuvata esimerkiksi evakkoutta kaikkiin karjalaisiin vaikuttaneena 

tapahtumana.281  

 

Kirjoituksessaan ”Sirpaloitunut identiteetti” Arto Vanhanen käsittelee kielivaihdosten 

vaikutusta sotalasten identiteettiin. Hän pohtii aluksi yleisesti sotalasten juurettomuuden 

kokemusta, mutta siirtyy sitten kertomaan omista kokemuksistaan.282 Sotalapsuus 

nähdään siis evakkouden tapaan yhä ajankohtaisena, koko elämään vaikuttaneena 

kokemuksena. Refleksiivinen kerrontastrategia on yleinen sotalasten kirjoittamissa 

muistelukirjoituksissa, joissa kirjoittajat usein pohtivat sotalapsuuden vaikutusta itseensä 

ja elämäänsä. Esimerkiksi Ruotsiin adoptoitu Pirkko Ahlin on pohtinut, kuka olisi ilman 

sotalapsuutta. Hänen tapauksessaan kiinnostava seikka on myös hänen nimensä 

vaihtaminen ruotsalaiseen nimeen adoption yhteydessä. Hän eli koko aikuisikänsä 

Birgittana, mutta sotalapsiyhdistykseen liittyessään ilmoitti nimekseen alkuperäisen, 

                                                 
279 Kokko: ”Irman ja Tapanin Ruotsin reissu” (kert.). SL 2/2007. 
280 Rautio: ”Penan ”sotaretki” 1942–1945” (kert.). SL 1/2006. 
281 Savolainen 2015, 373–374; Savolainen 2012, 20–21, 27–28. 
282 Vanhanen: ”Sirpaloitunut identiteetti” (art.). SL 3/2003. 
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suomalaisen nimensä Pirkon. Hän kokee, että sillä nimellä ja identiteetillä eläminen on 

se, mitä hän haluaa: ”Men ska jag vara rikrigt ärlig så har jag blivit mer och mer Pirkko 

under de senaste åren och jag vill nog helst vara Pirkko”.283 Ahlinin kirjoitus on myös 

hyvä esimerkki Virtalan tutkimuksessaan havaitsemasta piirteestä, joka on tyypillinen 

nimenomaan Ruotsiin jääneiden sotalasten kirjoituksissa. Hänen mukaansa niistä lähes 

kaikissa käsitellään identiteetin määrittymisen teemaa.284 

 

Omaelämäkerran kirjoittamisella voi olla myös terapeuttinen funktio ja sen avulla voi 

peilata omaa identiteettiään.285 Tämä näkyy erityisesti refleksiivistä kerrontastrategiaa 

hyödyntävissä kirjoituksissa. Raili Ilvesmäki, joka Suomeen palattuaan ennen perheensä 

luo palaamista joutui asumaan vieraaseen perheeseen oppiakseen suomea, kertoo 

ymmärtäneensä vasta muistelmatekstiä kirjoittaessaan, että vieras perhe teki vaikeissa 

sodanjälkeisissä oloissa parhaansa.286 Menneisyyden tapahtumien syiden ymmärtäminen 

voi siis helpottaa tapahtumien hyväksymistä. Vanhanen puolestaan pohtii 

kertomuksessaan sotalasten identiteettiä etenkin kielten vaihtumisen näkökulmasta.  

 

Sotalapset ovat sekä Suomessa että Ruotsissa tunteneen elävänsä 

kielellisesti ei kenenkään maalla. Kielellinen kahtiajakoisuus oli eräs 

tärkeä syy sopeutumattomuuteen, juurettomuuteen ja koko identiteetin 

pirstoutumiseen.287  

 

Katkelmassa näkyy myös refleksiiviseen kerrontastrategiaan liittyvä psykologia- ja 

terapiadiskurssi288 kirjoittajan puhuessa identiteetin pirstoutumisesta. 

 

Sotalasten kertomuksissa hyödynnetään harvoin vain yhtä kerrontastrategiaa, vaan 

samassa kertomuksessa voi olla eri kerrontastrategioiden piirteitä. Erityisesti 

refleksiivisen kerrontastrategian piirteet näkyvät useissa sellaisissakin kertomuksissa, 

joissa jokin muu kerrontastrategia on dominoinut kertomuksen alkupuolella. 

                                                 
283 Ahlin: ”Varför jag blev kvar i Sverige?” (kert.). SL 1/2005. 
284 Virtala 2004, 80. 
285 Virtala 2004, 74–75.  
286 Ilvesmäki: ”Railin lapsuus” (kert.). SL 1/2014. 
287 Vanhanen: ”Sirpaloitunut identiteetti” (art.). SL 3/2003 
288 Savolainen 2012, 28. 
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Refleksiivinen kerrontastrategia näkyykin usein kirjoituksen lopulla, jolloin kirjoittaja 

pohtii sotalapsuuden vaikutusta itseensä ja myöhempään elämäänsä.  

 

Olen aina muistellut Ruotsissa oloani hyvällä mielellä. En ole koskaan 

kärsinyt tai katunut sitä, että jouduin sotalapseksi Ruotsiin. Opin siellä 

ruotsin kielen --. Tällaisessa yhteydessä yleensä halutaan tietää, kuinka 

jokaisen sotalapsen kohdalle sattuneet järkytykset ovat vaikuttaneet 

elämään ja luonteeseen. En koe saaneeni mitään pysyviä traumoja. 

