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JOHDANTO 

Tämä tutkimus käsittelee petsamolaisten etujärjestöjen toimintaa vuodesta 1944 vuoteen 

1953, jolloin etujärjestötoiminnan voidaan katsoa loppuneen. Tässä pro gradu-tutkielmassani 

tutkin, miten petsamolaiset järjestäytyivät, mitä ja ketä keskeisiä tekijöitä liikkeessä oli ja mitkä 

olivat liikkeen tulokset. Petsamon väestön taustojen ymmärtämiseksi avaan hieman 

Petsamon siirtolaisten tilannetta Pohjois-Suomessa. 

HISTORIALLINEN TAUSTA 

Petsamo liitettiin osaksi Suomea Tarton rauhassa 14. lokakuuta vuonna 1920. Alueelle oli 

muuttanut 1800-luvulta lähtien runsaasti suomalaistaustaisia uudisasukkaita, mutta alueella 

oli myös paljon venäläiskyliä ja kolttasaamelaisia.1 Petsamo suomalaistui 1920–1930-lukujen 

aikana. Alueella käynnistynyt nikkelikaivosteollisuus, Jäämeren kaupankäyntimahdollisuudet, 

teiden ja asuntojen rakentaminen sekä hyvät kalastusmahdollisuudet houkuttelivat 

toimetonta suomalaisväestöä. Pääosa muuttajista tuli Pohjois-Suomesta. Maanviljelys levisi 

uusien tulokkaiden mukana jokaiseen Petsamon kylään; alueella oli aiemmin ollut lähinnä 

porotaloutta ja pienimuotoista karjataloutta.2 

Toimeentulomahdollisuudet Petsamossa vaihtelivat. Ammattiyhdistysliike ei ollut 

Petsamossa aktiivinen, joskin työläisten oloista tehtiin sisäministeriölle kanteluita 1920-luvun 

lopussa. Vuodesta 1930 lähtien, lapualaisliikkeen ja oikeiston voimistumisen myötä, 

vasemmistolainen aktiivisuus laantui Petsamossa. 3  Petsamon Nikkelin nousun myötä 

ammattiliitotkin virkistyivät4. Työllisyys oli vaihtelevaa. Köyhäinhoito on muodostanut jopa 

60% kunnan menoista vuonna 1930, mutta toisaalta 1931 sillin nousu Petsamonvuonoon 

poisti hetkeksi työttömyyden kokonaan.5  

Nikkelikaivoksen myötä Petsamon alue alkoi kiinnostaa suurvaltoja. Talvisodan syttyessä 30. 

marraskuuta 1939 Petsamon alueelta oltiin jo huomattu Neuvostoliiton rajan takaiset 

joukkojen keskitykset, ja väestönsuojeluviranomaiset olivat ryhtyneet 

evakuointitoimenpiteisiin. Hyökkäys tuli silti monille yllätyksenä ja siviiliväestöä jäi 

satamäärin miehitysvallan alle, eikä kaikkia tärkeitä satamia ehditty tuhota. Evakkoon 

                                                                 
1 Alavuotunki 1999, 41. 
2 Onnela 1999, 117–120.  
3 Kuusikko 1999, 135–137. 
4 Forsman 1999, 417. 
5 Suomela 1999, 363, 367–368. 
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lähdettiin pääasiassa Pohjois-Norjaan, jossa monilla oli ennestään sukulaisia. Osa matkusti 

kuorma-autoilla Rovaniemelle ja Tervolaan. Evakkoaika vauraassa Norjassa meni kohtalaisen 

hyvin huhtikuuhun asti 1940, jolloin Saksa hyökkäsi maahan. Suomalaisväestö joutui 

lähtemään uudestaan evakkoon. Kokonaisuudessaan evakkoaika jäi lyhyeksi; petsamolaiset 

pääsivät palaamaan kotiseuduilleen jo vuoden 1940 keväällä. Jälleenrakennus Petsamossa 

eteni hitaasti varojen ja rakennusmateriaalin puutteen takia.6 

Karjalaisevakkojen ja -siirtolaisten etujärjestö, Karjalan liitto, perustettiin talvisodan jälkeen 

20.4.1940 Helsingissä. Perustavassa kokouksessa oli kattavasti läsnä Karjalan alueen kuntien, 

järjestöjen ja seurakuntien edustajia. Liiton tarkoitus määriteltiin seuraavasti: 

ylläpitää yhteyttä karjalaisten yhdyskuntien ja vapaiden järjestöjen kesken, tehdä 

tunnetuksi karjalaisten asiaa sekä heidän omatoimisuuttaan edistäen työskennellä 

alueluovutusten kautta menetettyjen seutujen väestön elinehtojen parantamiseksi.7 

Lähinnä karjalaisten asuttamista varten säädetyn pika-asutuslain myötä 1940 tehtiin 

suunnitelmia ja perustettiin koneistoja evakkojen nopeaa asuttamista varten. Karjalan Liitto 

pystyi vaikuttamaan suunnitelmiin kansanedustajajäsentensä kautta. Karjalais- ja 

petsamolaisväestöä suunniteltiin sijoitettavan Tervolan alueelle, ja alueelle oli tarkoitus 

rakentaa seuraavana kesänä asutustiloja. Pika-asutuslain toteutus jäi puolitiehen, mutta siitä 

saatiin arvokasta kokemusta tulevaa varten.8 

Jatkosodan alkaessa syksyllä 1941 Petsamon rintama jäi täysin saksalaisjoukkojen vastuulle. 

Siviilien evakuointia hidastettiin ja evakuoituja palautettiin työvoimaksi. Elinkeinojen 

harjoitus Petsamossa kärsi jatkuvista pommituksista ja partisaanien hyökkäyksistä johtuen, 

mutta saksalaisten huollon ansiosta nälkää ei nähty. Petsamo kärsi sodan ajan väestökadosta 

kuolemien ja poismuuttojen myötä. Saksan sotaonnen kääntyessä 1943 käytiin alustavia 

rauhanneuvotteluja, ja suurvaltapoliittisesta tilanteesta johtuen alkoi vaikuttaa ilmeiseltä, että 

Petsamo menetetään.9 

Pohjois-Suomen evakuointi aloitettiin kesällä 1944 saksalaisten ja suomalaisten 

yhteistoimena. Saksalaisten huolena oli, että Neuvostoliiton armeija vyöryisi Lappiin ja 

valloittaisi alueen. Suomen eduskunta hyväksyi Neuvostoliiton rauhanehdot 2.9.1944. 

                                                                 
6 Nyyssönen 1999, 629–631. 
7 Arponen, Antti O. 2010, 7–12. 
8 Hietanen, 1982 ja Teperi 1993, 21–25. 
9 Nyyssönen 1999, 633–639. 
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Suomalaisten evakuointi Petsamosta käynnistyi saksalaisten ollessa vielä evakoille 

myötämielisiä. Tiet olivat tukossa; sotaväki marssi pohjoiseen ja siviilit etelään. Saksalaiset 

osallistuivat petsamolaisevakkojen kuljetukseen Ivaloon ja Rovaniemelle asti. 

Evakuointimääränpääksi valikoitui Kalajoki 11.9. julkistetun suunnitelman mukaan. Petsamo 

ja Inari olivat tyhjiä 17.9.1944 mennessä; suurin osa Ylä-Lapin asukkaista oli jo saapunut 

Kalajoelle koulujen nurkkiin ilman tietoa tulevasta. Petsamon kunnallisia asioita Kalajoella 

hoiti lokakuusta 1944 lähtien Petsamon kunnan hoitokunta. 10 

Suomen ja Neuvostoliiton välirauhansopimus 18. syyskuuta johti vielä Lapin sotaan: 

saksalaisjoukot oli häädettävä Pohjois-Suomesta. Lopusta Lapin läänin väestöstä 104 000 – 

74 prosenttia – evakuoitiin yhteistyössä saksalaisten kanssa joko Ruotsiin tai Pohjois-

Pohjanmaalle. Myös Oulun läänin pohjoisosia evakuoitiin.  

Lapin sota kärjistyi ja saksalaiset ryhtyivät käyttämään poltetun maan taktiikkaa. Oulun läänin 

pohjoisosien ja Lapin eteläosien evakot pääsivät takaisin kotiseuduilleen vielä vuoden 1944 

puolella, mutta suurin osa Lapin evakoista pääsi paluumatkalle vasta keväällä ja kesällä 1945.11 

Asuinrakennuksia tuhottiin Lapin läänissä yhteensä 4962. 12  Lappi oli hävitetty lähes 

täydellisesti eritoten asutuskeskittymien osalta, tiet oli miinoitettu ja sillat tuhottu 

korjauskelvottomaan kuntoon, joten siviiliväestöä ei yksinkertaisesti voitu päästää 

kotiseuduilleen talvisaikaan. Yhteensä 10 800 henkeä oli vielä evakuoituna Pohjois-

Pohjanmaan alueella. Tämä ihmisryhmä oli lähtöisin Pohjois-Suomen luovutetuilta alueilta, 

eli Petsamosta, Sallasta ja Kuusamosta.13 

TUTKIMUSTILANNE 

Toisen maailmansodan jälkeistä Suomea ja sen siirtolaisongelmaa on tutkittu runsaasti. 

Petsamon aihepiirin voidaan katsoa jääneen sodanjälkeisinä vuosikymmeninä 

historiantutkimukselliseen katveeseen, mutta vuosituhannen vaihteessa valmistunut 

Turjanmeren maa – Petsamon historia 1920–194414 nosti Petsamon ja petsamolaisten kohtalon 

akateemisessa maailmassa tapetille. Sen osio Pois Petsamosta 15 , kirjoittaja JUKKA 

NYYSSÖNEN, käsittelee petsamolaisten evakko- ja siirtolaiskokemuksia. 

                                                                 
10 Nyyssönen 1999, 639–641, Tervonen 1999, 371. 
11 Laitinen 1995, 86 
12 Nummela 1993, 140. 
13 Tervonen 1994, 9–11; Laitinen 1995, 86. 
14 Toim. Vahtola, Jouko & Onnela, Samuli, 1999. 
15 Nyyssönen 1999, 629–656. 
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Lapin yliopiston FEENIKS-hanke tutki viime aikoina taidetta ja kulttuuria osana Lapin 

sodan jälkeistä materiaalista ja henkistä jälleenrakennusta. Kyseisen hankkeen alaisuuteen 

muodostui niin kutsuttu Petsamo-ryhmä, jonka alatutkimushankkeen nimi on Sodan siirtämät 

- Evakko- ja siirtolaisuuskokemukset pohjoisen oloissa toisen maailmansodan jälkeen. Hankkeen kukin 

jäsen osaltaan käsittelee Petsamon evakkojen ja siirtolaisten kokemuksia16.  

Petsamolaisten etujärjestöjen tutkimusta en olisi voinut suorittaa ilman tarkkaa perehtymistä 

siirtolaisten ja rintamamiesten asuttamista varten laadittuun maanhankintalakiin17 sekä sodan 

aikaisia vahinkoja ja menetyksiä korvanneeseen toiseen korvauslakiin 18 . Lain 

täytäntöönpanoa on tutkittu paikallisista näkökulmista runsaasti. PÄIVI VÄÄTÄISEN 

Maanhankintalain mukainen asutustoiminta Ylitorniolla 19  käsittelee erinomaisesti tietyn 

maantieteellisen alueen asutustoimintaa. ERKKI LAITISEN toimittama Rintamalta raivioille 

– sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta20 antaa hyvän yleiskuvan sodanjälkeisestä asutuksesta, 

ja etenkin toimittajan kirjoittama osio Vuoden 1945 maanhankintalain synty, sisältö ja toteutus21 

on toiminut korvaamattoman arvokkaana haku- ja johdatustekstinä maanhankintalakiin. 

Lapin läänin asutuksen erityisluonnetta käsittelevä MHL-asutustoiminta Lapissa – Sodanjälkeinen 

asutustoiminta 50 vuotta22 sisältää osin tutkimuksellisia, osin muisteluun perustuvia artikkeleita 

maanhankintalain toteutuksesta Lapissa. Teos on siksi mielenkiintoinen, että osa teksteistä 

on petsamolaisten kirjoittamia. MAUNO JOKIPIIN toimittama Tutkielmia sodanjälkeisestä 

asutustoiminnasta Suomessa 23  käsittelee artikkeleissaan siirtokarjalaisten sopeutumista sekä 

petsamolaisryhmien, kuten kolttien ja kalastajien sijoittumista Suomessa. 

Petsamolaissiirtolaisten ja Kuusamo-Sallan siirtolaisten lukumäärä, reilu 10 000, oli häviävän 

pieni asutettavaan karjalaisväestöön, noin 400 000, nähden. Täten Karjalan evakot ja 

siirtolaiset 24  ovat yleensä keskiössä Suomen sodanjälkeisestä siirtoväkiongelmasta 

puhuttaessa. Tämän tutkimuksen kannalta hyödyllisin karjalaisten vaiheisiin keskittyvä 

                                                                 
16 Hankkeen johtaja on Lapin yliopiston kulttuurihistorian professori Marja Tuominen. Muita jäseniä ovat 
Veli-Pekka Lehtola, Pekka Räihä, Tiina Suopajärvi, Outi Autti, Rauni Rekonen, Tiina Harjumaa, Johanna 
Tuovinen ja Mikko Melamies. 
17 Astunut voimaan 5.5.1945. Vastedes MHL. 
18 Astunut voimaan 5.5.1945. Vastedes TKL. 
19 Väätäinen 1997. 
20 Laitinen 1995. 
21 Laitinen 1995, 52–138. 
22 Kimmo Korpi et al, 1995. 
23 Toim. Jokipii, 1988. 
24 Tässä tutkimuksessa käytetään sanaa evakko kuvaamaan ihmistä, joka on evakuoitu. Sanaan liittyy siis 
kotiseudulle palaamisen mahdollisuus. Siirtolaisen ja sodan jälkeisenä aikana usein käsitetyn siirtoväen käsitettä 
käytetään heistä, joilla kotiinpaluun mahdollisuutta ei enää käytännössä ole. 
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tutkimus on JOUKO TEPERIN Karjalan liiton taisteluvuodet 1940-1960 25 , joka käsittelee 

karjalaisten yhteisen etujärjestön, Karjalan liiton, alkuvaiheita ja toimintaa sotien aikana ja 

niiden jälkeen. Tutkimuksessa ei käsitellä pelkästään Karjalan liittoa, vaan myös sen 

yhdyssiteitä ja vaikutuskanavia Suomen hallintoon, sen roolia karjalaisten eräänlaisena 

kattojärjestönä, sekä myös sen sisäisiä ongelmia. Täten se toimii oivana verrokkitutkimuksena 

Petsamon Siirtoväki ry:n tutkimukseen. 

Teperin teoksen tukena toimivat 1960 valmistunut, aikalaiskuvaa antava NIILO YRJÖLÄN 

Karjalan kansan puolesta: Karjalan liiton taisteluntieltä 1940-196026, tuoreempi Karjalasta on kysymys 

– Karjalan Liitto 1940-2010 27 , ja oululaista paikalliskuvaa antava KAROLIINA 

KEMPPAISEN pro gradu ”Olkaamme veljiä vieraalla maaperällä”: Oulun Karjalaseura vuosina 

1940-201028. 

Todellisia sotien aiheuttamia kustannuksia valtiolle selventää erinomaisesti ILKKA 

NUMMELAN Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa vuosina 1939-195229. 

Valtion budjettipolitiikkaa, jonka alaisena siirtolaisten asutus ja korvaukset olivat, käsitellään 

erinomaisesti HEIKKISEN & TIIHOSEN Kriisinselvittäjä - Valtiovarainministeriön historia 230 

-teoksessa. 

Suomalaisen historian tutkimuskentässä on noussut viime vuosina uusia suuntauksia sotien 

jälkeisen ajan tutkimuksesta rauhaan palaamisen näkökulmasta. Johtavana kysymyksenä ei 

pidetä ”mitä tapahtui sodan jälkeen”, vaan miten rauhaan palattiin. HOLMILA & 

MIKKONEN kokevat teoksessaan Suomi sodan jälkeen – Pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 1944-

1949 31  keskeisenä tutkia ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja niiden 

suhdetta. Rauhaan paluun kokemuksellinen historia osoittaa, että järjestelmän ja ihmisen 

kohtaaminen oli usein ongelmallista. Holmila ja Mikkonen katsovat ajatuksen sodanjälkeisistä 

vuosista yhtenäisen jälleenrakennuksen aikana olevan sotien jälkeen yksimielisyyttä vaalivan 

julkisen keskustelun tuottama myytti, joka on harhaanjohtava. 

                                                                 
25 Teperi 1993. 
26 Yrjölä 1960. 
27 toim. Willman, 2010. 
28 Kemppainen, 2013. 
29 Nummela 1993. 
30 Heikkinen & Tiihonen 2009. 
31 Holmila & Mikkonen 2015. 



8 
 

KIVIMÄKI & HYTÖSEN toimittama Rauhaton rauha – Suomalaiset ja Sodan päättyminen 1944-

1950 32  kysyy ”kuinka suomalaiset asennoituivat uuteen rauhanaikaan?” ja ”miten he 

jäsensivät niin omaa kuin koko maailman sodanjälkeistä tilannetta?”. Artikkelit pureutuvat 

Suomessa paikallistasolla poikkeaviin suhtautumisiin ”rauhaan” sekä valtion konkreettisiin 

toimenpiteisiin taloudellisten reunaehtojen puristuksessa. MARJA TUOMISEN artikkeli 

Lapin ajanlasku avaa Lapin hävityksen ja jälleenrakennuksen kontekstia, joka oli täysin 

erilainen muuhun Suomeen verrattuna.  

HELI KANASEN väitöskirja Kontrolloitu sopeutuminen – Ortodoksinen siirtoväki sotien jälkeisessä 

Ylä-Savossa (1946-1959) 33  käsittelee erinomaisesti siirtoväen sopeutumista ja vastaanottoa 

paikallisessa kontekstissa. Kananen onnistuu tutkimuksessaan todentamaan etnistä syrjintää 

tapahtuneen ortodoksiväestön vastaanotossa ja murtaa oivasti myyttiä yhteisestä 

jälleenrakennuseetoksesta keskittymällä siirtolaisten kokemusperäiseen tarkasteluun. 

Uudessa historiantutkimuksen suunnassa pyritään esittämään keskeisenä, miten sodasta 

palaaminen koettiin, ja minkälaisen rauhankriisin rauhaan palaaminen aiheutti yksilö- ja 

organisaatiotasolla. Haluaisin ainakin kuvitella, että tutkimukseni liitelee jossain tämän uuden 

sodanjälkeisen tutkimussuuntauksen myötätuulissa.  