Itseluottamus on aina ollut tavallista vahvempi. Halu ratkaista ongelmia on 

jotenkin korostunut.289 

 

Yllä olevan lainauksen kirjoittaja korostaa sotalapsuuden positiivisia vaikutuksia, eikä 

ole kärsinyt sotalapsena olosta. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä, että tapahtumahetkellä 

asia on kuitenkin voinut olla vaikea, koska hän korostaa nimenomaan pysyvien traumojen 

puuttumista omalla kohdallaan. Osa sotalapsista puolestaan kokee, että sotalapsuudella 

on ollut myös negatiivisia vaikutuksia. 

 

Vaikka minulla oli ihana lapsuus siellä Ruotsissa, niin joka kerta isompana, 

kun olin heidän luonaan kesälomalla, minulla oli ikävä omaa äitiä ja isää. 

Kai ihmisessä on jonkinlainen rakkauden side omiin vanhempiin. -- Silti oli 

suuri shokki tulla sieltä vauraasta ympäristöstä tänne köyhään Suomeen ja 

se on paljon vaikuttanut minun elämääni. 

   Se onkin sitten toinen juttu.290 

 

Luultavasti sotalapsen väkivaltaiset erokokemukset ovat opettaneet minut 

ratkaisemaan monet elämän ristiriitatilanteet siten, että olen vain lähtenyt 

pois ja jättänyt ne taakseni.291 

 

Ja mitä minulle Ruotsin sotalapsuusajastani jäi? Minulla on kahdet 

vanhemmat, äiti ja isä, sekä mor ja far -- Olen saanut kaksi kieltä 

                                                 
289 Kokko: ”Irman ja Tapanin Ruotsin reissu” (kert.). SL 2/2007. 
290 Louhivuori: ”Helylän tytön elämän koulu” (kert.). SL 2/2007. 
291 Honkanen: ”Ikävä Ruotsin kotiin jäi” (kert.). SL 1/2012. 
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”ilmaiseksi” -- Olen ehkä saanut enemmän avarakatseisuutta, ja 

kiitollisuudella muistan perheeni saaman avun. Tosin toivon, ettei 

kenenkään koskaan tarvitsisi näitä vaikeita aikoja kokea ja ettei perheitä 

tällä tavoin erotettaisi. Sielun haavoja on liikaa.292 

 

Viimeisestä lainauksesta ilmenee hyvin monien sotalasten jakama ajatus lastensiirroista. 

Vaikka sotalapsuus olisi ollut hyvä kokemus ja välit kasvatusperheeseen olisivat säilyneet 

lämpiminä, lastensiirtoja ei silti toivota tapahtuvan tulevaisuudessa. 

 

Kolmas Savolaisen määrittelemä kerrontastrategia on kaunokirjallinen kerrontastrategia. 

Sen käyttöön liittyy Savolaisen mukaan evakkouden ja evakkomatkan esittäminen 

elämänkokemuksen vertauskuvana ja elämän murroskohtana. Siihen liittyy myös usein 

jako evakuointeja edeltävään ”idylliseen lapsuuden Karjalaan” ja sen jälkeiseen aikaan. 

Ikuiseen evakkomatkaan viittaavat vertauskuvat ja lapsuuden kultaistava sävy ilmaisevat 

myös yhteyttä karjalaiseen yhteisöön. Savolaisen mukaan jaettu evakkokokemus on 

synnyttänyt uudenlaisen karjalaisen yhteisön, joka perustuu nimenomaan jaetulle 

kokemukselle evakkomatkasta ja kodin menetyksestä 293  

 

Kaunokirjallinen kerrontastrategia hyödyntää kaunokirjallisen ja vertauskuvallisen 

kielenkäytön tapoja. Esimerkiksi kertojan aseman vaihtelu on tyypillistä kaunokirjallisen 

kerrontastrategian kertomuksille.294 Sotalapsi-lehden kertomuksissa kaunokirjallisen 

kerrontastrategian käyttö on muita kerrontastrategioita vähäisempää tai se on 

kertomuksissa vähemmän dominoivaa. Kirjoituksissa on kaunokirjallisia piirteitä, mutta 

ne jäävät monissa tapauksissa yksittäisten vertauskuvien käyttöön sen sijaan, että 

kertomusta kokonaisuutena voisi pitää kaunokirjallisena.  

 

Sinikka Karppisen kertomus on hyvä esimerkki kertomuksesta, jossa on kaunokirjallisen 

kerrontastrategian piirteitä. Kerronta on kuvailevaa ja siinä hyödynnetään kaunokirjallisia 

keinoja, kuten vertauskuvallisuutta. Karppinen kuvailee tunnelmia sotalapseksi 

lähettämisen hetkellä. 

 

                                                 
292 Hassinen: ”Sotalapsi Ritva n:o V562” (kert.). SL 2/2006. 
293 Savolainen 2012, 28–29; Savolainen 2015, 82. 
294 Savolainen 2015, 374. 
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Palatkaamme vuoteen 1944. Syysmyrsky raivosi. Aallot löivät korkealle. 

Möllärinmöljä oli täynnä lapsia vanhempineen. Surun saattoi aistia joka 

solulla. -- 

   Kylmät sadepisarat pieksivät kasvojamme. Oli kuin luontokin olisi itkenyt 

puolestamme.295 

 

Kertojan aseman vaihtelu näkyy puolestaan esimerkiksi Raili Puhakka-Mäkisen 

kertomuksessa. Kirjoituksen alussa Puhakka-Mäkinen kertoo saapumisestaan Ruotsiin. 