Tässä tapauksessa kyseessä on mikrohistorialliseksi luokiteltava katsaus verrattain pienen 

väestöryhmän yksittäisiin ihmisiin henkilöityvästä etujärjestötoiminnasta. Järjestelmän ja 

ihmisen kohtaaminen on keskiössä. Petsamon siirtoväen järjestäytymistä, vaikutuskanavia ja 

vaikutusyrityksiä ei ole aiemmin tutkittu. Aiempi petsamolaissiirtolaisiin kohdistunut 

historiallinen tutkimus näyttäisi kohdistuneen lähinnä asutustoimintaan, ja siinäkin tiettyihin 

ihmisryhmiin, kuten kolttasaamelaisiin tai Varejoen asutusalueen 34  maatalouselinkeinon 

pariin asutettuihin petsamolaisiin. Käyttämäni lähdepohjan perusteella petsamolaisten ääni 

on kuulunut sodanjälkeisinä vuosina myös näiden ihmisryhmien ja asutusalueiden 

ulkopuolelta. Petsamolaisuutta viiteryhmänä ja petsamolaisasian ajamista käsitellään tässä 

tutkimuksessa koko Pohjois-Suomen alueen hätää, epäoikeudenmukaisuutta tai puutetta 

kärsineiden petsamolaisten näkövinkkelistä käsin. 

                                                                 
32 Kivimäki & Hytönen (toim) 2015. 
33 Kananen 2010. 
34 Tervolan kunnassa sijaitseva Varejoki oli Lapin sodanjälkeisistä asutusalueista siinä mielessä erityislaatuinen, 
että sinne asutettiin ainoastaan petsamolaistaustaisia siirtolaisia. Se myös valmistui asutusalueista ensimmäisten 
joukossa. Ks. esim. Nyyssönen 1999, 642–649. 
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TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Etujärjestöillä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan petsamolaisten oman viiteryhmän etuja ajavia 

elimiä. Aktiivilla viittaan yksittäiseen toimijaan, joka toimii etujärjestön tai viiteryhmän 

nimissä. Tutkimuksessa tarkastellaan siirtolaisten kokouksia ja etujärjestöjä, niiden keskeisiä 

toimijoita, sekä siirtoväen asioihin keskittyviä virkamieselimiä. 

Päätutkimuskysymykseni on seuraava:  

Miten petsamolaiset pyrkivät ja onnistuivat vaikuttamaan heitä koskeneisiin lakeihin ja 

asutus- sekä avustustoimiin?  

Avustavia tutkimuskysymyksiä ovat:  

Mitä vaikuttimia etujärjestötoiminnan taustalla oli? 

Mitä olivat etujärjestötoiminnan tulokset? 

Mitkä olivat petsamolaisten vaikutusmahdollisuudet muun siirtoväen 

vaikutusmahdollisuuksiin verrattuna? 

Aihetta lähestytään petsamolaisten jäsenmäärältään suurimman ja maantieteellisesti 

laajimman järjestön, Petsamon siirtoväki ry:n toimien kautta, koska siitä on jäänyt eniten 

arkistojälkiä. Kyseessä ei ole mikään perinteinen järjestöhistoria, vaan enemmänkin 

eturyhmätutkimus. Petsamolaisten vaikutuskanavat, eritoten valtioneuvoston yhteyteen 

perustettu Petsamolaiskomitea, ovat myös tarkastelun kohteena. Vaikutusmahdollisuuksia 

analysoidakseni tarkastelen petsamolaisliikettä suuremmassa, sotien jälkeisen Suomen 

sisäpoliittisessa kontekstissa. Viimeistä tutkimuskysymystä varten tarkastelen myös Karjalan 

Liiton toimia ja vertailen sen vaikutuskanavia petsamolaisten vaikutuskanaviin. 

Tutkimuksen ajallinen rajaus alkaa vuodesta 1944 ensimmäisistä petsamolaisten 

siirtolaiskokouksista Kalajoella syntyhetkistä ja päättyy etujärjestötoiminnan hiipumiseen 

1950-luvulla. Tuon samalla esiin jälleenrakennuksen ja muiden siirtolaisryhmien asutus- ja 

avustustoimenpiteiden edistymistä. 

Käsittelyjärjestys on löyhän kronologinen. Olen ottanut oikeuden poiketa joidenkin tietojen 

osalta kronologiasta, jos ne palvelevat tiettyjen ilmiöiden tai tekojen selittämistä.  



10 
 

LÄHTEET JA METODI 

Tämä tutkimus perustuu arkistolähteisiin. Tässä tutkimuksessa käyttämäni suuri yksityinen 

arkistokooste petsamolaisten järjestäytymiseen ja Petsamon Siirtoväki ry:hyn liittyen on 

päätynyt käyttööni Ivalosta yksityiseltä ullakolta, jonne se on päätynyt Petsamon Siirtoväki 

ry:n Ivalon alaosaston puheenjohtaja Alarik Portin jäljiltä.35 Arkisto on järjestelemätön ja sen 

syntyhistoria epäselvä. Arkistosta löytyy ensimmäisen käden lähteitä ja paljon 

pöytäkirjaotteita aktiivisimman järjestötoiminnan ajalta.  Vuosien 1944-1945 alkuosan 

kokoaja on todennäköisesti ollut petsamolaisaktiivi Kalle Pääskylä, ja arkisto on myöhemmin 

luovutettu Petsamon Siirtoväki ry:n Rovaniemen aktiivien käyttöön vuosien 1949 tai 1950 

tienoilla, josta eteenpäin arkistoa koostettiin Rovaniemellä Petsamon Siirtoväki ry:n aktiivi 

Lenne Rantalan toimesta. Arkisto kuihtuu, joskaan ei lopu Rantalan siirtyessä 

järjestötoiminnasta sivuun 1952.  

Vuosien 1945-1949 ajalla olen osittain joutunut turvautumaan toisen käden lähteisiin. ERNO 

PAASILINNA, Petsamon Siirtoväki ry:n puheenjohtaja Väinö Paasilinnan poika, puhuu 

elämäkerrassaan Tähän astisen elämäni kirjaimet36 isänsä Väinön yksityisestä arkistokoosteesta. 

Kirjoittaessaan elämäkertaansa 1990-luvulla hän on käynyt näitä asiakirjoja läpi. Kirja toimii 

tutkimuksen lähdeteoksena. 

Erinomaiseksi siirtoväkijärjestön vaikutuskanavia todentavaksi arkistolähteeksi muodostui 

rovasti Erkki Koiviston henkilökohtainen arkisto, jonne sotien jälkeen kansanedustajana 

toiminut Koivisto on kerännyt runsaasti petsamolaisiin liittyvää aineistoa. Aineistosta 

valtaosa on petsamolaisaktiivi Kalle Pääskylän lähettämiä kirjeitä 1945-1956 kansanedustaja 

Koivistolle, jotka Koivisto on säntillisesti tallettanut ja arkistoinut. Lisäksi sodanjälkeisen 

kunnanviraston, Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto vuosilta 1944-1948 toi ilmi 

etujärjestöliikkeen toimenpiteitä virkamiestasolla. 

Tärkeitä, joskin harmillisen niukkoja lähteitä ovat myös Petsamon siirtoväki ry:n Oulun ja 

Ivalon alaosastojen arkistot Oulun maakunta-arkistossa. Petsamon Siirtoväki Ry:n oma 

arkisto on vielä edellä mainittuja niukempi. Petsamon Siirtoväki ry:n arkiston, Oulun 

alaosaston ja Ivalon alaosaston arkistonmuodostajana on toiminut Petsamoseura ry, ja 

                                                                 
35 Aineisto on päätynyt minulle kesällä 2015 Alarik Portin jälkeläiseltä. 
36 Paasilinna 1996, 66. 
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talletus on tehty 6.11.197937. Petsamo-seuran kontaktien kautta on järjestynyt myös tähän 

tutkimukseen ennen tutkimatonta aineistoa. 

Muista arkistolähteistä Petsamon siirtoväki ry:n nimissä käytyä kirjeenvaihtoa löytyi paljon 

Maanlunastuslautakunta n:o 196:n ja Asukkaanottolautakunta n:o 196 arkistoista, sekä jonkin 

verran U. Aarnion asiakirjat-kokoelmasta. Viimeksi mainittu keskittyy pääosin 

kolttasaamelaisiin. Arkistokoosteet sijaitsevat Oulun maakunta-arkistossa. Lisäksi 

tutkimuksessa on käytetty Aarne Juntusen yksityistä arkistoa, joka on tällä hetkellä Lapin 

maakuntamuseossa. 

Muita lähteitä ovat kansanedustaja Koiviston 1945–1955 tekemät petsamolaisiin vaikuttaneet 

komiteanmietinnöt, sekä raha- ja lakialoitteet. Eritoten Petsamolaiskomitean tekemä 

monikymmensivuinen komiteanmietintö vuodelta 1950 on tutkimuksen kannalta 

olennainen. Laeista lähteinä käytetään siirtolaisten asuttamiseen säädettyjä 

maanhankintalakeja ja siirtolaisten sodan johdosta kärsimän vahingon korvaamiseen liittyviä 

korvauslakeja. Lisäksi tutkimuksessa käytetään Kansallisarkistosta löytyvän Siirtoväen 

Neuvottelukunnan arkistoa eri siirtolaisryhmien etujärjestötoiminnan ja mahdollisuuksien 

vertailuun. 

Vaikutuspyrkimyksiä arvioidessani käytän tutkimuksessa vaikutemallia38, jos vaikutusta ei ole 

aineiston perusteella muuten voitu aukottomasti todistaa. MARKKU HYRKKÄSEN 

mukaan vaikuteanalyyttisessä metodissa selvitetään relevantteja vaikutteita – mistä tai keneltä 

ne ovat tulleet – selitettäessä miksi jokin henkilö on käsittänyt asiat tietyllä tavalla.39 Tässä 

tutkimuksessa etsin etenkin sanamuotoja ja perusteluja, joita petsamolaisten asioiden 

puolesta on esitetty ja sitä, miten ne ovat esiintyneet ylemmissä portaissa, kuten 

lakiehdotuksissa. Tarkastelen vaikutemallin avulla myös jotain petsamolaisetujärjestössä 

käytettyjä metodeja. 

Tutkimusta varten olen joko kuvannut asiakirjoja tai tehnyt muistiinpanoja käyttämästäni 

arkistoaineistosta ja koostanut koko aineiston kronologisesti yhteen hakutiedostoon, jonka 

kautta eri arkistojen kirjeenvaihdon ja pöytäkirja-aineiston seuraaminen ajallisesti suhteessa 

toisiinsa on ollut mahdollista. Vaikutusmahdollisuuksia ja tuloksia tutkiakseni olen 

kiinnittänyt huomiota siihen, keiden kanssa edunvalvonnan nimissä ollaan tekemisissä, mitä 

                                                                 
37 Kansilehti. Petsamon siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
38 Vaikutemallista Hyrkkänen 2002, 137 –151. 
39 Hyrkkänen 137. 
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ja miten asioita esitetään ja miten ne nousevat ylempiin päätöksiä tekeviin elimiin. Metodilla 

ei ole mahdollista saavuttaa täyttä varmuutta siitä, mikä etujärjestötoiminnan todellinen 

vaikutus asioiden etenemiseen tai etenemättä jäämiseen ylemmissä portaissa on, koska 

arkistoaineiston ulkopuolelle jää kaikki suora kommunikointi. Vaikutusyrityksiä metodillani 

voidaan silti todentaa. Vaikka aineisto mahdollistaisi kvantitatiivisenkin tutkimuksen, 

tutkimusmenetelmäni on laadullinen, sillä tavoitteena on ymmärtää ilmiötä 

kokonaisvaltaisesti. Kirjemateriaalista tuon esiin tietoja ajetuista asioista ja kuten yleensä, 

yksityiseksi tarkoitetussa kirjeaineistossa herkullisin tieto löytyy sivuhuomioista tai rivien 

välistä.  

Erityishuomiota on myös annettava Kalle Pääskylän kirjoitustavasta, sillä arkistomateriaalista 

valtaosa on Pääskylän tekstiä. Historiallisina lähteinä ne ovat melkoisen tarkkoja päivämääriä 

ja lukumääriä myöten, mutta toisaalta ne toisiinsa kuulumattomia asioita yhdistelemällä 

antavat erityisen kyynisen ja kitkerän kuvan petsamolaisten kokemusmaailmasta. Tekstin 

kontekstia joutuu miettimään tarkkaan ymmärtääkseen, käyttääkö Pääskylä sarkasmia vai 

onko kyseessä todellinen, kärkevä kritiikki. Toisin sanoen teksti on usein erinomaista 

propagandaa. Täten se toimii erinomaisena aloittelevan tutkijan lähteiden objektiivisen 

tarkastelun harjoitteena. 
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1. PETSAMOLAISTEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1944-1949 

Petsamolaisten sodanjälkeisiin vuosiin vaikuttivat ratkaisevasti siirtolaisia varten säädetyt lait 

asutukseen ja korvauksiin liittyen. Ne olivat myös etujärjestötoiminnan syitä ja kohteita, joten 

esittelen niiden sisältöä tutkimuksen alkuun. 

MAANHANKINTALAKI SEKÄ II KORVAUSLAKI 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen aselepo astui voimaan 4. syyskuuta 1944. Uutta asutuslakia 

alettiin valmistella pikaisesti. Hallitus asetti suunnittelukomitean, jonka mietintöjen keskeisin 

sisältö oli, että tulevan elintarvikepulan hillitsemiseksi maataloudessa toiminut siirtoväestö 

olisi asutettava pikaisesti, ja asian kiireellisyyden vuoksi mielellään valmiiden peltojen 

ääreen. 40  Uusi laki haluttiin käsitellä kuluvalla eduskunnan istuntokaudella, joten sen 

valmistelu tapahtui pitkälti maatalousministeriön virkamiehistön toimesta. Keskeisenä 

toimijana lakiehdotuksen valmistelussa toimi maatalousministeriön asutusasiainosaston 

johtaja, karjalaistaustainen Veikko Vennamo.41 

Maanhankintalain tarkoituksena oli muodostaa uusia asutustiloja siirtolaisille, sodassa 

haavoittuneille, kaatuneiden omaisille ja perheellisille rintamamiehille. Eduskunta hyväksyi 

maanhankintalain viiden kuudesta kannattaessa lakiesitystä. Maatalousvaliokunta teki vielä 

lakiin muutoksia ja lähetti sen presidentin hyväksyttäväksi. Maanhankintalaki astui voimaan 

5.5.1945. Maanhankintalain 42  lisäksi säädettiin asetus MHL:n toimeenpanosta, joka tuli 

voimaan 2. kesäkuuta 1945. MHL:n mukaista maanhakijoille luovutettavaa maata tuli ottaa 

lähinnä valtion maasta sekä vapaaehtoisilla kaupoilla yksityisiltä ja yhdistyksiltä. Jollei maata 

ollut joillakin alueilla riittävästi saatavissa, oli valtiolla myös laajat pakkolunastusoikeudet 

yhtiöiden, seurakuntien ja yksityisten maista.43 

Maansaajat jaoteltiin MHL:ssa kahteen ryhmään: ensisijaisiin ja toissijaisiin. Käytännössä 

tämä tarkoitti sitä, että vasta kun kaikki asukkaanottolautakunnan alueen ensisijaiset 

maansaajat oli asutettu, oli toissijaisilla mahdollisuus saada maata. Ensisijaisiin kuuluivat 

maata hallinnut 44  maataloussiirtoväki, ammattiaan harjoittanut kalastajasiirtoväki ja 

                                                                 
40Tiirola 2011, 13–14. 
41 Vennamo-Kuitunen 1947. 
42 Vastedes MHL. 
43 MHL 2§ 
44 Maan saannin edellytyksenä oli, että joko 19.9 1944 tai 12.3.1940 hakija ”on saanut ja edelleen haluaa saada 
toimeentulonsa tahi asunnon ohella osan toimeentulostaan maatilataloudesta tai kalastuksesta; tahi että hänellä 
jompanakumpana juuri mainituista päivistä on ollut hallitsemallaan asuntotontilla oman perheen asunto tai aloitettu sellaisen 
rakentaminen.”. MHL 20§. 
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sotainvalidit. Toissijaisista suurin osa oli perheellisiä rintamamiehiä, ja ryhmään kuuluivat 

myös sotalesket. Monet Petsamossa asuneet sotaan osallistuneet maata tai asuntoa 

omistamattomat siirtolaiset laskettiin maanhankintalaissa toissijaisiksi rintamamiehiksi.45 

MHL:n mukainen maansaantihakemus oli jätettävä vuoden 1945 lokakuun ensimmäiseen 

päivään mennessä senhetkisen asuinkuntansa asutuslautakunnalle tai vastaavalle 

viranomaiselle, joka lähetti hakemuksen eteenpäin kohdealueen asukkaanottolautakunnalle.46 

Asukkaanottolautakunta päätti tilan myöntämisestä, ilmoitti siitä maatalousministeriöön, joka 

taas ilmoitti maansaajalle. Maansaajalla oli valitusoikeus kahden viikon ajan tiedon 

saapumisesta.47 Jos hakemus hyväksyttiin ja maata hakeneelle osoitettiin tila, hakija kutsuttiin 

allekirjoittamaan maanhallintasopimus. Hallintasopimuksen teon jälkeen alkoivat 

rakennuslupa- ja laina-asiat sekä rakennustarvikkeiden ostolupien lähettely.48 Viiden vuoden 

hallintasopimuksen jälkeen oli mahdollisuus lunastaa tila omaksi, jos sopimusehtoja oltiin 

noudatettu. Siirtolaisten kohdalla kauppasopimuksia allekirjoitettiin, vaikkei kaikkia 

sopimuksen ehtoja oltu täytetty.49 Jos tilasta halusi luopua, ja oli aloittanut rakentamisen ja 

peltojen raivaukset tilalla, joutui uusi tilalle tuleva korvaamaan valmiit rakennukset ja 

raivaukset valtiolle. Valtio maksoi tilasta luopumisen yhteydessä korvauksen tehdyistä 

töistä.50 

Talvisodan vahingoista asetettiin voimaan ensimmäinen sotavahinkolaki 12.3.1940. Suomen 

sotatilanteen muuttuessa uusia lakeja säädettiin vastaamaan esimerkiksi karjalaisten 

kotiinpaluumahdollisuuksia. Näistä merkittävin, ensimmäinen korvauslaki tuli voimaan 

13.8.1942. Korvauslaissa korvaukset määriteltiin kunkin alueen tuhojen mukaan erikseen. 

Sotatoimien uudelleen alkaessa 1944 korvauslainsäädäntö oli kirjavaa, jolloin yksittäisissä 

tapauksissa oli vaikea arvioida, milloin mitäkin lakiversiota olisi noudatettava.51  

Jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutetuilla alueilla ei ollut enää mahdollisuutta arvioida 

vahinkoja, eikä täten tiedetty minkä lain mukaan korvaus olisi suoritettava. Tästä syystä 

aiemmat lait jätettiin voimaan, mutta samalla ehdotettiin annettavaksi niin sanottu toinen 

korvauslaki. Hallitus esitti lain eduskunnalle 9.2.1945, ja siinä korvaukset tultaisiin 

                                                                 
45 Maatalousministeriön asutusasiainosasto, Etuoikeusjärjestys maansaannissa. 1946, 1–4. 
46 Vennamo-Kuitunen 1947, 168–169; MHL 68§ ja 69§. 
47 Väätäinen 1997, 54; MHL 69§. 
48 Korpi 1995, 62–63. 
49 MHL 109§; Karjalainen 1989, 20. 
50Ks. esim. Pöytäkirja Tervolan asukkaanottolautakunnan kokouksesta 20.12.1950, Tervola, tai ASO:n kirje 
AOL:lle no: 14081, 15.8. 1950. AOL n:o 196:n ark. Ca:6. OMA. 
51 Laisaari 1945, 2–7. 
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maksamaan maanhankintalain nojalla maana ja omaisuudenluovutusverolain mukaisesti 

eräänlaisina osakkeina eli korvausobligaatioina, jotka sidottiin kotimaisen tavaran 

tukkuhintaindeksin avulla rahan arvon vaihteluihin. Toinen korvauslaki, kuten myös 

maanhankintalaki, saatettiin voimaan 5.5.1945. 52  Viittaus maanhankintalakiin jäi myös 

toiseen korvauslakiin, joka osoittaa läheisesti säädettyjen lakien yhteyttä. Maanhankintalain 

mukaan luovutettavat tilat siis suunniteltiin toimivan korvauksina menetetylle alueelle 

jääneille tiloille. 

Toinen korvauslaki korvasi ainoastaan vahingot, jotka olivat tapahtuneet 31.5.1944 jälkeen. 

Tätä aiemmissa vahingoissa sovellettiin aiemmin annettuja lakeja, joista käytetyimpiä olivat 

30.12.1941 annettu sotavahinkolaki, 29.6.1930 annettu sotatilalaki, 13.8.1942 annettu 

korvauslaki ja 27.8.1943 annettu laki korvauksen suorittamisesta eräistä puolustusvoimain 

toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista. Näistä kaikki olivat voimassa koko Suomen 

alueella.53 

Vuoden 1945 toisen korvauslain vahinkoja korvattiin 19.9.1944 allekirjoitetun 

välirauhansopimuksen mukaan Neuvostoliitolle luovutetuilla alueilla tapahtuneista 

vahingoista, sekä Pohjois-Suomen evakuoiduilta alueilla tapahtuneista vahingoista. Lain 

mukaan suoritettiin myös korvaus omaisuuden jäämisestä Neuvostoliitolle luovutetulle 

alueelle, sekä sotatoimien tai evakuoinnin johdosta pakkoteurastettavan eläimistön arvosta, 

jos niistä ei ole saatu niiden arvoa vastaavaa korvausta.54 Pohjois-Suomen asukkaat saivat 

valita, korvataanko vahinko toisen korvauslain vai sotatilalain mukaan55. Lain ei katsottu 

korvaavan luovutetulta alueelta sodan tai evakuoinnin aikana vietyä omaisuutta, joka tuli 

palauttaa Neuvostoliitolle.  Välirauhansopimuksen 14. artiklan mukaisesti palautettavat asiat 

Neuvostoliitolle olivat esimerkiksi tehtaiden tai laitosten koneistoja, rautateitä, merialuksia, 

moottoriajoneuvoja tai historiallisia muistomerkkejä. 56  

Eläinten evakkomatkan aikaisten loukkaantumisten tai evakkopaikkakunnalla vallitsevan 

rehunpuutteen vuoksi tehdyt teurastukset 15.9.–31.12.1944 katsottiin voitavan korvata toisen 

korvauslain alaisuudessa. 16.3.1945 asetettiin laki, jonka mukaan edellä mainituista syistä 

johtuen teurastetun eläimen tilalle voitiin saada uusi eläin. Eläinten myynnistä alihintaan 

vapaaehtoisilla kaupoilla ei voitu korvauslaissa maksaa korvauksia, vaan niitä oli mahdollista 

                                                                 
52 Laisaari 1945, 5-10. 
53 Laisaari 1945, 13. 
54 TKL 1§. 
55 Laisaari 1945, 27. 
56 Laisaari 1945, 20. 
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hoitaa yleisen lain kautta syytteelle panoilla esimerkiksi kiskomisesta ja hakemalla kaupan 

purkua.57 Täten vaikuttaisi, että Petsamon alueella evakuoinnin aikana tapahtuneet eläinten 

myynnit saksalaisille jäivät toisen korvauslain ulkopuolelle, olivat hankalasti purettavissa, ja 

ostajia oli mahdotonta asettaa myöhemmin syytteeseen. 

Toisen korvauslain korvaukset maksettiin täysimääräisenä 500 000 markkaan asti, jonka 

ylimenevästä osasta korvausta alennettiin asteittain. Maksimikorvausmäärä oli 3 000 000 

markkaa. Korvausmäärä arvioitiin vuoden 1944 hintatason mukaan. Korvaushakemus tuli 

lähettää 6.8.1945 mennessä. 58  Korvauslain mukaiset arvioimislautakunnat määrättiin 

kunnittain, ja ylimpänä lain täytäntöönpanoa valvovana elimenä toimi Valtiovarainministeriö. 

59 

Valitukset virheellisistä korvauspäätöksistä osoitettiin yhteiseen 

arvoimistarkastuslautakuntaan, joka koostui valtioneuvoston valitsemista tuomareista. 

Valitusten tuli saapua 45 päivässä korvauspäätösten vastaanotosta, 

arvioimistarkastuslautakunnan tuli lähettää valitukset omilla lausunnoillaan lähetettynä 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja korkeimman hallinto-oikeuden oli käsiteltävä valitukset 

kiireellisesti, mutta aikarajaa käsittelyssä ei ollut.60 

 

1.1. EVAKKOAIKA KALAJOELLA 

Tuoreessa rauhaan palaamisen tutkimuksessa on todistettu, miten yhteiskunnallisella ja 

monesti henkilökohtaisellakin tasolla sodasta ja evakosta palaaminen johti rauhankriisiin. 

Sodan päättyminen kärjisti sodan aikana syntyneet ja rakentuneet ongelmat, ja sodan 

kokeneet jäivät sodan jälkeen eräänlaisiin henkisiin juoksuhautoihin, vaikka rauhan aika alkoi 

häämöttää. 61  Petsamolaisten osalta tilanne oli erityisen sekava. Tässä käsittelyluvussa 

tarkastellaan petsamolaisten kokoontumista evakkopaikkakunnilleen ja järjestäytymistä 

itselleen oudoissa oloissa. 

                                                                 
57 Laisaari 1945, 33–34. 
58 TKL 6§, 8§, 9§, 10§. Nykyrahassa 500 000 markkaa vuoden 1944 tason mukaan on noin 85200 euroa. 

Rahamuseon rahanarvonlaskin (05/2017). 
59 Laisaari 1945, 97–99, 113. 
60 Laisaari 1945 113–119. 
61 Holmila & Mikkonen 2015, 101–102. 
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Petsamon väestön evakuointi aloitettiin 7.9.1944. Evakuointisuunnitelmia muutettiin vielä 

viime tingassa, ja petsamolaisten evakuointikohteeksi valikoitu Kalajoki 11.9. vahvistetun 

suunnitelman mukaisesti. Petsamo ja Inari oltiin tyhjennetty 17.9. mennessä. 62 

Välirauhansopimus allekirjoitettiin 19.9.1944. Sisäministeriksi Lapin maaherran paikalta 

kutsuttu Kaarlo Hillilä piti 20.9. radiopuheen, jossa velvoitettiin itsehillintään uudessa 

tilanteessa. Vaatimus oli suunnattu poliittisille äärilaidoille. Vasemmiston ja oikeiston 

lehdistön kirjoitukset puheesta myötäilivät puhetta. Koettiin, että Suomi ja suomalaiset olivat 

nyt nappuloina suuressa pelissä. Suomi oli yhtäkkiä uudessa tilanteessa, jossa paluu rauhaan 

aiheutti kasapäin ratkaistavia ongelmia.63 Pohjois-Suomessa sodan päättymisestä ei ollut vielä 

tietoakaan, sillä osa miehistä lähti sotimaan nyt saksalaisia vastaan. Esimerkiksi Kemin 

Karihaaran taisteluissa kaatui 7.-8.10.1944 viisi petsamolaista.64 

Muun Suomen tilanne ei talvisodan päätyttyä käynyt yksiin Pohjois-Suomen sotatilanteen ja 

myöhemmän täydellisen hävityksen kanssa. Lapin alueen sodasta palaamisen ajallista ja 

sisällöllistä eroa on käsitellyt erinomaisesti tutkimuksessaan Marja Tuominen. Hän esittää 

Lapin jälleenrakennusajalla olleen omia mentaalisia erityispiirteitä: koettiin vahvaa 

eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta. Aineellisen hävityksen lisäksi vahinkoja kärsi 

pohjoissuomalainen kollektiivinen itsetunto. Lappi oli raskaasti miinoitettu, joka viittasi 

siihen, että saksalaiset, jotka olivat olleet tärkeä osa Pohjois-Suomen elämää jatkosodassa, 

pyrkivät myös siviiliväestön vahingoittamiseen.65  

Sisäministerin ja sanomalehdistön yhdessä vaatima itsehillintä ei toteutunut petsamolaisten 

osalta. Toimettomuuteen sijoituspaikkakunnilla kyllästyneet petsamolaiset aktivoituivat 

päädyttyään sijoituspaikkakunnille. Kalajoella pidettiin ensimmäinen siirtoväen yleiskokous 

24.10.1944, johon osallistui noin 200 henkilöä. Siirtoväen yleiskokouksen puheenjohtajana 

toimi petsamolainen Kalle Pääskylä.66  

Petsamolaisen siirtoväen paikallisia ja valtakunnallisia etuja ajamaan valittiin petsamolaisista 

koostuva luottamusmiehistö, johon kuului Pääskylän lisäksi Ahti Sipola, Aarne Juntunen ja 

Alarik Portti. Kokouksen pöytäkirjoja päätettiin lähettää sisäasiainministeriöön ja 

kansanhuoltoministeriöön Helsinkiin. Kokouksen päätöksellä ehdotettiin yhteistoimintaa 

sillä hetkellä Ylivieskassa toimineiden eri kuntien hoitokuntien kanssa, joista Petsamon 

                                                                 
62 Nyyssönen 1999, 639–641. 
63 Holmila & Mikkonen 2015, 45–46. 
64 Vahtola 1999, 573. 
65 Tuominen 2015, 42–44, 50, 52.   
66 Pöytäkirja kokouksesta Kalajoella 24.10.1944. M3. YA. 
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hoitokunta ja Inarin hoitokunta kieltäytyivät.67 Kalajoella järjestettiin uusi kokous 17.11.1944 

10 henkilön voimin, jossa todettiin, ettei edellisen kokouksen lähetetyillä pöytäkirjoilla oltu 

saatu mitään reaktiota ”Helsingin virkamiehiltä”.68  

Seuraava siirtoväen suurkokous järjestettiin 29.11. Kalajoella, jossa oli läsnä 194 henkeä. 

Kokouksen avaajana toimi Aarno Juntunen ja puheenjohtajana Kalle Pääskylä. Juntunen ja 

August Nelin päätettiin lähettää petsamolaisten evakuoinnin yhteydessä hukattujen 

tavaroiden etsintäreissulle Ouluun ja sitä varten kerättiin kolehtia siirtolaisten keskuudesta. 

Kokouksessa päätettiin lähettää petsamolaislähetystö Helsinkiin esittämään petsamolaisten 

toivomuksia. Lähetystön jäseniksi valittiin johtaja Paavo Raunio, kauppias Kalle Pääskylä, 

työmies Alarik Portti ja kalastaja Juho Kurtti. Kokouksessa esitettiin myös ajatus yhteisen 

valtuuskunnan perustamisesta Lapin kuntien siirtoväen keskuuteen. Petsamon siirtoväen 

luottamusmiehiksi 24.10. valittujen neljän henkilön lisäksi uusiksi luottamusmiehiksi 

nimettiin vielä Antti Sainio, Kalle Raekallio, Kalle Jaatinen, Juho Kurtti, Matti Fofonoff ja A. 

Rova. 69  Kokouksessaan 30.11. entistä Petsamon kuntaa edustanut Petsamon kunnan 

hoitokunta myönsi Juntuselle ja Nelinille Petsamon siirtoväen kokouksen pyynnöstä 5000 

markan suuruisen käyttörahan Ouluun suuntautuvaa evakuoinnissa hukattujen tavaroiden 

etsintäreissua varten.70 

Kalle Pääskylä lähetti kokouksen jälkeen kirjeitä Lapin kuntien hoitokuntiin, jotka sijaitsivat 

Ylivieskan alueella. Kirjeissä pyydettiin luottamusmiesten lähettämistä yhteiseen kokoukseen 

10.12., jonka tarkoituksena päättää yhteisestä lähetystöstä Helsinkiin. Luottamusmiehille olisi 

tarvetta Pääskylän mukaan myöhemminkin niin pitkään, kun sotien korvausmenettely on 

valtiovallan puolelta suoritettu. Ainakin Petsamon, Utsjoen, Inarin ja Savukosken siirtoväen 

luottamusmiehiä valittiin jo ennen 10.12. tapahtunutta kokousta, ja Sodankylän kunta lähetti 

kokoukseen oman edustajistonsa. Kokouksessa perustettiin ”Lapin läänin siirtoväen 

valtuuskunta”, jonka nimissä päätettiin ottaa yhteys myös muihin Lapin läänin kuntiin.71 

Siirtoväen valtuuskunta matkusti Helsinkiin, jossa pidettiin kokous 15.12. 1944. Mukana oli 

siirtoväen ja kuntien hoitokuntien edustajia Petsamosta, Utsjoelta, Inarista, Sodankylästä ja 

Pelkosenniemeltä. Kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Kaijalainen ja 

                                                                 
67 Ibidem, pöytäkirja Inarin hoitokunnan kokouksesta Ylivieskassa 10.11.1944. M3. YA. sekä Pöytäkirja 
Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 8.11.1944. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. Ac:5. OMA. 
68 Pöytäkirja siirtoväen kokouksesta 17.11.1944 M3. YA. 
69 Pöytäkirja siirtoväen kokouksesta 29.11.1944. M3. YA. 
70 Pöytäkirja hoitokunnan kokouksesta Kalajoella 30.11.1944. OMA Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto 
71 esimerkiksi Pääskylän kirje Inarin kunnalle 6.12.1944, Sodankylän kunnan hoitokunnan kokouksen 
pöytäkirja 9.12.1944, Pöytäkirja kokouksesta Ylivieskassa 10.12.1944. M3. YA. 
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sihteerinä kirkkoherra Yrjö Aittokallio. Kokouksen asialista käsitteli evakkoajan korvausten 

ja avustusten saannin helpottamista ja itse evakuointitapahtuman kyseenalaistamista, sekä 

utsjokilaisten helpotuksia kotiseuduillensa palaamiseen.72 

Pääskylä kirjoitti myöhemmin puheen siirtolaisille, jossa selosti yksityiskohtaisemmin 

valtuuskunnan matkasta Helsinkiin. Sisäasiainministeri, entinen Lapin maaherra Kaarlo 

Hillilä tunsi lähetystön jäseniä entuudestaan. Hillilä oli käyttänyt useita loukkaavia 

äänensävyjä muun muassa kolttia, utsjokelaisia ja petsamolaisia kohtaan heidän vieraillessaan 

sisäasiainministeriössä. Pääskylä epäili, että syynä penseään vastaanottoon saattoi olla 

valtioneuvostolle aiemmin lähetetty 213 allekirjoituksella varustettu adressi, jossa selostettiin 

evakuoinneissa tapahtuneita laiminlyöntejä, joista ensimmäinen, 1939 tapahtunut evakuointi 

oli maaherra Kaarlo Hillilän vastuulla. Vastaanotto kansanhuoltoministeriössä ja 

sisäasiainministeriön siirtoväenosaston johtaja Johannes Virolaisen luona oli ystävällisempi.73  

Lähetystön matkan jälkeen seuraava Lapin läänin siirtoväen edustajain kokous järjestettiin 

Ylivieskassa 6.1.1945. Paikalla oli Petsamon, Inarin, Utsjoen, Sodankylän, Rovaniemen, 

Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven kunnan edustajia, joukossaan muiden 

muassa rovastit Erkki Koivisto ja Aittokallio, sekä Karjalan liiton edustaja Eino Pyykkö. 

Esityslistalla oli siirtoväen huoltokysymyksiä, korvausasioita, Lapin läänin jälleenrakentamista 

ja muita toimenpiteitä yleisten elinolojen parantamiseksi. Lapin siirtoväelle peräänkuulutettiin 

omia edustajia sisäasiainministeriön siirtoväen osastoon, kansantaloudelliseen 

neuvottelukuntaan sekä paikallisiin korvausarvioimislautakuntiin. 74 

Kokous valitsi toimikunnan esittämään valtiovallalle kokouksen vaatimuksia. Toimikuntaan 

valittiin 2 henkilöä joka kunnasta sekä kansanedustaja Kaijalainen. Petsamolaisten edustajiksi 

valittiin Aarno Juntunen ja Kalle Pääskylä. Näiden kokouksien jälkeen Pääskylä joudutti 

rovasti Aittokalliota kirjoittamaan 6.1. kokouksen perusteella julkilausuman, joka tulisi saattaa 

Valtioneuvoston luettavaksi ja eduskuntaan ennen 10.1. tapahtuvaa toisen korvauslain 

esittelyä. 75  Pääskylä lähetti kirjeen kansanedustaja Kaijalaiselle pyytäen häntä kutsumaan 

kokouksen Ylivieskaan siirtoväen toimikunnan työn aloittamiseksi.76 

                                                                 
72 Pöytäkirja kokouksesta Helsingissä 15.12.1944 M3. YA. 
73 Evakuoinneista tarkemmin esim. Nyyssönen, 1999. 629. Pääskylän puhe siirtolaisille. Ei päiväystä. M3. YA. 
74 Pöytäkirja, kokousohjelma ja kokouskutsu Lapin läänin siirtoväen edustajain kokouksesta Ylivieskassa 
6.1.1945, Pääskylän kirjeet Kaijalaiselle 10.1. ja 11.1. 1945 M3. Pääskylä myös valmisti useita monisivuisia 
puheita kokousta varten, joista on käsinkirjoitetut versiot edellä mainitussa arkistossa. 
75 Ibidem, ja Pääskylän kirje Aittokalliolle 9.1.1945 M3. YA. 
76 Pääskylän kirje Kaijalaiselle 11.1.1945 M3. YA. 
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Ensimmäiset petsamolaisten toimenpiteet omien etujensa ajamiseksi ovat olleet yhteyksien 

hakemista muihin Lapin väestöryhmiin, jotka olivat evakossa 77  samoilla alueilla. Vaikka 

kokoukset olivat nimellisesti ”Lapin siirtoväen” kokouksia, niiden keskeisimmät toimijat 

olivat petsamolaisia. On huomioitava, että kaikkien kuntien hoitokunnat evakuoitiin Lapista 

samoille alueille Pohjois-Pohjanmaalle, mutta Lapin väestöstä suurin osa oli evakuoitu 

Ruotsiin. 