Hän kertoo kolmannessa persoonassa kaikkitietävän kertojan kautta Raili-tytön 

väsymyksestä pitkän matkan jälkeen. Seuraavassa kappaleessa siirrytään minäkertojaan 

ja samalla kirjoituksen sävy muuttuu vähemmän kuvailevaksi.296 

 

Märta Westmanin kirjoitus ”Helsingfors brinner” on alkuosa hänen 

sotalapsuusmuistelmilleen, jolle on ilmestynyt jatko-osa numerossa 1/2012. 

Tarkastelemistani sotalapsuuskertomuksista Westmanin kirjoituksessa on eniten 

kaunokirjallisen kerrontastrategian piirteitä. Selvin ero useimpiin muihin 

sotalapsuuskertomuksiin on preesensin käyttö. Useimmiten sotalapsuuskertomuksissa 

käytetään imperfektiä eli tapahtumat kuvataan menneessä ajassa, mutta Westman kertoo 

kertomuksensa alkupuolella tapahtumista preesensissä eli nykyhetken näkökulmasta. 

Kun mennyttä kuvataan preesensissä, se on tyylikeino, jonka avulla lukija viedään 

menneen tilanteen äärelle297. Westman kuvailee paluuta kotiin pommisuojasta, jossa hän 

on ollut yhdessä äitinsä ja pikkuveljensä kanssa. Preesensin avulla tapahtumat tuntuvat 

tapahtuvan nyt, eivät useita vuosikymmeniä sitten. 

 

Den lilla flickan har endast en tanke, en bön i sin hjärna. Den lyder: 

”Hoppas det inte är vårt hus som brinner”. Ju närmare hemmet de kommer 

desto mer skrämmande ser världen ut omkring dem. Stora lågor syns på 

långt håll. Lättnaden är obeskrivlig då flickan kan konstatera att deras hus 

står kvar, men bakom det slår det ännu upp höga lågor, det är skolan som 

brinner.298 

                                                 
295 Karppinen: ”Sotalapsi vuosimallia -36” (kert.). SL 4/2002. 
296 Puhakka-Mäkinen: ”En varm vän till finska barn” (kert.). SL 3/2003. 
297 Korhonen 2011, elektroninen dokumentti. 
298 Westman: ”Helsingfors brinner” (kert.). SL 1/2011. 
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Toinen Westmanin käyttämä kaunokirjallinen tyylikeino on kolmannen persoonan 

käyttö, joka näkyy myös edellisessä lainauksessa. ”Pienen tytön” näkökulma antaa 

kerronnalle yleisemmän sävyn: samanlaisia kokemuksia ja muistoja on tuhansilla lapsilla. 

 

Junat ja matkanteko liittyvät useimpien sotalasten kohdalla kiinteästi sotalapsuuteen, 

matkustihan suurin osa lapsista Ruotsiin ja myöhemmin takaisin juuri junalla Tornion ja 

Haaparannan kautta.299 Kyllikki Talikka vertaa elämää junamatkaan, jossa on erilaisia 

pysäkkejä ja matkoja. Hän kertoo elämästään tämän vertauksen kautta. 

 

Lähtöasemani oli siis Ruokolahti. -- Minut lähetettiin yksin Kotkan 

rautatieasemalta. Isäni oli sanonut, että jos Kylli alkaa itkeä hän ottaa tytön 

junasta. Mutta eläväinen Kylli-tyttönen, 4-vuotias, oli vain vilkuttanut 

iloisesti junan ikkunasta. Näin alkoi minun koko loppuelämän kestävä 

junamatkani.300 

 

Samaa vertausta elämästä junamatkana Talikka käyttää myös myöhemmin, kertoessaan 

paluustaan Suomeen. Joutuminen pois tutuksi tulleesta perheestä herätti Talikassa tunteen 

huonommuudesta. Turvattomuuden tunteesta tulikin hänelle pysyvä ”tunneasema”.301 

 

Evakkolasten ja sotalasten kokemukset ja sitä myötä niistä kertominen on erilaista, mutta 

myös samanlaisia piirteitä on runsaasti. Savolaisen määrittelemien kerrontastrategioiden 

piirteitä on selvästi nähtävissä myös sotalasten muistelukirjoituksissa, joissa on kaikkien 

kolmen kerrontastrategian piirteitä. Niistä etenkin refleksiiviseen kerrontastrategiaan 

liittyvä tapahtumien merkitysten ja vaikutusten arviointi näkyy usein sotalasten 

kertomuksissa. Kertomisella on myös erilaisia merkityksiä: joku haluaa kertoa historian 

tapahtumista ja omasta osuudestaan niissä, osa puolestaan pohtii sotalapsuuden 

vaikutusta omaan tai muiden sotalasten elämään. Sotalapsuuskertomuksissa on myös 

havaittavissa samanlaisia sotalapsuuden esittämisen keinoja kuin evakkolasten 

kertomuksissa. Sotalapsuus on kirjoituksissa kuvattu esimerkiksi sekä menneisyyteen 

sijoittuvaksi ajanjaksoksi että koko elämään vaikuttavaksi tapahtumaksi, kuten on myös 

evakkomuistelmien kohdalla.  