Siirtoväkiliikkeen ensimmäisen aallon käyttämiä vaikutuskeinoja olivat kokousten 

julkilausumat ja addressit ministeriöihin Helsinkiin, joiden uskottavuus perustui kokousten 

väkimäärään. Vaikutuksia tuettiin lähetystön lähettämisellä paikan päälle. Kokousten 

väkimäärillä haluttiin osoittaa ihmisryhmien olevan vaatimusten takana. Yhteydet Karjalan 

liittoon ja kansanedustaja Kaijalaiseen rakennettiin. Erityisesti haluttiin vaikuttaa 

julkilausumalla toisen korvauslain käsittelyyn, jota ilmensi Pääskylän hoppu saada kokouksen 

mielipiteet Valtioneuvoston tietoon. 

Valtioneuvostossa nimittäin käytiin maanhankintalain ja toisen korvauslain osalta repivääkin 

debattia, jota riitti koko istuntokauden loppuun huhtikuuhun 1945 asti. Karjalainen 

maatalousministeri Eemil Luukka esitti maanhankintalakia hallitukselle tammi-helmikuussa, 

ja painotti yksimielisyyttä tilanteen ratkaisemiseksi, mutta keskustelu laajeni pian 

oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja kieliryhmien osallistumisen teemojen kautta melko 

polaariseksi. Lapin asioihin suhtautumista kuvaavaa on keskustelu ruotsalaisten kielialueiden 

kansanedustajien esitys karjalaisten asuttamisesta Pohjois-Suomeen, johon Viipurin itäisen 

läänipiirin Juho Niukkanen vastasi, ettei karjalaisia tulisi osoittaa Pohjois-Suomeen 

”nääntymään”.78 

Petsamon kunnan hoitokunta järjesti 20.1.1945 kokouksen tulevia eduskuntavaaleja silmällä 

pitäen. Kokouksessa oli mukana vaalitoimitsijoina petsamolaiset Kalle Pääskylä, Thorvald 

Rasmussen ja Matti Fofonoff. Petsamon kunta oli vielä vuoden 1945 eduskuntavaaleissa 

erillinen vaalialue, joka toimi Kalajoen kunnan alueella. 79  Petsamon siirtoväen 

luottamusmiehet Pääskylä, Kalle Raekallio, Aarne Juntunen ja Juho Kurtti valmistelivat 

samana päivänä vetoomuksen osoitettuna Petsamon siirtoväelle. Vetoomuksessa nähtiin 

parhaaksi, että kaikki petsamolaiset keskittäisivät äänensä Maalaisliitolle myöhemmin 

                                                                 
77  Käytän sanaa evakko, koska Lapin väestö pääsi myöhemmin palaamaan kotiseuduilleen. Siirtoväki- tai 

siirtolainen-ilmaisua käytettiin tämän tutkimuksen aineistossa kaikista pakolais- ja evakkoryhmistä. 
78 Karonen 2012, 170–171. 
79 Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 20.1.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. 

Ac:5. OMA.  
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siirtoväen luottamusmiesten osoittamalle edustajalle ja täten edistettäisiin korvausten 

saantia.80  

Pääskylä oli aiemmin ollut kirjeitse yhteydessä Lapin läänin kokoomukseen. Puolueesta 

tiedusteltiin sopivaa ehdokasta petsamolaisille vaaleihin, ja Pääskylä oli ilmoittanut Paavo 

Raunion sekä Aarne Lohvan omaavan petsamolaisten luottamuksen.81 Pääskylä tiedusteli 

myös maalaisliitolta petsamolaisehdokkaan asettamisen mahdollisuutta eduskuntavaaleihin. 

Maalaisliiton Lapin läänin piirisihteeri Martti Miettunen vastasi kirjeellään 24.1.1945 

Pääskylälle asian olevan auki, ja myöhemmässä kirjeessään Miettunen kieltäytyi ottamasta 

petsamolaisehdokasta maalaisliiton ehdokaslistalle vedoten siirtoväen aiempien kokouksien 

kritiikkiin Maalaisliiton toimintaa kohtaan.82 

Pääskylä päätyi ajamaan petsamolaisten ryhmittymistä kokoomuksen 

eduskuntavaaliehdokkaaksi hyväksytyn Aarne Lohvan taakse 83 . Vuodesta 1939 istuneen 

pitkän parlamentin aika päättyi 1945 eduskuntavaalien myötä, jotka järjestettiin 17.–18. 

maaliskuuta. Lapin edustajista Maalaisliiton Kaijalainen säilytti eduskuntapaikkansa. 

Maalaisliiton Martti Miettunen ja Kokoomuksen Erkki Koivisto nousivat uusina edustajina 

eduskuntaan. 84  Koko eduskunnan kokoonpano heilahti reilusti vasemmalle, ja 

hallitukseenkin nimitettiin peräti viisi SKDL:n ministeriä, joskin porvaristo jäi eduskunnassa 

enemmistöön paikoin 101-99. SKDL, SDP ja Maalaisliitto ryhtyivät yhteistoimintaan, ja 

puolueiden julkilausuma maan olojen uudelleenjärjestämiseksi määritteli muodostettavan 

hallituksen ohjelmaa.85 

Kalle Pääskylä lähestyi myöhemmin kirjeitse kansanedustajaa, sallalaista kirkkoherra Erkki 

Koivistoa. Kirjeessään Pääskylä kertoi petsamolaisten aiemmin kääntyneen asioissaan 

kansanedustaja Kaijalaisen puoleen, mutta perusteli yhteydenottoaan sillä, että Koivisto pääsi 

eduskuntaan petsamolaisten Kansalliselle Kokoomukselle antamien äänien 

myötävaikutuksella. 86  KIRSI KUUSIKON tutkimuksen perusteella petsamolaisten 

äänestyskäyttäytymisestä voidaan todeta, että vuoden 1945 vaaleissa petsamolaisten äänistä 

                                                                 
80 Petsamon siirtoväen luottamusmiesten vetoomus siirtoväelle ”Vaalit lähestyvät.” Juntusen arkistot. LMKM. 
81 Pääskylän kirje Lapin läänin kansallisliitolle Kemiin 11.1.1945 M3. YA. Pöytäkirja Petsamon kunnan 
hoitokunnan kokouksesta 20.1.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. Ac:5. OMA. Petsamon 
siirtoväen luottamusmiesten vetoomus siirtoväelle ”Vaalit lähestyvät.” Juntusen arkistot. LMKM. 
82 Martti Miettusen kirje Pääskylälle 24.1.1945, 30.1.1945 M3. YA. 
83 Pääskylän kirje Koivistolle 30.11.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:1. OMA. 
84 Kansanedustajat Vaalikausi 1945–1947. Elektr. aineisto. 
85 Holmila & Mikkonen 2015, 36, 141–143. 
86 Kirje Pääskylältä Koivistolle, 2.8.1945. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:1. OMA. 
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47 prosenttia meni Kokoomukselle. Se oli SKDL:n ohella ainoa puolue, joka selkeästi kasvatti 

äänimääräänsä petsamolaisten keskuudessa.87 

Täten on nähtävissä, että petsamolaisehdokas, Petsamon kunnan hoitokunnan puheenjohtaja 

Aarne Lohva, on nauttinut suosiota petsamolaisten keskuudessa, joten Pääskylän johtama 

petsamolaisten vaalityö oli selkeä vaikutusyritys petsamolaisten asian parantamiseksi. Vaikka 

Lohva ei ollut lähelläkään läpimenoa, Pääskylä katsoi Lohvan äänien ja sitä kautta 

petsamolaisten mandaatin siirtyneen Koivistolle, joka nousi uutena edustajana eduskuntaan.  

Tätä kehitystä oli edeltänyt petsamolaisaktiivien ja Petsamon kunnan hoitokunnan 

puheenjohtajan Aarne Lohvan lähentyminen muullakin tavoin. Petsamon siirtoväen 

luottamusmiehistä Aarne Juntunen ja Kalle Raekallio lähestyivät kirjeitse 26.1.1945 Petsamon 

kunnan hoitokuntaa, ja toivoivat hoitokunnan asettavan jäseniä kokouksia järjestäneen 

petsamolaisliikkeen osaksi. Luottamusmiesten pelkona oli, että siirtoväen asioita hoidetaan 

Suomen hallituksen toimesta puutteellisin evästyksin, jolloin mielialat saattavat kääntyä 

negatiivisiksi ja epäyhtenäisiksi tulevaa jälleenrakennustyötä ajatellen. Siirtoväen 

luottamusmiesten toimikuntaan oltu vielä valittu vakinaista puheenjohtajaa eikä sihteeriä. 

Petsamon kunnan hoitokunnalta toivottiin, että he ”antaisivat sen tuen työllemme jota se 

kaipaa ollakseen kaikissa kysymyksissä objektiivinen ja onnistunut.”88 

Tämä vetoomus johti 29.1.1945 yhteiseen neuvottelutilaisuuteen Kalajoella Petsamon 

kunnan toimistossa. Kokoontumista johti hoitokunnan puheenjohtaja Lohva. Siirtoväen 

luottamusmiehistä paikalla oli Pääskylä, Juntunen, Jaatinen, K. Raekallio, K. Heiskari, J. 

Kurtti ja A. Portti. Lisäksi paikalla oli Kalajoen siirtoväen huoltojohtaja Alasuvanto. Tulevan 

Lapin läänin kuntain liiton kokoukseen päätettiin ehdottaa, että liitto perustaisi konttorin, 

johon Petsamon kunta voisi petsamolaisten asiat esittää. Siirtoväen luottamusmiehet toivat 

esille ongelmia huoltorahojen maksussa ja korttiannosten saannissa Kalajoella; kauppiaat 

palvelivat pelkästään paikkakunnan väkeä.89  

                                                                 
87 SKDL sai vuoden 1945 vaaleissa ensimmäisen kerran asettaa ehdokkaitaan. Vuoden 1939 eduskuntavaaleissa 

Petsamossa Kokoomusta äänesti 39% äänestäjistä, joten Kokoomuksen kannatukseen tuli 8 prosentin 
nousu. Kuusikko 1999, 135. 

88 K. Raekallion ja Aarno Juntusen kirje Kalajoelta Petsamon kunnan hoitokunnalle 26.1.1945. Juntusen 
arkistot. LMKM. 
89 Muistio Petsamon siirtoväen asioita koskevasta yhteisestä neuvottelutilaisuudesta Kalajoella Petsamon 
kunnantoimistossa 29.1.1945 sekä lehtileike Pohjolan Sanomissa 15.2. Kalajoella pidetyn Petsamon siirtoväen 
kokouksen julkilausumasta. M3. YA. 
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Siirtoväki kokoontui seuraavaan yleiseen kokoukseen Kalajoella 5.2.1945 Pääskylän toimiessa 

puheenjohtajana. Petsamon kunnan hoitokunnan jäsenet Aarne Lohva ja Juhani Jussila 

valittiin muiden luottamusmiesten kanssa kirjoittamaan julkilausuman yleiselle sanalle. 

Todennäköisesti tämä ponsi julkaistiin Pohjolan Sanomissa Petsamon siirtoväen kokouksen 

julkilausumana myöhemmin helmikuussa. Lehtileikkeessä mainitaan kuolemantapauksista 

evakkopaikkakunnilla aliravitsemuksen ja epäsopivan majoituksen johdosta. 90  Petsamon 

kunnan hoitokunta päätti maksaa Pääskylän, Jaatisen ja Juntusen matkasta Lapin Läänin 

kuntain liiton kokoukseen kyyti- ja päivärahakorvaukset.91 

Toisen korvauslain ja maanhankintalain toimeenpano alkoi. Jatkosodan aiheuttamien 

vahinkojen ennakkokorvausten myöntämisestä tehtiin päätös valtioneuvostossa 9.2.1945 ja 

sen soveltamisesta lähetettiin ohjeet Neuvostoliitolle luovutettujen kuntien hoitokunnille 

10.2.1945. 92  Paikalliseen arvioimislautakuntaan korvauksiin oikeutettujen edustajaksi 

Petsamon kunnan hoitokunta ehdotti Aarno Juntusta ja varamieheksi Pääskylää. 93 

Maanhankintalain toteutukseen tarkoitettuihin maanlunastuslautakuntiin Petsamon kunnan 

hoitokunta suositteli useita siirtoväen luottamusmiehiä, kuten Juntusta, Pääskylää, Kemoffia 

ja Kurttia. Kurtti nimitettiin myös Petsamon kunnan huoltolautakuntaan.94 

Hoitokunta valitsi toisen korvauslain voimaan tultua kokouksessaan edustajat sotavahinkojen 

korvausasioiden neuvottelutilaisuuksiin Ylivieskassa ja Oulussa. Oulussa kolttia edusti Jaakko 

Sverloff ja Matti Fofonoff. Kokouksista muodostettiin myöhemmin lautakunnat, joihin tuli 

niin petsamolaisten luottamusmiehiä kuin Petsamon kunnan hoitokunnan jäseniä.95 

Näyttäisi siis ilmeiseltä, että siirtoväen kokousten luottamusmiehet lähentyivät nopeasti 

Petsamon hoitokunnan virkamiesten kanssa, ja molemminpuolista luottamusta sekä 

yhteistoimia petsamolaisten asioiden ajamiseksi rakentui. Tämä johti hoitokunnan antamiin 

                                                                 
90 Pöytäkirja yleisessä siirtoväen kokouksessa Kalajoella 5.2.1945, lehtileike Pohjolan Sanomissa Kalajoella 
pidetyn Petsamon siirtoväen kokouksen julkilausumasta, ei päiväystä. M3. YA. 
91 Jaatisen kirje Petsamon kunnan hoitokunnalle Kalajoelle 8.2.1945 Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto 
Fd:17.; Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 14.2.1945 Petsamon kunnan hoitokunnan 
arkisto. Ac:5. OMA. 
92 Valtioneuvoston päätös 9.2.1945, Valtiovarainministeriön ohjeet ja määräykset 10.2.1945 M3. YA. 
93 Pöytäkirja Petsamon hoitokunnan kokouksesta 23.2.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. Ac:5 
OMA. 
94 Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 26.3.1945 sekä 2.5.1945. Petsamon kunnan 
hoitokunnan arkisto. Ac:5. OMA. 
95 Pöytäkirjat Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksista 23.5.1945 ja 7.6.1945.Petsamon kunnan 
hoitokunnan arkisto. Ac:5. OMA. 
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suosituksiin ja nimityksiin petsamolaisluottamusmiehille moniin korvauksia ja asutusta 

käsitteleviin elimiin. 

Petsamolaisten asutuksen kannalta keskeisimpään elimeen saatiin myös siirtoväen kokousten 

edustajia. Maatalousministeriön asutusasiainosasto perusti 23. helmikuuta 1945 toimikunnan 

pohtimaan petsamolaisten sijoittamista. Toimikunta kokoontui Kalajoella. Sen 

puheenjohtajaksi kutsuttiin kansanedustaja Kaijalainen ja sen jäseninä toimivat petsamolaiset 

A. Juntunen ja Paavo Raunio. 96  Perustettavan toimikunnan vierailu asutusasiainosaston 

johtaja Vennamon luona Helsingissä 22.2.1945 uutisoitiin näyttävästi Lapin lehdissä. 97 

Petsamon kunnan hoitokunta hoiti järjestelyt ja lehti-ilmoitukset.98  

Toimikunta järjesti 5. maaliskuuta 1945 Kalajoella neuvottelukokouksen, johon kutsuttiin 

entisen Petsamon kunnan virkamiehiä, siirtoväen luottamusmiehiä, Petsamon seurakuntien 

kirkkoherroja ja kyläkunnittain valittuja eri väestöryhmien edustajia. Maatalousministeriö 

lähetti asutusasiainosaston lakimiehen, T. Aminoffin paikalle.99 

Toimikunnan laskelmien mukaan Petsamon väestörakenne vuonna 1944 oli ollut seuraava: 

Maatalousväestöä 1110 

Kalastajaväestöä 709 

Teollisuus- kauppa- ja liikenneväestöä 1890 

Karjalaisia, venäläisiä ja syrjäänejä 818 

Suonikylän kolttia 229 

Muita kolttia 214 

Yhteensä valtiovallan oli huolehdittava 2915 petsamolaisen sijoittamisesta. Suurimpina 

kysymyksinä pidettiin maatalousväestön, kalastajaväestön ja kolttaväestön asuttamista. 

                                                                 
96 Kaijalaisen kirje Petsamon toimikunnalta Maatalousministeriön asutusasiainosastolle. Ei päiväystä. Rovasti 
Erkki Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. 
97 Lammi 1995, 56–58. 
98 Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 28.2.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. 
Ac:5. OMA. 
99 Kaijalaisen kirje Petsamon toimikunnalta Maatalousministeriön asutusasiainosastolle. 24.3.1945. Rovasti 
Erkki Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. 
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Toimikunnan ehdotuksena oli, että maatalousväestö sijoitettaisiin Lapin kolmion 100  

alueelle.101  

Lapin läänin kuntien liitto järjesti kokouksensa 31.1. Kokkolassa. Kansanedustaja ja 

virkaatekevä maaherra Uuno Hannula alusti kokousta puheellaan Lapin läänin 

jälleenrakentamisesta, ja Eino Kurkela puheellaan Lapin Maakuntaliiton perustamisesta. 

Lapin maakuntaliiton perustamista varten valittuun toimikuntaan kutsuttiin 

petsamolaisedustajaksi Kalle Pääskylä, ja ensimmäinen suunnitteleva kokous järjestettiin 

Kemissä 11.2.1945.102 

Lapin siirtoväki kokoontui taas omaan kokoukseensa Kalajoella toukokuussa. Kokouksessa 

päätettiin Kalle Raekallion, Valter Jaatisen, Kalle Pääskylän sekä Emil Elon lähettämisestä 

20.5.1945 tapahtuvaan Lapin maakuntaliiton perustamiskokoukseen Kemiin. Kokouksen 

pöytäkirjassa viitattiin 1944 Ylivieskassa järjestettyyn siirtoväen kokoukseen, jossa oltiin 

kaivattu siirtoväen tueksi ”Karjalan Liitto r.y:n tapaista liittoa”. Perustettavalle 

Maakuntaliitolle asetettiin pöytäkirjassa toiveita 

… siirtoväen oikeutettujen vaatimusten läpiviemiseksi ja Lapin läänin talouselämän 

kohtottamiseksi siitä takapajuisuudesta, jossa se vuosikymmenet on elänyt senvuoksi juuri, 

että yhteistoiminta asioiden läpiviemiseksi on puuttunut.103 

Lapin maakuntaliitto perustettiin 20.5.1945. Petsamon kunnan hoitokunta varasi määrärahan 

maakuntaliittoon liittymiseen 23.5.1945.104 

Kansanedustaja Kaijalaisen toimikunnan työn avulla maatalousministeriön 

asutusasiainosasto sai koko maan kattavan sijoitussuunnitelman siirtoväelle valmiiksi 

29.6.1945 (LIITE 1). Sen mukaan Karjalan siirtoväkeä ei tullut sijoittaa Pohjois- tai Keski-

Pohjanmaalle tai sitä pohjoisemmaksi. Kuusamo-Sallan siirtoväki tuli sijoittaa kuntien 

                                                                 
100 Lapin kolmiolla tarkoitetaan aluetta, jonka rajaa idässä Kemijoki, lännessä Tornionjoki ja pohjoisessa 
Ylitornion ja Rovaniemen kauppalan välinen maantie. 
101 ”Petsamon siirtoväen sijoittaminen”, Petsamon toimikunta, Kaijalainen. 24.3.1945. Rovasti Erkki 
Koiviston kokoelma, Fb:1. OMA. Lammi 1995, 56–58. 
102 Lapin läänin kuntien liiton kokouksen esityslista Kokkolassa 31.1.1945, kirje E. Kurkelalta Pääskylälle 
5.2.1945. M3. YA. 
103 Pöytäkirja Lapin läänin siirtoväen kokouksesta Kalajoella 6.5.1945. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, 
Fb:4. OMA 
104 Pöytäkirjat Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksista 23.5.1945 ja 7.6.1945. Petsamon kunnan 
hoitokunnan arkisto. Ac:5. OMA. 
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läntisiin, Suomen puolelle jääneisiin osiin. Petsamon maataloussiirtoväen asutusalue oli Lapin 

kolmiossa Tervolan kunnan alueella. 

Kevään ja kesän aikana petsamolaisluottamusmiehet pääsivät vaikuttamaan suoraan heidän 

asioihinsa niitä valmistelevissa ja toteuttavissa elimissä. Perustettavalta Lapin maakuntaliitolta 

haluttiin Karjalan Liiton tapaisia toimia taloudellisten etujen turvaamiseksi. Erityisen 

merkittävää on Juntusen toiminta petsamolaisen siirtoväen sijoittamista valmistelevassa 

Kaijalaisen toimikunnassa, koska toimikunta käytännössä teki päätökset petsamolaisten 

sijoittamisalueista Pohjois-Suomessa. 

Karjalan Liitolla oli suuri vaikutus sijoitussuunnitelmaan. He ajoivat voimakkaasti 

maanhankintalain toteutukseen tavoitteita sijoittaa siirtolaiset luonnonoloiltaan, 

liikenneyhteyksiltään ja taloudellisilta edellytyksiltään lähtöalueita vastaaville seuduille. 

Karjalaisten sijoitusalueen pohjoisraja kulki huomattavasti etelämpänä, kuin talvisodan 

jälkeisen pika-asutuslain mukainen karjalaisasutuksen pohjoisraja. 105 

 

1.2. OMA YHDISTYS PERUSTETAAN 

Petsamolaisten aika Kalajoella ei ollut helppoa. Vuonna 1950 julkaistussa Petsamolaisten 

mustassa kirjassa kerrottiin katkerasti petsamolaisten evakuoidun omaisuuden huolehtimisen 

laiminlyönneistä Oulussa. Katkeruutta herätti muun Lapin väestö evakuointi Ruotsiin. 

Huoltorahaa maksettiin 20 markkaa päivässä; siikakilon hinta oli 75 markan paikkeilla ja 

mustan pörssin hinnat kohosivat suuresti. Huoltorahaa ei maksettu niille, joilla katsottiin 

olevan varoja. Varsinkin luontaiselinkeinojen parissa eläneet petsamolaiset eivät tottuneet 

ruokavalion muutokseen, terveys murtui ja tautiepidemiat jylläsivät. Jotkut päättivät itse 

elämänsä.106  

VELI-PEKKA LEHTOLA on käsitellyt ruokaongelmia saamelaisten osalta myöhemmässä 

tutkimuksessaan. Mustasta pörssistä hankittu liha oli kallista ja huonolaatuista rasvaisiin 

kaloihin ja poronlihaan tottuneille saamelaisille. Yleinen arvio oli, että muutokset ruoan 

saatavuuden ja laadun muutos olivat tärkeä syy talven aikana yleistyneisiin 

kuolemantapauksiin 107 . Niin Ruotsissa kuin Pohjanmaallakin sairaudet veivät evakkoja 

                                                                 
105 Laitinen 1995, 111. 
106 Petsamolaismuistio 10–12. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
107 Lehtola 2004, 90–92. Tuominen 2015, 56. 



27 
 

paljon hautaan.  Vuoden 1944 väkiluku Lapissa oli 143 564 henkeä, joista 56 417 evakuoitiin 

Ruotsiin ja 47 468 muualle Suomeen ja loput hakeutuivat omaehtoisesti esimerkiksi 

sukulaisten luokse108, joten petsamolaiset eivät olleet ainoa alueelle sijoitettu väestöryhmä. 

Petsamolaiset kokivat harmillisena, että omaisuuden menetettyään petsamolaiset joutuivat 

ostamaan sijoituspaikkakunnillaan taloustavaroita ja elintarvikkeita. Tämä kulutti 

petsamolaisten säästöjä, karjan myynnistä saatuja ja toisen korvauslain mukaisia obligaatioita, 

joita myytiin alihintaan. Matkalupia takaisin Lappiin saatiin vasta 1945 syksyllä, joten 

petsamolaiset joutuivat vuoden ajan pakollisesti elämään lähes täysin omalla kustannuksellaan 

evakkopaikoillaan. 109  Muistelun mukaan epäoikeudenmukaisena koettiin myös se, että 

petsamolaiset aidattiin Oulun-Kuusamon-linjan pohjoispuolelle. Karjalaiset sijoitettiin 

vastaaville maa-aloille Etelä-Suomessa, ja heillä oli oikeus saada maata myös pohjoisesta, 

mutta petsamolainen ei saanut vapaaehtoisin kaupoin maata Etelä-Suomesta.110 Sitominen 

Kalajoelle johti yhden vuoden ansiomenetyksiin, josta haluttiin korvauksia.111 Katkeruutta 

herätti myös muiden siirtolaisryhmien erityisasema. Kuusamo-Sallan alueelle oltiin säädetty 

oma maanhankintalaki vuonna 1945, koska isojako oli vielä alueilla pääosin suorittamatta112. 

Holmilan ja Mikkosen mukaan esimerkiksi Suojeluskuntien ja Lotta Svärd-järjestöjen 

lakkauttaminen ruokkivat sotien jälkeistä henkistä rauhankriisiä, jolla tarkoitetaan vaikeuksia 

asemoitua uuteen sodanjälkeiseen aikaan. Epätoivoa ja näköalattomuutta lääkittiin muun 

muassa alkoholilla ja muilla sekalaisilla nautinnoilla.113 Huomioisin, että siirtolaisten kohdalla 

rauhan aiheuttama tyhjiö oli muuhun Suomen väestöön verrattuna moninkertainen: kotien 

lisäksi kaikki yhdistyselämä, kylärakenteet ja paikalliset ihmissuhteet jäivät Neuvostoliitolle 

luovutetuille alueille, joka syvensi juurettomuutta kaoottisissa evakko-olosuhteissa. Sodan 

kokeneet ihmiset olivat muuttuneet katkeroituneiksi. Petsamon aikainen elämä esiintyi 

yleensä positiivisessa valossa, mutta sotien aiheuttamat traumat ja suora taloudellinen haitta 

sekä sodanjälkeisen tilanteen epätoivoisuus aiheuttivat kärkästäkin suhtautumista valtion 

toimiin. Tätä todentavat 1950 kirjoitetun Petsamolaismuistion Petsamon aikaisten olojen 

kuvailu ja sen kontrasti evakkoajan kuvailuihin114.  

                                                                 
108 Tuominen 2015, 44, 56. 
109 Petsamolaismuistio 13–16. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
110 Petsamolaismuistio 19–20. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
111 Petsamolaismuistio 29. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
112 Kinnunen 1988, 24–25, Jaatinen 1995, 13. 
113 Holmila & Mikkonen 2015, 113. 
114 Petsamolaismuistio 3–19. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
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Karjalaiset olivat petsamolaisiin nähden samankaltaisessa asemassa. Evakkoaika 

sijoituspaikkakunnilla oli vaikeaa, ja tilanahtaus isäntäperheissä pitemmän päälle kärjisti 

riitoja. Eritoten koltat ja karjalaiset olivat joutuneet oudoksuntaa myös 

ortodoksiuskoisuutensa takia.115 Tämä myös ilmeni Kalajoella: Oulun lääninhallitus suoritti 

vuoden 1945 aikana siirtolaisten tasoitussiirtoja Kalajoelta, jolloin noin 200 petsamolaista 

siirtyi vapaaehtoisesti Haukiputaalle, Iihin ja Kuivaniemelle. Lisäksi noin 100 kolttaa siirtyi 

Oulun Maikkulan pakolaishuoltolaan.116 Kesää myöten se osa petsamolaisista, jota siirtoväelle 

säädetyt lait eivät koskettaneet, muuttivat pian Kalajoelta joukolla kaupunkeihin ja työmaille 

töiden perään.117 

Heli Kanasen mukaan aineellisen puutteen vuoksi sijoituspaikkakunnilla siirtoväki koettiin 

uhkana, ja sota-aikana koettu fyysinen ja henkinen ylirasitus vaikutti myös siirtolaisiin 

suhtautumiseen. Hallitakseen muutosta ihmisillä oli tarve konkreettisesti osallistua 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen paikallisesti tai isommassa mittakaavassa, ja hallitakseen 

muutosta symbolisesti ryhmäidentiteettiä vahvistettiin luoden vastakkainasetteluja 

paikkakunnan asukkaiden ja siirtoväen välille. 118  Holmila & Mikkonen sanovat 

tutkimuksessaan, että vielä vuonna 1945 suurilla torikokouksilla, lakoilla ja 

joukkoliikehdinnällä on ollut suuri psykologinen vaikutus.119 

Toukokuun 6. 1945 järjestettiin petsamolaisten pääasiallisella evakkopaikkakunnalla 

Kalajoella yleiskokous, johon kaikki halukkaat Lapin siirtolaiset saivat osallistua.120 Läsnä oli 

noin 500 siirtolaista eri Lapin läänin kuntien siirtokunnista. Kokouksen puheenjohtajana 

toimi petsamolainen Kalle Pääskylä. 500 osanottajan kokous Kalajoella on ollut massiivinen 

ja jäi kooltaan evakkoajan suurimmaksi. Kyky saada tällainen väestömäärä ihmisiä liikkeelle 

on toisaalta kertonut edustettavien asioiden kannatuspohjasta ja toisaalta saattanut näyttää 

paikallisten silmissä jopa pelottavalta.  

Kansanedustaja Kaijalainen oli aiemmin jättänyt evakuoinnin epäselvyyksistä välikysymyksen 

eduskunnalle, jolle annettiin siirtoväen kokouksen tuki. Kokouksessa myös luettiin 30.3.1945 

Oulun Maikkulankylän kolttasaamelaisten kokouksen pöytäkirja, joka päätettiin toimittaa 

valtioneuvostolle. Kokouksen perusteella suunniteltiin myös lähetystöä Helsinkiin, johon 

                                                                 
115 Kananen 2015, 106, 108. 
116 Nyyssönen 1999, 641. 
117 Nyyssönen 1999, 641. 
118 Kananen 2015, 118. 
119 Holmila & Mikkonen 2015, 167. 
120 Pöytäkirja Lapin läänin siirtoväen kokouksesta Kalajoella 6.5.1945. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, 
Fb:4. OMA. 
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kuuluisi Kurtti, Jaatinen, Kalle Raekallio, Elo ja utsjokelainen Nilla Outakoski.121 Lähetystön 

toteutumisesta ei ole jäänyt arkistotallenteita tämän tutkimuksen lähdeaineistoon.  

Outakoski oli perustanut 2.4.1945 Alavieskassa Samii Liiton, jonka koostui aluksi lähinnä 

Utsjoen saamelaisista, mutta sen toimintaan liittyi myös muita saamelaisia. Etujärjestön 

merkitys saamen kansan identiteetin muovaajana oli kiistaton: evakkoaikana Suomen 

saamelaiset huomasivat olevansa samankaltaisia pukuineen, ajatuksineen ja kielineen. 

Perustamisaikana Samii Liiton Outakoski leimasi suomalaisen Lapin Sivistysseuran 

aikaansaannokset saamelaisasioissa mitättömiksi, ja yhdistys nostatti myöhemmin jopa 

kiihkokansallista saamelaista henkeä. Saamelaisten poliittinen aktivoituminen huipentui 1947 

saamelaislähetystön lähettämisenä Helsinkiin, jossa ajettiin myös muutoksia kolttien 

sijoittamiseen. Koltista mukana oli Matti Sverloff.122 Vaikkakaan Samii Liitto saamelaisena 

yhdistyksenä ei kuulu tämän tutkimuksen siirtolaisetujärjestöihin painottuneen 

kysymyksenasettelun alaisuuteen, todentavat vuoden 1945 Petsamon siirtolaisten kokouksen 

ja Samii Liiton Outakosken yhteydet pyrkimyksiä yhteistyöhön petsamolaisten ja 

saamelaisten viiteryhmien kesken. 

Kalle Pääskylä otti kesällä 1945 yhteyttä kansanedustaja Koivistoon kirjeitse. Pääskylä toi 

esiin petsamolaisten tyytymättömyyttä Petsamon evakuointitoimenpiteisiin, petsamolaisten 

korvauslautakunnan karjalaistaustaiseen puheenjohtajaan, talvi- ja jatkosodan 

sotakorvauksiin liittyen petsamolaisille aiheutuneisiin kiinteistövahinkoihin, Lapin 

siirtolaisväestön asioiden ajamisen kalleuteen ja vasta perustetun Lapin Maakuntaliiton 

toimenpiteisiin siirtoväen hyväksi. 

”…siirtoväen keskuudessa herätettiin Ylivieskassa kysymys Lapin Maakuntaliiton 

perustamisesta ja toivoi Petsamonkin siirtoväki, joka maakuntaliittoa oli perustamassa, 

että liitosta tulisi Karjalan liiton tapainen laitos, joka ajaisi myöskin petsamolaisten etuja. 

Mutta siinä suhteessa olemme katkerasti pettyneet. Liiton johtohenkilöt katsovat, että 

henkinen ja hengellinen puoli on pääasia ja ovat tähän mennessä touhunneet vain laulu- ja 

soittojuhlat Kemiin juhannukseksi ja kokoilleet vanhoja kamppeita maakuntamuseoon. 123 

                                                                 
121 Pöytäkirja Lapin läänin siirtoväen kokouksesta Kalajoella 6.5.1945. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, 
Fb:4. OMA, sama asiakirja myös M3. 
122 Lehtola 2000, 158–168. 
123 Ibidem. 
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Kirjeessä myös mainitaan, että petsamolaisten keskuudessa on syntynyt päätös Petsamon 

Siirtoväki ry:n perustamisesta. Syynä perustamiselle näyttäisi nimenomaan olleen pettymys 

Lapin Maakuntaliiton toimintakykyyn siirtoväen aseman parantamisessa. 124  Omat 

vaikutusmahdollisuudet koettiin kirjeessä huonoksi. Karjalan Liiton toimien vaikutus 

siirtolaisten etujen ajamisessa tunnustettiin, ja uusia vaikutusmahdollisuuksia etsittiin toisaalta 

suorasta yhteydestä Koivistoon ja uudesta järjestöstä. 

Samaan aikaan petsamolaiset virkamiehet toimivat Kalajoelta muuton jouduttamiseksi. 

Entisen Petsamon kunnan hoitokunta lähetti siirtolaisten sijoitussuunnitelman valmistuttua 

maanviljelijät A. Juntusen ja A. Helanderin Tervolaan paikan päälle selvittämään alueen 

maiden sopivuutta asutukseen. Juntunen ja Helander tekivät matkansa perusteella 

hoitokunnalle esityksen asutusalueen muodostamisesta, jonka hoitokunta lähetti eteenpäin 

Helsinkiin Maatalousministeriön asutusasiainosastolle.125 Myöhemmin, 18.–23. heinäkuuta, 

hoitokunnan edustajat 126  lähtivät myös käymään Ylitorniolla tutustumassa Kuijasjoen, 

Kapustavuoman ja Kuusivuoman maastoihin ja niiden soveltuvuuteen asutustarkoituksiin. 

Erillisessä siirtolaisten kokouksessa päätettiin Juntusen lähettämisestä Helsinkiin 

Maatalousministeriön asutusasiainosastoon jouduttamaan niiden petsamolaisten 

maansaantiasioiden ratkaisua, jotka ovat hakeneet maata muualta kuin Lapin kolmiosta127. 