                                                 
299 Kuusisto-Arponen 2008, 180, 
300 Talikka: ”Ei kenekään maan lapsia” (kert.). SL 2/2013. 
301 ibid. 
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Sotalasten ja evakkolasten kirjoituksissa on kuitenkin myös eroavaisuuksia, jotka liittyvät 

uskoakseni myös niiden kirjoittajien erilaisiin yhteisöihin. Kaunokirjallista 

kerrontastrategiaa hyödyntävissä evakkolasten kirjoituksissa kuvataan Savolaisen 

mukaan usein yhteyttä karjalaiseen yhteisöön302. Kuusisto-Arposen mukaan evakkolasten 

kollektiiviset identiteettipyrkimykset ovat osa laajempaa siirtokarjalaista kokemusta ja 

ylisukupolvinen muistelu evakkomatkasta ja siihen liittyvästä juurettomuudesta on luonut 

yhteisöllisyyttä karjalaisten keskuudessa. Evakkolapset ovat kuitenkin oman yhdistyksen 

myötä halunneet käsitellä myös nimenomaan evakkolapsuuteen liittyviä tuntoja. 

Sotalasten kollektiivista historiaa on puolestaan tuotettu vasta yhdistysten perustamisen 

myötä.303 Evakkolapset ilmaisevat kertomuksissaan yhteenkuuluvuutta koko karjalaiseen 

yhteisöön, eivät ainoastaan muihin evakkolapsiin. Sotalapsilla puolestaan ei ole samaan 

tapaan ylisukupolvista yhteisöä johon he yhtenä osana kuuluvat, vaan sotalapset 

ilmaisevat yhteenkuuluvuutta nimenomaan omaan, sotalasten yhteisöönsä. 

  

                                                 
302 Savolainen 2012, 29. 
303 Kuusisto-Arponen 2008, 175, 178–179. 
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Loppulause 

 
 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut sotalapsuutta ja sotalasten yhteisöä. Olen tutkinut 

sotalapsiyhteisön rakentumista, yhdistystoiminnan merkitystä sotalapsille sekä 

sotalapsuudesta kertomista. Sotalapsilla tarkoitan niitä 70 000-80 000 suomalaista lasta, 

jotka lähetettiin toisen maailmansodan aikana turvaan sodalta vieraaseen maahan ilman 

vanhempiaan. Aihe on tärkeä, koska suuri joukko ihmisiä kantaa sisällään syvää 

sotalapsuuden kokemusta, josta heistä monet haluavat myös kertoa. Sotalapsuus ei ole 

sotavuosiin rajautunut tapahtuma, vaan kokemus sotalapsuudesta jatkuu tänäkin päivänä. 

Sotalapset Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ovat perustaneet yhdistyksiä etenkin 1990-

luvulta lähtien, sillä ikääntymisen myötä herännyt kiinnostus omaan historiaan on saanut 

heidät etsimään vertaistukea saman kokeneilta. Aiheen tutkimuksen tärkeyttä lisää se, että 

sodista ja niiden jälkiseuraamuksista kärsiviä lapsia elää tälläkin hetkellä miljoonia 

ympäri maailmaa. Sotalapset kokevat vertaistuen saamisen merkittävänä, eikä sen 

merkitystä myöskään tämän päivän kriiseistä kärsiville lapsille pidä aliarvioida. 

 

Tutkin sotalapsuudesta kertomista ja sotalapsiyhteisöä kahden lähderyhmän, Sotalapsi-

lehden sekä tekemieni sotalasten haastatteluiden avulla. Molemmat lähteet ovat 

muistitietoa eli menneisyyttä koskevaa muistinvaraista tietoa. Muistitiedon avulla 

menneisyydestä ei voi luoda täydellistä kuvaa, vaan kyseessä on ennemminkin tulkinta 

todellisuudesta. Muistitietotutkimus kertookin itse tapahtumia enemmän siitä, millaisia 

merkityksiä tapahtumille annetaan muisteluhetkellä. 

 

Sotalasten lisäksi myös muut sodan kokeneet ryhmät, kuten veteraanit, lotat ja sotaorvot 

kokivat sotien jälkeen, etteivät he voineet kertoa kokemuksistaan avoimesti. Hiljaisuus 

murtui monilta osin vasta 1990-luvulla, jolloin myös sotalapset ryhtyivät järjestäytymään 

yhdistyksiksi. Sekä kokemuksista vaikenemisessa että niistä kertomisessa yhdistyvät sekä 

yhteiskunnalliset että yksityiset syyt. Suomen asema sodan voittaneen Neuvostoliiton 

naapurissa johti siihen, ettei sotakokemuksista kannustettu puhumaan. Sodan muistelu ei 

kuitenkaan ollut missään vaiheessa myöskään kiellettyä. Sodan jälkeen maan 

jälleenrakennuksen lisäksi sodan kokeneet rakensivat myös omaa elämäänsä uudelleen 

eikä sodasta haluttu puhua. Lasten oli myös vaikea murtaa vanhempiensa luomaa 

hiljaisuutta. 1990-luvulla Neuvostoliiton hajoaminen synnytti Suomessa niin sanotun 
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muistibuumin, jonka myötä sodasta alettiin puhua aiempaa avoimemmin. Sota-ajan 

lapsena kokeneet tulivat samoihin aikoihin eläkeikään ja heidän vanhempansa kuolivat, 

mikä sai heidät kiinnostumaan omasta menneisyydestään. 