Laatimassaan selvityksessä entisen Petsamon kunnan hoitokunta ehdotti erityisen 

asutustoimikunnan perustamista, jolla olisi laajat valtuudet koko asutusalueen suunnitteluun 

ja käytännön työhön liittyen. Toiveena oli saada ensimmäiset uudisasukkaat jo alkusyksystä 

raivaamaan ja rakentamaan tilojaan. Asutustoimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin 

maanmittausinsinööri Avelaa Torniosta ja petsamolaisjäseniksi ehdotettiin maanviljelijöitä 

Helander ja Juntunen.128 

                                                                 
124 Ibidem. 
125 Jäljennös kirjeestä entisen Petsamon kunnan hoitokunnan kirjeestä Maatalousministeriön 
asutusasiainosastolle, 31.8.1945. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. 
126 Edellämainittujen Juntusen ja Helanderin lisäksi tällä matkalla olivat mukana myös hoitokunnan 
puheenjohtaja A. Lohva, varapuheenjohtaja K.A. Johansson ja maanviljelijä J. Virtain. Entisen Petsamon 
kunnan hoitokunnan kirje Maatalousministeriön asutusasiainosastolle. Jäljennös. 23.7.1945. Rovasti Erkki 
Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. 
127 Vajaa pöytäkirja, ei numerointia eikä päiväystä. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:1. OMA. 
128 Asutustoimikuntaa ei perustettu, mutta maanmittausinsinööri Avela valittiin myöhemmin alueen 
maanlunastuslautakunnan johtoon Samalla huomioitava, että Juntunen nimitettiin maanlunastuslautakunnan 
petsamolaisjäseneksi. Kokouskutsu n:ot 9-11, 5.11.1945, Tornio. Kirjekonseptit 1945–1949. AOL n:o 196 ark. 
Da:1. OMA. Kirje n:o 230 Maatalousseurojen keskusliiton jälleenrakennusvaliokunnalta MLL n:o 196lle, 
26.10.1945, Helsinki. Saapuneet kirjeet 1945–1950. MLL n:o 196 ark. Ea:1. OMA. Entisen Petsamon kunnan 
hoitokunnan kirje Maatalousministeriön asutusasiainosastolle. Jäljennös. 23.7.1945. Rovasti Erkki Koiviston 
kokoelma, Fb:4. OMA. 
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Koltat siirtyivät kesällä hiljalleen Kalajoelta ja Maikkulasta uusille asuinsijoilleen Nellimöön 

Inariin.129 Kesällä 1945 Lapin evakuoidun väestön joukkopalautukset Ruotsista käynnistyivät. 

Monilla Lapissa asuneellakaan ei tosin ollut taloa, mihin palata, mutta kesän yli selvittiin vielä 

kevyemmälläkin asumuksella. Miinaonnettomuuksia tapahtui usein. Utsjoen ja Inarin 

saamelaisten sekä petsamolaisten siirtyminen Lappiin lähti käyntiin huomattavasti 

hitaammin.130  

Petsamolaisten keskuudessa aktiivisuutta asioiden eteenpäin viemiseksi löytyi. Entisen 

Petsamon kunnan hoitokunta, puheenjohtajanaan A. Lohva, oli oma-aloitteisesti kesällä 1945 

edistänyt ja ajanut petsamolaissiirtoväen asutukseen liittyviä toimenpiteitä lähettämällä 

petsamolaisia tutustumaan asutusalueisiin Tervolassa. Tätä kautta yritettiin edesauttaa ja 

jouduttaa asutustoiminnan aloittamista lähettämällä asutusasiainosastoon selvityksiä ja 

toimintamalleja mahdollisimman tehokkaan raivaus- ja rakennustoiminnan käynnistämiseksi, 

vaikkei mitään tällaista ole Maatalousministeriön toimesta pyydetty 131 . On ilmeistä, että 

petsamolaissiirtoväen keskuudessa on ollut valtava halu päästä pois sijoituspaikkakunniltaan 

Pohjois-Pohjanmaalta rakentamaan uusia kotejaan niin pian, kuin mahdollista. 

Suomen siirtolaisten ja paikallisten väestöryhmien yhteistyössä tapahtunutta, Heli Kanasen 

nimeämää ”hyvän sopeutumisen historiantulkintaa”132 olisi helppo todentaa sodan jälkeisen 

lehdistötutkimuksen avulla. Holmila & Mikkonen toteavat, että ajanjakson lehdissä ja 

puheissa toistuva ajatus siirtoväkikysymyksen oikeudenmukaisesta ratkaisusta Suomen muun 

kansan oman mukavuuden kustannuksella muuttui yleisesti hyväksytyksi käsitykseksi, ja se 

loi pohjaa siirtoväkikysymyksen myöhemmille historiantulkinnoille. Siirtoväen todelliset 

kokemukset sopivat huonosti tähän yhtälöön. Asutuspaikkakunnilla siirtolaisia kohdeltiin 

alempana ryhmänä ja kaikissa väestöryhmissä omia etuja pidettiin ensiarvoisina.133 Yhteinen 

kokemus kotiseudun menettämisestä ja viiteryhmän oma yhteisöllisyyden tarve kanavoitui 

yhteisten etujen ajamisena poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, kuten PIRKKO SALLINEN-

                                                                 
129 Holsti 1988, 56. 
130 Tuominen 2015, 52, 55–57. 
131 Lohva lähetti selvityskirjeen Maatalousministeriölle 23.7.1945. Kirjeen ja selvityksen sävy on hyvin 
pyyteetön. Ainoa vaatimuksentapainen löytyy kirjeen hyvin summaavasta lauseesta: ”Edellyttäen, että 
petsamolaisten maataloussiirtoväen asuttaminen saataisiin käyntiin edellä kaavailulla tavalla ja että asuttamista tuettaisiin 
jälleenräkennuksen taholta sekä myönnettäisiin asukkaille maanhankintalain suomat korkeimmat raivauspalkkiot,katsoo 
Petsamon kunnan hoitokunta voitavan pitää edellämainitun siirtoväen sijoittamista tyydyttävästi ratkaistuna”. Entisen 
Petsamon kunnan hoitokunnan kirje Maatalousministeriön asutusasiainosastolle. Jäljennös. 23.7.1945. Rovasti 
Erkki Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. 
132 Kananen 2010, 17–19. 
133 Holmila & Mikkonen 2015, 104–105. 
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GIMPL toteaa karjalaisten osalta. 134  Petsamolaisten osalta oma identiteetti oli alkanut 

vahvistua evakkoaikana. Tämän identiteetin tueksi päätettiin perustaa myös oma yhdistys. 

Siirtoväen luottamusmiehet järjestivät kokouksen 17. heinäkuuta Kalajoella. Kokouksen 

pöytäkirjassa mainittiin päätöksestä perustaa Petsamon Siirtoväki r.y.-niminen yhdistys ajamaan 

Petsamon siirtoväen oikeutettuja vaatimuksia kaikissa virastoissa. 135  Väliaikaiseen johtokuntaan 

valittiin Petsamon kunnan hoitokunnan johtaja Aarne Lohva, maanviljelijä A. Helander, 

työnjohtaja Kalle Raekallio, maanviljelijä Aarno Juntunen, kalastaja Juho Kurtti ja 

maanviljelijä Kalle Pääskylä.136 

Yhdistyksen perustamiskirjassa Petsamon Siirtoväki ry:n tarkoitus määritellään seuraavasti: 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on olla kotiseudultaan siirtyneiden petsamolaisten keskeisenä yhdyssiteenä 

ja toimia heidän taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen aseman tukemiseksi.137  

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan: 

1) Tekemällä alotteita, jotka tarkoittavat siirtoväen taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten 

olojen parantamiseksi, 

2) harjoittamalla ohjaus- ja neuvontatoimintaa, 

3) avustamalla viranomaisia siirtoväen olojen parantamista tarkoittavissa tehtävissä, 

4) toimeenpanna esitelmä-,kokous-,ym. valistus ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia 

5) harjoittamalla julkaisutoimintaa, 

6) ylläpitämällä toimistoa sekä kerho-ja kokoushuoneistoa 

7) harjoittamalla maataloutta ja perustamalla koneasemia.138 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan käytännössä yhdistyksen päättävänä elimenä toimi sen 

johtokunta, johon valitaan vuosittain 6 jäsentä ja 4 varajäsentä. Päätösvaltaisuuteen riitti 4 

paikallaolevaa jäsentä. Puheenjohtajan äänellä oli ratkaisuvalta, jos äänestystilanne päättyy 

                                                                 
134 Sallinen-Gimpl 1994, 47. 
135 Vajaa pöytäkirja, 6§, ei numerointia eikä päiväystä. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:1. OMA. 
136 Ibidem. 
137 Petsamon Siirtoväki ry:n perustamiskirja, 2§. Ei päiväystä. Petsamon siirtoväki ry:n Oulun alaosaston 
arkisto A:1. OMA. 
138 Petsamon Siirtoväki ry:n perustamiskirja, 3§. Ei päiväystä. Petsamon siirtoväki ry:n Oulun alaosaston 
arkisto A:1. OMA. 
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tasan. Puheenjohtaja kutsui johtokunnan koolle ja hänen ollessaan estyneenä kutsun voi 

tehdä myös varapuheenjohtaja.139 

Ensimmäinen arkistoaineistosta löytynyt Petsamon Siirtoväki ry:n nimellä kirjattu pöytäkirja 

on päivätty 30. marraskuuta 1945140. Täten on pääteltävissä, että koska päätös yhdistyksen 

perustamisesta on tehty 17. heinäkuuta, varsinainen järjestäytymiskokous on tapahtunut 

jossain vaiheessa heinäkuun 17. ja marraskuun lopun välissä. 

Petsamon Siirtoväki ry alkuperäinen kokoonpano oli seuraava: puheenjohtaja Aarne Lohva, 

varapuheenjohtaja Arvid Helander, sihteeri Aarno Juntunen, jäsenet Otto Hepoaho, Juho 

Kurtti, Alarik Portti ja varajäsenet, joiden joukossa on Väinö Paasilinna. Järjestön erilliseen 

johtokuntaan valittiin saman asiakirjan mukaan lippuäänestyksellä Lohva, Portti, Helander, 

Juntunen, Hepoaho, Kurtti – eli sama kokoonpano – varajäsenenä johtokunnassa esiintyy 

ensimmäisenä Kalle Pääskylä.141  Pääskylä ilmaisi myöhemmin pettymystään johtokunnan 

ulkopuolelle jäämisestä ja varajäsenen paikasta; hän näki vuonna 1949 ”konsulien 

pullauttaneen” hänet pois Petsamon Siirtoväki ry:stä142. 

Petsamolaisten luottamusmies Aarne Juntunen kyseli 30.8.1945 lähettämässään kirjeessä 

Petsamon seurakunnan kirkkoherra Elovaaralle ”virkatodistuksia” Petsamon siirtoväki ry:lle. 

Tarkoituksena on ilmeisesti ollut saada kirkonkirjoista henkilötodistukset yhdistysrekisteriin 

tehtävää yhdistyslain mukaista ilmoitusta varten. Todistuksia haluttiin johtokunnan jäsenille 

ja varajäsenille. Todistukset pyydettiin lähettämään yhdistyksen sihteerille A. Juntuselle 

Kalajoella.143 

Petsamon Siirtoväki ry:n piti Kalajoella yleisen kokouksen 30.11.1945. Kyseisessä 

kokouksessa käsiteltiin muun muassa asutustoimenpiteiden jouduttamista ja Pohjois-

Suomeen maksettavia maanhankintalain mukaisten lainojen ja palkkioiden nostoa. Haluttiin 

myös korostaa, että petsamolaisten tulisi saada asettua vapaasti maanhankintalain 

alaisuudessa haluamalleen alueelle Suomessa, kun heitä oltiin osoitettu lähinnä Lapin 

kolmioon. Kokouksessa ehdotettiin Väinö Paasilinnan nimittämistä siirtoväen asiamieheksi, 

                                                                 
139 Petsamon Siirtoväki ry:n perustamiskirja, 8§. Ei päiväystä. Petsamon siirtoväki ry:n Oulun alaosaston 
arkisto A:1. OMA. 
140 ”Lyhennysote pöytäkirjasta Petsamon Siirtoväki r.y. nimisen yhdistyksen ylimääräisestä kokouksesta 
30.11.1945”, lyhennys kirjoitettu 5.12.1945. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. 
141 ”Petsamon siirtoväki ry:n alkuperäinen kokoonpano”. Ei päiväystä tai kirjoittajaa. M4. YA. 
142 Konsuleilla Pääskylä tarkoittaa Petsamon kunnan hoitokunnan puheenjohtaja Aarne Lohvaa ja muita 
luottamustoimissa toimineita virkamiehiä. Pääskylän kirje Koivistolle 30.11.1949. Rovasti Erkki Koiviston 
kokoelma. Fb:1. OMA. 
143 Juntusen kirje Elovaaralle 30.8.1945. Juntusen arkistot. LMKM. 
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ja palkkaukseen pyydettiin varoja Petsamon kunnan hoitokunnalta. Pöytäkirjassa nimitettiin 

kolmihenkinen toimikunta ajamaan asiaa Petsamon kunnan hoitokunnan kanssa sekä 

valmistelemaan kiireellisesti lähetystöä Helsinkiin. Kokouksen puheenjohtajina toimivat 

Arvid Helander ja kauppias Kalle Pääskylä, pöytäkirjaa piti asioitsija Väinö Paasilinna. 

Kokouksen pöytäkirjojen lyhennysotteita lähetettiin eri viranomaisille runsaasti.144  

Petsamon kunnan hoitokunta osallistui jäljestä päin Helsinkiin lähetettävän Paasilinnan, 

Heiskarin ja Mikkolan matkakustannuksiin 4000 markalla. Muista Petsamon Siirtoväki ry:n 

kokouksen ehdotuksista kieltäydyttiin vedoten sisäministeriön ohjeisiin hoitokuntien varojen 

käytöstä. 145  Lähetystön jälkeen Petsamon Siirtoväki ry:n toiminnasta ei ole arkistojälkiä. 

Viimeinen arkistolähteistä esiin tuleva toimenpide on yhdistyksen sääntöjen lähettäminen 

merkittäväksi yhdistysrekisteriin 25.4.1946146. 

 

1.3. ASETTUMINEN UUSILLE ASUINSIJOILLE 

Valtiollisella tasolla tilanne alkoi rauhoittua vuosien 1946-1947 aikana. Keskeinen käänne oli 

Pariisin rauhansopimus helmikuussa 1947, joka palautti Suomen itsemääräämisoikeuden. 

Syksyllä Neuvostoliiton valvontakomissio poistui maasta. Holmila & Mikkonen sanovat 

tutkimuksessaan, että Suomen kohtalo ja asema kansainvälisessä politiikassa kiinnostivat 

tämän jälkeenkin ihmisiä, mutta niiden läsnäolo arjessa vähentyi. 147  Karjalaisten osalta 

viimeisetkin puheet Karjalan takaisin saamisesta haudattiin rauhansopimuksen myötä. 148 

Petsamolaisten keskuudessa ei edes unelmoitu Petsamon takaisin saannista, joskin asutuksen 

yhteydessä oltiin väläytelty etenkin kolttien osalta mahdollisuuksia palata kotikonnuille 

Suonikylään nykyisen Neuvostoliiton puolelle.149 

Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksessa 6.10.1945 Juntusta esitettiin Peräpohjolan 

maanviljelysseuran neuvottelukuntaan ja 196. maanlunastuslautakuntaan. 197. 

                                                                 
144 Pöytäkirja Petsamon siirtoväki ry:n kokouksesta 30.11.1945. AOL n:o 196 arkisto Ea:1, myös 2 
lyhennysotetta Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto Fd17, myös 2 lyhennysotetta Rovasti Erkki Koiviston 
arkisto Fb:4. OMA. 
145 Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 10.12.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto 
Ac:5. OMA. 
146 Petsamon Siirtoväki ry:n säännöt. Ei päiväystä. Petsamon siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. 
OMA. 
147 Holmila & Mikkonen 2015, 191–192. 
148 Sipponen 2010, 126–128. 
149 Nyyssönen 1999, 641; Nevalainen 2010, 500–501. 
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maanlunastuslautakuntaan ehdotettiin Thorvald Rasmussenia, ja molemmat 

petsamolaisedustajat hyväksyttiin.150  

Petsamolaisten luottamusmies Juntunen siirtyi vuoden 1946 alussa Tervolan seudulle ja 

työskenteli maanlunastuslautakunta 196:en jäsenenä Torniossa sekä 

asukkaanottolautakunnassa Tervolassa. Juntunen joudutti omilla toimillaan Varejoen 

asutusalueen valmistumista ja oli alueelle muodostettavien tilojen yksi tilansaajista. 151 . 

Varejoen alueesta muodostui petsamolaisen asutuksen esimerkkialue, jossa oli helppo 

rakentaa suhteita eri virkamiehiin. Juntunen muun muassa järjesteli ruoka- ja kahvitarjoilun 

4.9.1946 Varejoella tapahtuneelle ministerivierailulle.152 

Yksi siirtoväen keskeisistä luottamusmiehistä, Kalle Pääskylä, muutti 28.8.1945 hänelle 

aiemmin myönnetylle maanhankintalain mukaiselle asutustilalle Karesuvantoon 

Enontekiölle. 153  Petsamon kunnan hoitokunnan puheenjohtaja Aarne Lohva vastaanotti 

kyselyitä Pääskylältä Karesuvannon asutukseen liittyen ja petsamolaisluottamusmies 

Hesselgreniltä Varejoen asutusalueeseen liittyen heti syyskuussa.154 Asuttaminen oltiin saatu 

vauhtiin ja siirtoväki levisi eri paikkakunnille ympäri Lappia. 

Pääskylä perusti asutustilansa yhteyteen Ruija Oy -nimisen kauppaliikkeen Karesuvannolle 

Petsamon aikaisten yhtiökumppaneidensa, Ruijanrinteiden kanssa. Kirjeissään 

kansanedustaja Koivistolle ja Petsamon kunnan hoitokunnalle Pääskylä toi ilmi 

petsamolaisten tyytymättömyyttä Suomen valtion tähänastisiin toimiin petsamolaisten 

asioissa ja selvitti myös kokemiaan vastoinkäymisiä ja vaikeuksia paikallisten virkamiesten ja 

lainoitusten saannin kanssa sen jälkeen, kun oli elokuun lopussa 1945 muuttanut 

Karesuvantoon. Pääskylä teetätti asianajotoimistolla arvion sotien johdosta menettämänsä 

                                                                 
150 Pöytäkirjat Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksista 6.10.1945 sekä 25.10.1945. Petsamon kunnan 
hoitokunnan arkisto Ac:5. OMA. 
151 Varejoelle perustettiin 70 tilaa, joista Juntunen sai ensimmäisen. Muodostetut tilat ja asukkaat. AOL n:o 
196 ark. Bd:2. OMA.Tarkempia pöytäkirjoja löytyy asukkaanottolautakunta 196:n arkistosta. Esimerkiksi 
pöytäkirja Tervolan asukkaanottolautakunnan kokouksesta 20.5.1946. AOL n:o 196:n ark. Ca:6. OMA.   
152 Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 24.9.1946. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. 
Ac:5, sekä pöytäkirjat 6.3.1947, 29.11.1947 AOL n:o 196:n arkisto Ca:6 OMA. Myös American Friends-
yhdistyksen kirje Juntuselle 11.3.1947. Juntusen arkistot, LMKM. 
153 Juntusen kirje Elovaaralle 30.8.1945. Juntusen arkistot. LMKM. sekä pöytäkirja Petsamon kunnan 
hoitokunnan kokouksesta 14.3.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto Ac:5. OMA. 
154 Hesselgrenin kirje Lohvalle 13.9. 1945, Pääskylän kirje Lohvalle 19.9.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan 
arkisto Fd:17. OMA. 
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omaisuuden todellisesta arvosta, ja valitti toisen korvauslain korvauksistaan 

keskusarvioimislautakuntaan.155  

Väinö Paasilinna ja Pääskylä kävivät vuonna 1946 keskinäistä kirjeenvaihtoa. Pääskylä kehotti 

Paasilinnaa ryhtymään toimiin petsamolaisten mielenosoituskulkueen järjestämiseksi Kemiin. 

Kulkueen järjestämisen tueksi Pääskylällä oli myös luottomiehiä Rovaniemellä. Paasilinna 

yhtyi lähettämässään kirjeessä 26.5.1946 Pääskylän näkemykseen, että Petsamon Siirtoväki 

ry:n toiminta Lohvan, Helanderin ja Kurtin johdossa menee väärään suuntaan. Keskinäiseksi 

tarkoitetussa kirjeenvaihdossa mustamaalataan armotta Lohvaa, Johanssonia, Helanderia, 

Kurttia ja Juntusta. Paasilinna arvioi Pääskylän, Alarik Portin, Sigvard Rannan, sekä Urho ja 

Kalle Raekallion petsamolaisten asioiden edistämiseen soveliaiksi miehiksi.156 Arkistolähteitä 

mielenosoituskulkueesta tai kokouksesta Kemissä 1946 ei ole jäänyt.  

Näyttäisi siis ilmeiseltä, että petsamolaissiirtoväen keskuudessa oli jakolinja. Toisella puolen 

olivat entisen Petsamon kunnan hoitokunnan virkamiehet ja luottamustoimiin etsiytyneet 

siirtoväen luottamusmiehet, kuten Juntunen, joka teki paljon käytännön toimia siirtoväen 

asioiden edistämiseksi aina evakossa hukattujen tavaroiden etsimisestä asutustoiminnan 

järjestämiseen Varejoelle. Vaikutuskanavat olivat käytännöllisiä. Toinen linja oli taloudellisten 

etujen ajaminen, johon kuuluivat yhteydet kansanedustajiin ja korvauksista päättäviin 

viranomaisiin, jossa keskityttiin epäoikeudenmukaisuuksien oikaisuun. 

Maanhankintalain toteutus ei ollut mennyt aivan nappiin: aikaraja maanhakuun oli ollut 

Lapissa liian tiukka, sillä petsamolaiset eivät päässeet määräajan puitteissa miinavaaran takia 

Lappiin ollenkaan tutkimaan mahdollisia uusia, itselleen outoja asuinsijoja 157 . Kalajoelle 

jääneet petsamolaissiirtolaiset järjestivät kokouksen 16.10.1946, jonka pohjalta lähestyttiin 

SPR:ää avustuksien toivossa, mutta on epäselvää, toimittiinko tuolloin Petsamon siirtoväki 

ry:n nimissä.158  

                                                                 
155 Pääskylän kirje Petsamon Sotavahinkojen Arvioimislautakunnalle Kalajoelle 23.2.1946. Petsamon kunnan 
hoitokunnan arkisto, Fd:19., pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 29.8.1946. Petsamon 
kunnan hoitokunnan arkisto Ac:5. Pääskylän kirjeet Koivistolle 28.3., 12.6. ja 28.10. 1946. Rovasti Erkki 
Koiviston kokoelma. Fb:1. OMA. 
156 Paasilinnan kirje Pääskylälle. 26.5. 1946 M3. YA. 
157 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n kokouksesta 30.11.1945. Useampi arkisto, esimerkiksi AOL 196:n ark. 
Ea:1. OMA. Petsamolaismuistio 19–20. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
158 Asia käy ilmi SPR:n Lapin läänin piirinhallituksen kirjeestä Petsamon kunnan hoitokunnan 
puheenjohtajalle 22.11.1946. ” "Viitaten Kalajoella asuvien Petsamon siirtolaisten yleisessä kokouksessa 
lokakuun 16 p.nä 1946 laaditun pöytäkirjaan ja mainiten kokouksen valtuuttamien henkilöiden Oskari Rannan 
ja Rikhart Portin kanssa käytyihin neuvotteluihin ilmoittaa SPR:n Lapin läänin Piirihallitus kohteliaimmin…” 
Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. Fd:19. OMA. 
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Maanhankintalaissa asutustilaan oikeutetut pääsivät vuosina 1946–1948 elämän syrjään 

kiinni. Maatalousväen asutustoiminta saatiin vauhtiin Varejoella, joskin se käynnistyi erittäin 

hitaasti varanpuutteen takia ja eri viranomaiselimien yhteistyön yskiessä 159 . Varejoen 

maamiesseura perustettiin toukokuussa 1947, ja perustavan kokouksen avauspuheenvuoron 

piti Aarne Juntunen. Maamiesseuran kautta Varejoelle saatiin SPR:n välityksellä lahjoituksena 

lehmiä, siitossonni ja yhteinen traktori.160 Tämä voidaan nähdä etujärjestötoiminnaksi, sillä 

maamiesseura oli petsamolaisten perustama. 

Vuonna 1948 Paasilinna asui perheineen vuokralla epävakaissa olosuhteissa Iissä, josta on 

9.7. – 12.9.1948 lähettänyt useita kirjeitä asukkaanottolautakunta 196:een Pohjois-Iin alueen 

petsamolaisten maansaantihakemuksiin liittyen.161 Hän sai palautettua maansaantioikeutensa 

maatalousministeriön asutusasiainosaston johtajan, Veikko Vennamon 

myötävaikutuksella. 162  Asutustila myönnettiin Paasilinnalle 30.9.1948, jonka jälkeen 

Paasilinna asettui Varejoelle. 163  Paasilinna nousi vuosien 1946–1948 aikana Petsamon 

Siirtoväki ry:n puheenjohtajaksi.164 Väinön poika, Erno Paasilinna kertoi poliisina Petsamossa 

toimineen isänsä ajasta siirtoväkijärjestössä muistelmissaan seuraavasti: 

Hän laati evakoille kaikenlaisia anomuksia, taisteli Valpon pidättämien 

petsamolaisvankien korvauksista, kanteli viranomaisten väärinkäytöksistä ja hoiti luku- 

ja kirjoitustaidottomien kolttaparkojen asioita, joita saapui meille pitkien matkojen takaa. 

Hän jakoi heille ruokapöytänsäkin ja asianajopalkkiot jäivät tietysti olemattomiksi.165 

Petsamon Siirtoväki ry:n puheenjohtajana Väinö Paasilinna siis teki käytännön työtä 

korvausten ja väärinkäytösten parissa olemattomilla korvauksilla.  

Jossakin vaiheessa hän liittyi SKDL:n jäseneksi ja oli kerran ehdokkaana vaaleissakin, 

mutta ei jaksanut enää tehdä vaalityötä. Kovin jyrkästä ideologisesta muutoksesta ei ollut 

kysymys, pikemminkin hän löysi enää vain vasemmiston piiristä köyhien asian puolustajia. 

Hän oli kirjeenvaihdossa monien huomattavien vasemmistopoliitikkojen kanssa, kirjoitti 

                                                                 
159 Nyyssönen 1999 643–647. 
160 Kemoff  1995, 116. 
161 Paasilinnan kirjeet Tervolan kunnan asukkaanottolautakunnalle 9.7., 4.8., 18.8., 25.8., 9.9., 12.9. 1948 AOL 
196:n arkistot. Da:1. OMA. 
162 Jäljennös Vennamon kirjeestä Paasilinnalle 20.4.1948. AOL 196:n arkistot. Da:1. OMA. 
163  Tervolan kunnan asukkaanottolautakunta Maatalousministeriön asutusasiainonastolle. n:o 422, 423 ja 424. 
Yleispöytäkirjat 1945-1955, 1957. AOL n:o 196:n ark. Ca:6. OMA. Paasilinna 1996, 63–65. 
164 Kirje Petsamon Siirtoväki ry:n puheenjohtaja Paasilinnalta kansanedustaja Erkki Koivistolle. 22.1.1949 
Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:1. OMA. sekä Paasilinna 1996 58. 
165 Paasilinna 1996, 56. 
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lehtiin ja piti alustuksia siirtoväelle. Tämä kaikki teki hänestä epäsuositun henkilön 

paikkakunnalla ja kärjisti suhteita viranomaisiin joiden menettelyä vastaan hän kapinoi. 

 

…Hänen poliittinen perintönsä oli porvarillinen liberalismi ja sellaisena se säilyikin.166 

Mainitut vaalit olivat todennäköisesti vuoden 1947 kunnallisvaalit tai vuoden 1948 

eduskuntavaalit. Näinä aikoina Paasilinna on vielä asunut Iissä. Yhteyksiä omaa poliittista 

suuntautumista vastakkaisen SKDL:n kanssa rakennettiin, koska heiltä saatiin tukea. 

Väärinkäytöksiä ja menettelyjä tutkiessaan ja niistä kirjoittamalla hän asemoi itsensä 

virkamiehiä vastaan, ja tätä kärjistivät yhteydet äärivasemmistoon. Vääryyttä koettiin, joka 

johti vastakkainasetteluun ihmisen ja järjestelmän välillä. 

Paasilinna kävi ennen joulua 1948 Petsamon Siirtoväki ry:n lähetystön johtajana Helsingissä 

muun muassa valtiovarainministerin puheilla, ja jätti myös asiakirjoja Maatalousministeriön 

asutusasiainosaston johtaja Veikko Vennamolle liittyen eräisiin Peräpohjolan 

maanviljelysseuran leväperäisiin toimiin. 167  Lähetystö kävi myös 13.12.–14.12. 

maatalousministeri Raatikaisen ja valtiovarainministeri Hiltusen puheilla. Kansanedustaja 

Erkki Koivisto oli lähetystön mukana.168 Haettiin siis suoria vaikutuskeinoja keskeisimpiin 

viranomaisiin, mutta paikallistasolla asetuttiin järjestelmää, tällä kertaa Peräpohjolan 

maanviljelysseuraa vastaan. 

Asetelma on keskeinen tarkastellessa sodan jälkeistä sopeutumista rauhankriisin169 käsitteen 

kautta: sopeutuminen sodan – tai tässä tapauksessa Petsamon jälkeen – ei ollut Ernon 

kuvailujen perusteella ongelmatonta:  

En tietenkään ymmärtänyt mitään isän todellisesta elämäntilanteesta. Petsamon 

menetyksen myötä koko hänen maailmansa oli romahtanut. Uupunein voimin hän teki 

paljon työtä Petsamon siirtoväki-nimisen yhdistyksen perustamiseksi ja kuului sen 

johtoon.170 

                                                                 
166 Paasilinna 1996, 56. 
167 Paasilinna, 1996. 66–67. 
168 Paasilinnan kirje Koivistolle 22.1.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:1; Pöytäkirja Petsamon 
hoitokunnan kokouksesta 31.12.1948. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. Ac:5. OMA.  
169 Rauhankriisistä esim. Holmila & Mikkonen 2015, 23.  
170 Paasilinna 1996, 56. 
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Lainaus ja Ernon asiaan syventyminen todentaa myös ylisukupolvista traumaa, jossa henkistä 

jälleenrakennusta171 toteutettiin aluksi järjestäytymällä oman viiteryhmän sisällä rintamaan 

yhteistä vihollista, epäoikeudenmukaisia päätöksiä tekevää järjestelmää vastaan. 

Järjestäytyminen omia etuja ajavaksi viiteryhmäksi voidaan nähdä myös loukatun itsetunnon 

korjausliikkeeksi; haluttiin vertaistukea, ymmärrystä ja kokea henkilökohtaista merkitystä. 

Siksi hakeuduttiin niiden kanssa yhteyksiin, jotka painivat samojen ongelmien parissa.  

Tätä ajatusta tukee viimeisin siirtolaisten vastaanoton tutkimus. Heli Kanasen mukaan 

siirtolaisten tylyä asutuspaikkakunnilla kohtelua on selitetty taloudellisilla seikoilla. 

Paikallisille viranomaisille siirtolaisryhmien vastaanottoon vaikutti myös tarve hallita 

lähiympäristön muutosta. Siirtolaisten henkinen sopeutumisprosessi kesti paljon pitempään, 

kuin konkreettiset korvaus- ja asutustoimet.172 Henkisen sopeutumisprosessin voidaan silti 

katsoa alkaneen, kun omat asuinolot selkiintyivät ja järjestäytyminen omiin viiteryhmiin 

tapahtui. Tämän voidaan katsoa olleen erityisen voimakasta Varejoella, joka oli pelkästään 

petsamolaisille tarkoitettu asutusalue. 

Entisen Petsamon kunnan hoitokunta lakkautettiin vuoden 1948 lopussa muiden 

Neuvostoliiton puolelle jääneiden kuntien hoitokuntien mukana. Hoitokunnan 

lopettajaisjuhlakokous päätettiin järjestää Oulussa Hotelli Arinassa, johon kutsuttiin kaikki 

Petsamon kunnan kunnallis- ja huoltolautakuntien ynnä muitten puheenjohtajat ja jäsenet. 

Päivälliset ja matkakulut päätettiin korvata hoitokunnan varoista. 173  Viimeisessä 

kokouksessaan 31.12.1948 kunnan hoitokunta päätti vielä maksaa Petsamon Siirtoväki ry:n 

edustajille 20 870 markkaa aiemmin Helsinkiin tehdyn matkan matkakulujen kattamiseksi. 

Hoitokunnan jäljelle jääneistä varoista perustettiin samassa kokouksessa Petso-säätiö, jonka 

hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Petsamon kunnan hoitokunnan virkamiesten lisäksi 

muun muassa kolttien edustaja Jaakko Sverloff, asutustilallinen Aarne Juntunen ja Thorvald 

Rasmussen.174  

Hoitokunnan lakkauttaminen tarkoitti sitä, ettei petsamolaisilla ollut enää omaa 

kunnanvirastoa, jonka puoleen kääntyä; yksi petsamolaisia yhdistäneistä keskeisistä elimistä 

oli poissa. Petsamolaiset olivat asettuneet aloilleen uusille asuinsijoilleen, jonka kuntien 

                                                                 
171 Aiheesta esim. Tuominen 2015, 69–70. 
172 Kananen 2015, 110–112, 120–121  . 
173 Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 22.12.1948 Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. 
Ac:5. OMA. 
174 Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 21.9.1948 ja 31.12.1948. Petsamon kunnan 
hoitokunnan arkisto. Ac:5. OMA. 
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jäseninä he nyt olivat. Yhteiskuntaolot olivat verrattain rauhalliset; Pohjois-Suomessa 

jälleenrakennus oli päässyt vauhtiin ja työttömyyttä ei käytännössä ollut. Etelä-Suomessa 

oltiin osallistuttu vuonna 1948 syksyllä Arabian tehtaan lakoista lähteneisiin tukilakkoihin 

13 000 työläisen voimin, mutta äärivasemmistolla oli silti vaikeuksia työväestön 

mobilisoimisessa politiikkansa taakse175. 

Valtakunnallisesti siirtolaisten sisäpoliittisen tilanteen voitiin katsoa olevan vakaa, koska 

toimiva hallinto- ja virkamieskoneisto oli osoittanut tehokkaasti toimillaan, että maata ja 

korvauksia saatiin, tai ainakin niitä oltiin saamassa. Petsamolaistenkin voidaan katsoa olleen 

jokseenkin tyytyväisiä järjestötoiminnan ja kokoustenpidon hiljennyttyä vuodesta 1945. 

PETRI KAROSEN mukaan vuoden 1948 lopussa siirtolaisista asuttamatta oli enään 5,5 

prosenttia, ja 1947 loppuun mennessä korvauslakihakemuksista käsittelemättä oli enää 1 

prosentti. Tämä oli Euroopan mittakaavassa poikkeuksellista.176 

1949 alussa Petsamon siirtoväki ry:n puheenjohtaja Paasilinna sai tietää, että Aarno Juntunen 

oli käymässä Petsamon siirtolaisten edustajana Helsingissä. Kirjeissään kansanedustaja 

Koivistolle 1949 tammikuussa Paasilinna epää Juntuselta oikeuden toimia Petsamon 

siirtoväki ry:n nimissä varsin rajuin sanankääntein.177 Paasilinna oli polttanut aiemmin siltoja 

ainakin Lapin maatalousseuran suuntaan178. Juntusen ja Paasilinnan välistä epäluottamusta 

kävi ilmi aiemmastakin aineistosta 179 . Sanamuodot olivat rajuja ja todentavat jakolinjan 

syventyneen petsamolaisten etujärjestössä, Petsamon Siirtoväki ry:ssä. Paasilinnan kirjeet 

todennäköisesti vaikuttivat Paasilinnan ja Petsamon Siirtoväki ry:n myöhempään 

uskottavuuteen kansanedustaja Koiviston silmissä. 

Todennäköisesti Juntusen käynti Helsingissä liittyy niin kutsutun petsamolaiskomitean 

alkuvaiheisiin. Vaikuttaisi, että viimeistään näiden käyntien jälkeen Valtioneuvostolle oli 

käynyt ilmeiseksi, että petsamolaisten taloudellinen asema oli heikko. 