 

Sotalapset olivat ensimmäinen sota-ajan lasten ryhmä, joka ryhtyi järjestäytymään 1990-

luvun alkupuolelta lähtien. Sotalasten yhteisö rakentui 1990- ja 2000-luvun kuluessa 

hiljalleen ensiksi paikallisyhdistysten voimin. Maailman ensimmäisen sotalapsipatsaan 

pystyttäminen Kemiin vuonna 1996 toi sotalapset suurena joukkona esiin ja seuraavana 

vuonna perustettu Suomen Sotalapsiyhdistysten Keskusliitto otti tehtäväkseen sotalasten 

keskinäisen kanssakäymisen edistämisen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Sotalasten asemassa tapahtui heidän yhteisöään ja identiteettiään vahvistaneita muutoksia 

etenkin vuonna 2005. Tuolloin Haaparannalla paljastettiin sotalapsimuistomerkki Ero, 

jota sekä Suomen että Ruotsin valtiot tukivat tahoillaan. Sotalapset kokivat patsaan 

kertovan heidän osuudestaan maan historiassa. Samana vuonna ilmestynyt 

sotalapsiaiheinen elokuva Äideistä parhain nosti sotalapset ja heidän kokemuksensa 

myös heidän omaa ryhmäänsä laajemman yleisön tietoisuuteen. Nämä muutokset yhdessä 

muiden sota-ajan lasten järjestäytymisen kanssa vaikuttivat myös sotalasten 

itseymmärryksen muuttumiseen. Sotalapsuus alettiin nähdä aiempaa enemmän koko 

elämään vaikuttaneena kokemuksena, mikä johti myös Sotalapsi-lehdessä sotalapsista 

käytetyn termin muuttumiseen ”entisistä sotalapsista” ”sotalapsiksi”.  

 

Sotalasten yhteisö nähdään sekä osana muita sota-ajan lapsia että omana erityisenä 

ryhmänään. Laajasti sota-ajan lapsiin katsotaan kuuluvan kaikki sota-aikana lapsia olleet, 

mutta käytännössä Sotalapsi-lehdessä sota-ajan lapsina pidetään niitä lapsiryhmiä, jotka 

ovat menettäneet jotakin sota-aikana, eli sotalasten lisäksi esimerkiksi sotaorpoja ja 

evakkolapsia. Toisaalta sotalapset myös kokevat olevansa oma, erillinen ryhmänsä sota-

ajan lasten joukossa.  

 

Sotalapsiyhdistyksen merkitys jäsenilleen on toimia ennen kaikkea vertaistuen tarjoajana. 

Haastattelemani sotalapset Oulun seudun sotalapsiyhdistyksestä ovat pääosin olleet 

yhdistyksen jäseniä yli vuosikymmenen ajan, jolloin ihmissuhteet ovat ehtineet 

muodostua läheisiksi. Yhdistyksen tapaamiset toimivat nykyisin monille 

mahdollisuutena tavata ystäviä, mutta pohjimmainen syy kokoontumiseen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen ovat kuitenkin samanlaiset lapsuuskokemukset. 
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Haastatteluiden perusteella vaikuttaa siltä, että vertaistukea eivät kaipaa ainoastaan ne 

sotalapset, joilla kokemukset olivat vaikeita, vaan myös hyviä muistoja omaavat 

sotalapset haluavat jakaa kokemuksiaan. Ne sotalapset, joilla on traumaattisia 

kokemuksia, eivät edes usein jaa kokemuksiaan yhdistyksen piirissä. Vertaistuen tärkeys 

kertoo mielestäni sotalapsuuden perustavanlaatuisesta vaikutuksesta sotalasten elämään, 

vaikka kokemukset olisivatkin olleet hyviä. 

 

Sotalasten yhteisö tiedosti samankaltaisuuden nykypäivän kriiseistä kärsiviin lapsiin ja 

toi sen myös esiin lehden sivuilla. Keskusliitto korosti sotalasten kokemusperäisen tiedon 

hyödyntämisen tärkeyttä nykypäivän lasten auttamiseksi etenkin yhdistystoiminnan 

alkuvuosina, mutta toimivia konkreettisia keinoja ei juurikaan ollut. Halu auttaa 

nykypäivän lapsia voi liittyä siihen, että sotalapset samaistavat heidät vahvasti itseensä ja 

omiin kokemuksiinsa. Jossain määrin sotalapset kokevat auttamisen myös 

velvollisuudekseen. 

  

Myös sotalasten kokemusten säilyminen myöhemmille sukupolville koetaan tärkeäksi 

sekä yksittäisten sotalasten että koko yhteisön parissa. Sotalapsipatsaiden ja 

muistelmakirjoitusten myötä sotalapset voivat säilyttää kokemuksiaan jälkipolville ja 

kertoa omasta osastaan maan historiassa. Sotalapsi-lehdessä tulee ilmi myös sotalasten 

osuus isänmaan puolustamisessa sota-aikana, sillä heidän esimerkiksi katsotaan 

poissaolollaan helpottaneen materiaalista pulaa. Isänmaallisen eetoksen korostaminen 

liittyy jo ennen sotia vallinneeseen nationalistiseen henkeen, jonka mukaisesti jokaisen 

kansalaisen velvollisuus oli puolustaa isänmaata. Lisäksi sotalapsia pidettiin sotien 

jälkeen etuoikeutettuna ryhmänä, joka oli päässyt turvaan sodalta. Tässä ilmapiirissä 

sotalapsilla on ollut halu osoittaa, että myös he ovat tehneet oman osuutensa. 

 

Sotalapset esitetään usein yhtenäisenä ryhmänä, mutta on muistettava, että samaan aikaan 

sotalasten yhteisö on jakautunut moniin pienempiin ryhmiin. Suomeen palanneilla ja 

Ruotsiin jääneillä sotalapsilla on osittain erilaisia kokemuksia, mitkä vaikuttavat 

esimerkiksi siihen, miten he ajattelevat sotalapsuudesta nykyään. Aihe herätti ajoittain 

keskustelua myös Sotalapsi-lehdessä, vaikka pääsääntöisesti sotalasten keskinäinen 

yhteisöllisyys korostui. Myös hyvät ja huonot kokemukset jakavat sotalapsia. Sotalasten 

yhteisön sisällä positiivisistä sotalapsuusmuistoista kertominen on selvässä 

enemmistössä, vaikka kaikenlaisten kokemusten oikeellisuutta korostetaan sekä lehdessä 



 

84 

 

että haastattelemieni sotalasten keskuudessa. Se, ettei yhdistyksen piirissä juurikaan 

kerrota negatiivisista kokemuksista ei johdu siis siitä, että niiden kertominen olisi 

suoranaisesti kielletty. On kuitenkin mahdollista, että osa sotalapsista kokee, etteivät 

heidän kokemuksensa siitä huolimatta ole hyväksyttyjä yhdistyksen sisällä. Osalle 

sotalapsista kokemukset ovat myös niin kipeitä, ettei niistä haluta kertoa muille. Lähes 

kaikki haastattelemani sotalapset toivat esiin sen, miten heidän kokemuksensa eroavat 

muiden sotalasten kokemuksista. Se, miksi kertojat kokevat tärkeäksi kertoa muiden 

kokemuksista poikkeavasta kokemuksestaan, olisi kiinnostava jatkotutkimuksen kohde. 

 

Sotalapsi-lehdessä julkaistiin sen ilmestymisvuosien aikana runsaasti 

sotalapsuuskertomuksia, mikä kertoo sotalasten suuresta kertomisen tarpeesta. 

Kertomukset noudattavat suurelta osin tarinan muotoa, johon kuuluu tapahtumista 

kertomisen lisäksi kirjoitushetken arvio niiden merkityksestä. Jokaisen sotalapsen 

kokemus ja siten myös sotalapsuuskertomus on omanlaisensa, mutta kertomuksissa on 

myös runsaasti samankaltaisuutta. Sotalapset kertovat usein perheensä elämästä ennen 

sotaa sekä sotalapseksi lähettämisestä, elämästä sijoituspaikassa, sekä paluusta ja 

sopeutumisesta Suomeen. Luonnollisesti suureen määrään mahtuu paljon vaihtelua sen 

osalta, mihin kertomus painottuu. Osassa kertomuksissa myös tunteiden osuus jää melko 

vähäiseksi, mikä vaikeutti kertomusten sävyn analysointia. Suurin osa kertomuksista 

kertoi kuitenkin positiivisista kokemuksista, vaikka sotalapsuuteen saattoi liittyä myös 

hyvin kipeitä kokemuksia esimerkiksi Suomeen paluuseen liittyen. Pelkästään 

negatiivisista kokemuksista kerrottiin ainoastaan muutamassa kertomuksessa. 

 

Myös haastatteluissa sotalapset kertoivat sotalapsuudestaan tarinan muodossa, joskin 

suullinen kerronta ja haastattelijan esittämät kysymykset vaikuttivat sen muotoon. 

Sotalapset kuitenkin sekä kertoivat kokemuksistaan että arvioivat kokemusten vaikutusta 

myöhempään elämäänsä. Tekemissäni haastatteluissa en havainnut myöskään, että 

vaikeista asioista olisi järjestelmällisesti vaiettu, vaan osa sotalapsista kertoi avoimesti 

myös kipeistä kokemuksistaan. Se kertoo siitä, että he ovat käsitelleet kokemuksiaan 

paljon, jolloin niistä ei ole enää niin vaikea puhua. Sotalapset näkevät sotalapsuudella 

olleen heille sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia, eivätkä ne useimmiten sulje 

toisiaan pois. 
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Analysoin sotalasten kirjallisia kertomuksia myös Ulla Savolaisen kehittämien 

kerrontastrategioiden pohjalta. Savolainen löysi evakkolasten kirjallisista 

muistelmakertomuksista kolme kerrontastrategiaa; totuus- ja historiaorientoituneen, 

reflektoivan ja kaunokirjallisen kerrontastrategian. Nämä kaikki kerrontastrategiat olivat 

löydettävissä myös sotalasten kirjallisista muistelmista. Sotalapset yhdistelivät 

kerrontastrategioita ja kirjoitukset edustivat vain harvoin tiettyä strategiaa. Reflektoiva 

kerrontastrategia, jossa kirjoittaja pohtii omia tunteitaan ja tapahtumien merkitystä itselle, 

esiintyi useimmiten sellaisissa kertomuksissa, jossa hyödynnettiin myös muita kerronnan 

tyylejä. Reflektointi liittyikin usein sen pohtimiseen, millaisia vaikutuksia 

sotalapsuudella on kirjoittajan elämään ollut. Sotalapsuus itsessään esitettiin 

kirjoituksissa useimmiten joko menneisyyteen sijoittuvana ajanjaksona tai koko elämään 

vaikuttaneena tapahtumana. Se, miten sotalapsuus esitettiin kertomuksessa, vaikutti myös 

valittujen kerrontastrategioiden käyttöön. Kerrontastrategioiden käytön tarkastelua olisi 

mahdollista vielä syventää jatkotutkimuksessa, sillä sotalasten runsas 

muistelmakirjallisuus tarjoaa siihen hyvän lähtökohdan. 

 

Tämän tutkielman myötä sotalapsuudesta on saatu uutta tietoa nimenomaan sotalasten 

yhteisön näkökulmasta. Sotalapsi-lehteä ei ole aiemmin käytetty yhtä laajasti lähteenä 

tieteellisessä tutkimuksessa, vaikka sen rooli sotalasten yhdistäjänä on merkittävä. 

Lehden avulla sotalapset ovat yhteydessä toisiinsa ja sen sivuilla myös rakennetaan 

sotalasten keskinäistä yhteisöllisyyttä. Sotalasten kokemuksia on tarkasteltu paljon 

yksittäisten sotalasten näkökulmasta, mutta yhteisön tarkastelu antaa tietoa myös siitä 

ympäristöstä, jossa yksittäisetkin sotalapset toimivat ja muistelevat kokemuksiaan. 

Yhteisön merkitys yksittäisille sotalapsille on usein toimia paikkana jakaa kokemuksiaan 

yhdessä muiden samankaltaisen lapsuuden eläneiden kesken. Sotalapsiyhteisö on 

aktiivisesti halunnut korostaa omaa osuuttaan maan historiassa ja tuoda esiin omia 

kokemuksiaan sekä osana muita sota-ajan lapsia että omana ainutlaatuisena ryhmänään. 

Sotalapsille on myös tärkeää, etteivät heidän kokemuksensa unohdu vaan jäävät elämään.  
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Taustoittavia kysymyksiä/perustietoja: 

 

Nimi, syntymävuosi ja syntymäpaikka? 

Ammatti? 

Keitä perheeseenne kuuluu? 

   -Lapsuudenperhe? 

 

Sotalapsuuteen liittyviä kysymyksiä: 

 

1. Milloin ja missä olitte sotalapsena? Miten muistelette Ruotsissa oloa? 

2. Oletteko Suomeen palattuanne pitänyt yhteyttä perheeseen, jossa olitte 

sotalapsena?  Tai muihin ihmisiin, joihin tutustuitte sotalapsena ollessasi?  

3. Missä vaiheessa yhteydenpitoa on ollut? Lapsuudesta alkaen vai myöhemmin? 

4. Onko yhteydenpito katkennut tai onko siinä ollut taukoja? 

5. Miten elämä jatkui palattuanne Suomeen sodan jälkeen?  

6. Missä elämän vaiheessa tai hetkissä sotalapsuus on tullut mieleen? (esim. 

itsenäistyminen, lasten syntymä) 

7. Kenen kanssa puhutte sotalapsuudesta? 

 Kenen kanssa ja milloin? (esim. lasten ollessa pieniä/aikuisia) 

 Miksi juuri heidän kanssaan? 

 Onko teillä ystäviä tai tuttavia jotka ovat myös olleet sotalapsena, mutta jotka 

eivät ole yhdistyksen jäseniä? Oletteko puhuneet sotalapsuudesta? Millä 

tavoin yhteinen kokemus eli sotalapsuus on tullut ilmi? 

 Puhuitteko koskaan vanhempienne kanssa? 

 

Sotalasten yhdistystoimintaan liittyviä kysymyksiä:  

 

8. Milloin olette tullut mukaan sotalapsiyhdistyksen toimintaan?  

9. Miten lähditte toimintaan mukaan? 

10. Milloin ja miten kuulitte toiminnasta ensimmäisen kerran?  

11. Olitteko ajatellut sotalapsuuteen liittyviä asioita ennen kuin kuulitte toiminnasta?  
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12. Millaisia ajatuksia yhdistystoimintaan lähteminen herätti? 

13. Mitä ovat syyt, joiden vuoksi olette nyt mukana toiminnassa? Tulevaisuus? 

14. Onko yhdistystoimintaan osallistumisessa ollut taukoja?  

15. Jos, niin milloin ja mistä syystä?  

16. Kuinka aktiivisesti olette ollut mukana toiminnassa? Missä tehtävissä/roolissa? 

 

Muuhun yhdistystoimintaan ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä: 

 

17. Oletteko tai oletteko ollut sotalapsiyhdistyksen lisäksi mukana muiden 

yhdistysten toiminnassa? 

18. Millaisissa tehtävissä tai rooleissa olet toiminut ko. yhdistyksissä? 

19. Onko aktiivisuus tyypillistä/ onko sotalapsiasia erityisen tärkeä?  

 

Muita sotalapsi-aiheeseen liittyviä kysymyksiä: 

 

20. Kun puhutte sotalasten tapaamisissa omista kokemuksistanne, niin oletteko 

havainnut eroja omissa ja muiden sotalapsuuskertomuksissa? Voitteko muiden 

kertomuksista tunnistaa omia tuntojanne ja kokemuksianne? 

21. Sotalapsille on pystytetty esim. muistomerkkejä eri puolille Suomea. Oletteko 

tutustunut näihin muistomerkkeihin tai patsaisiin? 

 Millaista vierailu näillä paikoilla on ollut? 

 Oletteko vieraillut paikoilla yksin vai yhdessä muiden kanssa, kenen? Onko 

kokemus ollut erilainen? 

22. Oletteko lukenut Suomen sotalapsiyhdistysten Keskusliiton julkaisemaa 

Sotalapsi-lehteä?  

23. Millaisia lehden jutut mielestänne ovat? Monipuolisia, lohduttavia, 

samaistuttavia? 

24. Oletteko tutustunut muuhun sotalapsia käsittelevään aineistoon, kuten kirjoihin 

tai elokuviin? Mihin? Sotalapsi-näytelmä Oulussa (Annina Rokka)? 

25. Oletteko nähnyt Klaus Härön Äideistä parhain (2005) -elokuvan?  

               - Millainen elokuva mielestänne oli? 

               - Milloin näitte elokuvan? 

     26. Oletteko itse esimerkiksi kirjoittanut sotalapsia käsitteleviä kirjoituksia lehtiin?  

     27. Tuleeko mieleenne jotain muuta asiaa, jota en ole huomannut kysyä? 
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Liite 2. Taulukko Sotalapsi-lehden kertomuksista 

 

Lehden numero Sivumäärä Sotalapsuus-

kertomuksia 

Haastatteluita, 

joissa 

sotalapsuus 

keskiössä 

Haastatteluita,  

joissa muut  

aiheet 

keskiössä 

1/2000 32 1   

2-3/2000 32 2 1  

 

1/2001 32 5 1  

2/2001 32 5   

3/2001 32 3   

4/2001 32 3 (+ 8)304   

 

1/2002 32 1 2  

2/2002 32 2 3  

3/2002 32 2 3  

4/2002 32 5   

 

1/2003 32 2 2 1 

2/2003 32 1 4  

3/2003 32 5 1  

4/2003 32 1 4 1 

 

1/2004 32 1   

2/2004 32 8 1  

3/2004 32 5  1 

4/2004 32 7 1  

 

1/2005 80 6 2 1 

                                                 
304 Kirjoituksista kahdeksan oli vastauksia lehden 2/2001 kirjoituspyyntöön, jossa pyydettiin jouluaiheisia 

kirjoituksia. Jos lehdessä on julkaistu vastauksia kirjoituspyyntöön, olen merkinnyt ne tavallisten 

kertomusten jälkeen erikseen: n (+n). Viite kertoo, mihin kirjoituspyyntöön tekstit vastaavat. 
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2/2005 48 3   

3/2005 32 2 2  

4/2005 48 6 1 1 

 

1/2006 44 6  1 

2/2006 51 4  1 

3/2006 44 2   

4/2006 44  3  

 

1/2007 44 5 1  

2/2007 48 8 1  

3/2007 48 2 1  

4/2007 48 4 2  

 

1/2008 48 8 3  

2/2008 48 8   

3/2008 48 3 2  

4/2008 48 4 1  

 

1/2009 48 4 1  

2/2009 48 5 3  

3/2009 48 2 (+ 9)305 1 (+ 4)306 1 

4/2009 48 6   

 

1/2010 48 8 2 1 

2/2010 48 4 (+ 5)307   

3/2010 48 (+ 4)308 1 1 

                                                 
305 Kertomuksista yhdeksän on Ahvenanmaalla asuvien sotalasten kertomuksia, joita oli etsitty lehti-

ilmoituksen kautta kertomaan kokemuksistaan. 
306 Haastatelluista neljä oli Ahvenanmaalla asuvia sotalapsia, jotka kertoivat sotalapsuudestaan ja olivat 

löytyneet edellä mainitun lehti-ilmoituksen kautta. 
307 Kirjoituksista viisi on vastauksia kirjoituspyyntöön, jossa pyydettiin kirjoituksia sotalapsuuden 

aikaisista muistoesineistä. 
308 Kirjoituksista kaksi oli vastauksia muistoesineitä käsittelevään kirjoituspyyntöön ja kaksi kieliongelmia 

käsittelevään kirjoituspyyntöön. 
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4/2010 48 2 (+ 2)309 1 1 

 

1/2011 48 8 (+ 1)310  1 

2/2011 48 7 2 1 

3/2011 48 1 3 1 

4/2011 48 8 2  

 

1/2012  48 2  1 

2/2012 48 5 1 1 

3/2012 48 5 1 1 

4/2012 48 7  2 

 

1/2013 48 7 (+ 3)311  1 

2/2013 48 5 2 2 

3/2013 48 8   

4/2013 48 7  2 

 

1/2014 48 4   

2/2014 48 2 1  

3/2014 48 6  1 

4/2014 48 7 1  

 

1/2015 48 6 5  

2/2015 48 5   

3/2015 48  Valokuvanumero   

4/2015 56 10   

 

YHTEENSÄ 271 (+ 33) 69 (+ 4) 25 

 

                                                 
309 Kirjoituksista kaksi oli vastauksia kieliongelmia käsittelevään kirjoituspyyntöön. 
310 Kirjoituksista yksi oli vastaus kieliongelmia käsittelevään kirjoituspyyntöön. 
311 Kirjoituksista kolme oli vastauksia sotalapsia ja heidän äitejään käsittelevään kirjoituspyyntöön. 