Huhtikuun 7. päivä 1949 perustettiin Valtioneuvoston toimesta komitea, jonka tarkoituksena 

oli selvittää ”…entisen Petsamon kunnan asukkaiden taloudellista asemaa nykyisillä 

asuinpaikoilla uusissa olosuhteissa ja harkitsemaan toimenpiteitä tämän parantamiseksi”.180 

                                                                 
175 Holmila & Mikkonen 2015, 207–208. 
176 Karonen 2015, 184, 197. 
177 Paasilinnan kirjeet Koivistolle, 22.1.1949 ja 23.1.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:1. OMA. 
178 Paasilinna 1996, 75. 
179 Paasilinnan kirje Pääskylälle 26.5.1946. M3. YA. 
180 Petsamon siirtoväenkomitean mietintö. 1950. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:5. OMA. Komitea 
kutsuu itse itseään Petsamon Siirtoväen komiteaksi, mutta käytän yleisesti lähteissä käytettyä 
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Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin sallalainen kansanedustaja Erkki Koivisto, ja jäseniksi 

varatuomari Vilho Väyrynen, asutustilallinen Aarno Juntunen, johtaja Paavo Raunio, 

maatalousteknikko Tuure Kankaansydän sekä toimistopäällikkö V. Aarnio. Lehtiin 

kirjoitettiin päätöksestä perustaa komitea selvittämään entisen Petsamon kunnan asukkaiden 

taloudellista asemaa nykyisillä asuinpaikoilla.181  

Valtioneuvoston perustama niin kutsuttu petsamolaiskomitea oli ensimmäinen 

konkreettinen virkamieselin, jonka tarkoituksena oli keskittyä pelkästään petsamolaisiin ja 

heidän taloudellisen tilanteensa parantamiseen. Sen puheenjohtajana toimi sallalaislähtöinen 

rovasti ja kansanedustaja Koivisto. Juntunen todennäköisesti valittiin siksi, että hän oli 

aiemmin toiminut tarmokkaasti kansanedustaja Kaijalaisen toimikunnassa sekä Petsamon 

kunnan hoitokunnan tehtävissä petsamolaisten asutusta suunnitellessa, ja oli myös Tervolassa 

paikallisen asukkaanottolautakunnan ja maanlunastuslautakunnan petsamolaisjäsen. 

Petsamolaiskomitean jäsenyys voidaan nähdä Juntusen edustaman petsamolaisen 

käytännöllisen vaikutuskanavatien huipentumana, sillä sen kautta hän pääsi suoraan 

suunnittelemaan valtioneuvostolle ja virastoille annettavia esityksiä petsamolaisten 

taloudellisen aseman parantamiseksi. 

Komiteassa oli kaksi muuta petsamolaista jäsentä. Paavo Raunio oli toiminut Petsamossa 

pankinjohtajana ja Petsamon kunnan lautakunnassa 182 , ja toiminut myös Kaijalaisen 

toimikunnassa 1945. Tuure Kankaansydän oli toiminut asutuslautakunnassa Petsamossa 

asuessaan. 183  Komitean perustaminen tarkoitti myös, että petsamolaisilla oli jälleen oma 

virkamieselin hoitokunnan lakkauttamisen jälkeen, johon voitiin ottaa yhteyttä petsamolaisiin 

liittyvissä asioissa. 

                                                                 
Petsamolaiskomitea-nimitystä sekaannuksien välttämiseksi. 
181 ”Komitea selvittämään ent. petsamolaisten taloudellisia oloja”. Lehtijuttu, ei päiväystä tai julkaisupaikkaa. 
Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. 
182 Hilja Aho artikkelissa ”Pankkineitinä sota-ajan Petsamossa”. Kuusikko 1999, 197. sekä Suomela 1999, 354-
355. 
183 Taskila 1999, 223, 227. 
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2. TOIMINNAN VUODET 1949-1950 

Tässä käsittelyluvussa pureudutaan petsamolaisen etujärjestötoiminnan aktiivisimpaan 

ajankohtaan vuosina 1949-1950.  

2.1. PETSAMON SIIRTOVÄKI RY VIRITTYY 

Petsamon siirtoväki ry:lle petsamolaiskomitean kokoonpano ei ollut mieluinen. Yhdistys 

oltiin ohitettu petsamolaisten virallisena etujärjestönä, ja petsamolaiskomitean jäseneksi oltiin 

valittu juuri se henkilö, Juntunen, jota Paasilinna kirjeissään solvasi.184 

… Suoraan sanoen hän sotkee asioita minkä ehtii. Hän ei noudata asiallisuutta eikä 

oikeudenmukaisuutta missään asiassa. Hän on pikemminkin n.s.omaetu tavoittelija, jota 

esim, ei Petsamossa tunnettu laisinkaan, ja olikin hän siellä verraten lyhyen ajan… … 

Kun hän on ollut mielisairaalassa Petsamossa oloaikoina, on hänessä kaikesta päättäen 

nytkin eräitä abnormi piirteitä. Luulottelee itseänsä ”keisariksi” y.m…185 [sic] 

Paasilinna siis yritti riisua Juntusen edustuskelpoisuutta sulkemalla hänet 

petsamolaisviiteryhmän ulkopuolelle perustuen siihen, ettei Juntunen ollut Petsamossa 

ajallisesti pitkään tai petsamolaisten keskuudessa tunnettu. Petsamolaisuudesta identiteettinä 

käytiin myöhemminkin etujärjestön sisällä keskustelua, mutta kirjeessä tarkoituksena 

vaikuttaisi olleen mustamaalaus. 

Heinäkuusta 1949 eteenpäin Kalle Pääskylä aloitti asuinpaikaltaan Karesuvannosta 

voimakkaan asioidensa ajamisen kirjeitse Petsamolaiskomitean puheenjohtaja Koivistolle. 

Kirjeistä käy ilmi, että vaikka Pääskylä oli pysynyt maanhankintalain mukaisissa aikatauluissa 

tilan raivaamisen ja rakentamisen suhteen, alue oli silti katovuosille altis ja muutenkin 

huonosti tuottava. Pääskylä oli rahallisesti vaikeassa tilanteessa, koska raivauslainat ja toisen 

korvauslain korvaustarkistukset viipyvät. Pääskylällä oli vakaa tarkoitus laajentaa yrityksensä 

Ruija Oy:n kauppatoimintaa Karesuvannosta Kilpisjärvelle, mutta hän ei saanut sopivaa 

tonttialuetta Kilpisjärven kylältä Metsähallituksen virkamiesten vastustuksesta johtuen. 186 

Hän viittasi jälleen Koiviston kansanedustajapaikkaan vaikuttaneisiin petsamolaisääniin ja 

sanoi seuraavaa:  

                                                                 
184 Paasilinnan kirjeet Koivistolle, 22.1.1949 ja 23.1.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:1. OMA. 
185 Ibidem. 
186 Pääskylän kirje Koivistolle 21.7., 26.7., 29.7., 3.8. 1949, Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:1. OMA. 
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Pitkään aikaa olen pysynyt erillään Petsamon siirtoväen touhusta. Toiminta nukkuu. 

Lähiaikoina pidämme Rovaniemellä suuren petsamolaiskokouksen, jossa otetaan kaikki 

petsamolaiskysymykset juurta jaksain esille.”…”Sanotaan että nälkä on kommunisti ja 

niin on petsamolaistenkin suhteen – puute – viranomaisten asenne – valtiovallan 

laiminlyönti tekee heistä nurjamielisiä ”siirtokommunisteja”. Poistettakoon 

tyytymättömyyden syyt.”  

”En kirjoita enää näistä asioista. Ne ei parane komiteoilla, mutta toiminnalla. 

Petsamolaiskysymys otetaan koko laajuudessaan lähiaikoina esille.187 

Huomiota herättävää on kirjeen ajankohta, sillä Kemin työtaistelu oli näihin aikoihin 

vauhdissa. Kemin lakkoneuvotteluissa oltiin 9. elokuuta jo lähellä ratkaisua SKDL:n 

kansanedustaja Tainion edustaessa paikallisia ammattijärjestöjä ja maaherra Hannulan 

edustaessa järjestysvaltaa, mutta SKP:n Helsingin osasto antoi ohjeet vaatimusten 

kiristämisestä. Juuri 18. elokuuta aamulla Kemissä oli tapahtunut mielenosoituskulkueen ja 

poliisien välikohtaus aiheuttaen 2 kuolonuhria.188 Olisi mielenkiintoista tietää, oliko Pääskylä 

18.8. kirjeen kirjoitushetkellä tästä tietoinen. Joka tapauksessa vasemmistolaisen liikehdinnän 

voimannäyttö Lapissa oli kovimmillaan, ja uskon, että Pääskylä tästä syystä innostui 

uudestaan uhkailemaan petsamolaisten järjestäytymisellä. Vasemmistolaisella retoriikalla hän 

ehkä toivoi saavansa kirjeilleen painoarvoa, tai halusi vain ärsyttää. 

Jos tarkoituksena oli ärsytys, se onnistui. Edellä mainittu kirje kirvoitti Koivistolta kärkkään 

vastauksen, jossa Koivisto syytti Pääskylää omien asioidensa verhoamisesta 

”petsamolaiskysymyksen” kaapuun. Koivisto myös varoitti petsamolaisten suurkokouksen 

mahdollisesti pilaavan petsamolaisten asioiden edistymisen. Pääskylä vastasi kirjeessään 

kokouksen olevan ”lopullinen silaus” petsamolaisasialle, ja että ainoastaan siirtoväki itse 

uskaltaa esittää asiat niiden oikeassa valossa Petsamolaiskomitean joutuessa pehmentämään 

sanojaan. Pääskylä korosti vastauksessaan tyynnytelläkseen Koivistoa, että petsamolaisten 

vaatimukset on osoitettu valtiota vastaan, ei Petsamolaiskomiteaa.189 

Pääskylä myös korosti rooliaan siirtolaisten järjestäytymisessä:  

                                                                 
187 Pääskylän kirje Koivistolle. 18.8.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma FB:1 OMA 
188 Rentola 1997, 92–96. 
189 Pääskylän kirje Koivistolle 26.8.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:1. OMA. 
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Miten paljon huonommin olisi petsamolaisten ja koko siirtoväen asia, ellei petsamolaiset 

kutsuneet muita siirtokuntia yhteiseen kokoukseen Ylivieskaan, jossa Tekin olitte. Te 

esititte sen kompromissiehdoituksen kokouksessa, joka sitten tuli korvauslakiin: a) korvaus 

sotavahinkolain mukaan b) II korvauslain mukaan.”…”Allekirjoittanut lausui 

Maakuntaliiton syntysanat Ylivieskassa toivossa, että sillä vietäisiin myös petsamolaisasiaa 

eteenpäin. Kansanedustaja Miettula [sic] esitti sen lopullisesti, mutta ensi aloite oli minun. 

190 

Pääskylä pyrki motivoimaan Koivistoa vetoamalla yhteisiin toimiin vuosia aiemmin siirtoväen 

ensimmäisen järjestäytymisen aallossa. Kirjeen lopussa Pääskylä vielä koosti vääryydet, mitä 

on kärsinyt evakkoaikana ja Karesuvannossa ja toisti toimet, millä hänen tilannettaan 

voitaisiin edistää ja missä asioissa hän tarvitsi apua. Kirjeestä kävi hyvin ilmi epäsuhta hänen 

asemansa ja varallisuutensa sotia edeltävien Petsamon aikojen ja Karesuvannon aikojen 

välillä, ja katkeruus tämän hetkistä tilannetta kohtaan. 191  Pääskylä ilmoitti myöhemmin 

tehneensä yhteydenottoja paikallisiin lainoista päättäviin elimiin ja maatalousministeri 

Raatikaiselle, sekä tehneensä oikeusasiamiehelle kantelun kokemistaan vääryyksistä lainoitus- 

ja asutusasioissa. Pääskylä kertoi olevansa jo valmiiksi kiitollisuudenvelassa Koivistolle, mutta 

olevansa äärimmäisessä taloudellisessa hädässä ja tippumassa ”siirtoproletääriksi”.192 

Miksi Pääskylä käytti vasemmistolaista retoriikkaa? Holmilan ja Mikkosen mukaan 

äärivasemmiston toiminta ja sodanaikaisten toimien kritisointiin perustunut propaganda oli 

vieraannuttanut suurimman osan suomalaisista vuoteen 1948 mennessä, mikä näkyi myös 

SKDL:n tappiona eduskuntavaaleissa. Suomalaiset eivät halunneet luopua 

isänmaallisuudesta, joten radikaaleja vasemmistolaisia näkemyksiä esittäneen liikkeen 

parlamentaarinen vaikutusvalta oli kuihtunut. Liikkeessä ei silti ollut kykyä tai halua tunnustaa 

valtaväestön negatiivista suhtautumista joukkovoiman esittämiseen.193 

On tosin huomioitava, että Pohjois-Suomessa vasemmiston laskeva kannatus tuli viiveellä. 

Vuoden 1948 eduskuntavaaleissa SKDL menestyi vielä kohtuullisesti Oulun ja Lapin 

lääneissä. Lakkoliike, etenkin Kemissä, huipensi ammattiyhdistysliikkeen sisällä käyneen 

SDP:n ja SKDL:n valtataistelun Holmila & Mikkosen mukaan. ”Kemin veritorstain” 

jälkikirjoituksissa sosiaalidemokraattinen lehdistö asettui kommunisteja vastaan. 194 

                                                                 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 Pääskylän kirjeet Koivistolle 6.9.1949 ja 14.9.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma FB:1 OMA 
193 Holmila & Mikkonen, 72–73. 
194 Holmila & Mikkonen 2015, 197, 210–219. 
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Kommunistien mobilisoiman joukkovoiman suuruus oli varmasti tehnyt vaikutuksen 

Lapissa, mutta lakon traaginen lopputulos yhteenottoineen kärjisti suhtautumista 

joukkovoiman käyttöön vaikuttamisen välineenä.  

Petsamolaiskomitea huomioitiin vaikutuskanavana myös muun petsamolaisväestön 

keskuudessa. Petsamolaiskomitealle osoitettiin kirjeitä petsamolaisilta muun muassa 

kalastajien asioihin liittyen. Työnsä aluksi komitea selvitti petsamolaisten omistuksia 

Petsamossa ja nykyisiä olinpaikkoja koskevia tietoja. Kesäkuussa 1949 komitea esitti 

kirjeessään Valtioneuvostolle tietoja Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien väestörakenteesta 

ja elinkeinorakenteesta. Koivisto kävi kesäkuussa petsamolaiskomitean jäsen Juntusen 

järjestämässä neuvottelutilaisuudessa Varejoella.195 

Varejoella järjestettiin myös kesäjuhlia, johon Juntunen haki lupia Tervolan nimismiespiiriltä. 

Lupa-anomuksessa järjestyksenvalvojina toimivat Varejoen maamiesseuran ja Petsamon 

Siirtoväki ry:n järjestysmiehet, joka todentaa järjestöillä olleen yhteistoimintaa Paasilinnan 

jyrkästä suhtautumisesta huolimatta ja toisaalta niiden toimineen myös kulttuurisessa 

mielessä. Juntusesta vaikutti muodostuneen petsamolaisten keskuudessa se henkilö, johon 

virkamiehet ottivat yhteyttä tutustuakseen asutuksen tilanteeseen; häntä pyydettiin myös 

hoitamaan elokuussa Varejoella tapahtuneen ruotsalaisen maatalousväen lähetystön 

kestitykset.196 Juntuselle tuli yhä etenkin Lapin kolmioon sijoittuneilta petsamolaisilta kirjeitä 

maanhankintalain mukaisten tilojen asioihin liittyen.197 

Pääskylän kirjeet Koivistolle eivät menneet täysin hukkaan, sillä hänen esiin nostamiaan 

asioita huomioitiin komitean työssä. Koivisto lähetti 14.9. Petsamolaiskomitean nimissä 

petsamolaisen siirtoväen taloudellista asemaa selvittävän kirjeen Valtiovarainministeriölle. 

Kirjeessä Koivisto kertoo valtaosan siirtoväestä olevan Pohjois-Suomessa, pääasiassa Inarin 

alueella puutteellisissa tilapäisasumuksissa ja erittäin säälittävissä olosuhteissa. 198  Väestön 

huonon taloudellisen tilan syyksi nostettiin kirjeessä useita Pääskylän esiin nostamia asioita 

jopa Pääskylän kirjeissään käyttämin sanamuodoin.  

                                                                 
195 Reginan ja Niskasen kirje Petsamolaiskomitealle 2.5.1949 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:1., 
Rovaniemen Sotilaspiirin esikunnan kirje Petsamolaiskomitealle 3.5.1949 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. 
Fb:4., Selostus Varejoen neuvotteluista 28.6.1949 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:4, Koiviston kirje 
Maatalousministeriön Asutusasiainosastolle 11.6.1949. Fb:4. OMA. 
196 Insinööri Riskun kirje Aarno Juntuselle 22.8.1949. Roi Juntusen arkistot. 
197 Anomus Tervolan nimismiespiiriin ja Varejoen kyläjuhlien ohjelma 30.–31.7. 1949, sekä Martti Tauben 
kirje Aavasaksalta Juntuselle 15.8.1949. Roi Juntusen arkisto.  
198 Petsamon Siirtoväen komitean selvitys Valtiovarainministeriölle 14.9.1949. Rovasti Erkki Koiviston 
kokoelma Fb:4. OMA. 
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Selvityksen mukaan petsamolaisista vajaasta viidestä tuhannesta ihmisestä 1589 henkilölle, 

käytännössä perheenpäille, oltiin maksettu korvauslakien mukaisia korvauksia yhteensä 

vähän alle 30 miljoonaa, ja näistä korvauksista inflaatio ja Pohjois-Suomen korkeat 

rakennuskustannukset olivat syöneet valtaosan 199 . Komitean selvitys päättyy seuraavasti: 

"Edellä esitetyillä perusteilla komitea kunnioittaen ehdottaa, että Hallitus ottaisi kuluvan 

vuoden toiseen lisämenoarvioon 60 miljoonan markan suuruisen siirtomäärärahan 

käytettäväksi valtiovarainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti sosiaalisina avustuksina 

entisen Petsamon kunnan siirtoväkeen kuuluville yksityisille henkilöille." 200  Rahasumma 

hyväksyttiin myöhemmin valtion lisämenoarvioon, joskin avustuksen jakaminen myöhästyi 

loppukesään 1950.201 Petsamolaisliike oli saavuttanut ensimmäisen merkittävän taloudellisen 

tuloksen 60 miljoonan markan202 avustusmäärärahan muodossa. 

Komitean määrärahaesitys ei tullut Petsamon Siirtoväki ry:n tai Pääskylän tietoon. 203 

Petsamolaiset ryhtyivät järjestelemään suurkokousta Rovaniemelle marraskuulle. Rovaniemi-

lehden päätoimittaja Vilho Vierimaa oli käynyt keskusteluja kansanedustaja Koiviston ja 

petsamolaisten luottamusmies Kalle Raekallion kanssa Pääskylän kokoukseen 

suunnittelemista, radikaalisiksi luonnehdituista vaatimuksista. Vierimaa lähestyi maanviljelijä, 

Petsamolaiskomitean jäsen Aarne Juntusta kirjeitse Varejoelle ja kyseli josko Juntunen voisi 

osallistua kokoukseen selostamaan Petsamolaiskomitean tähän mennessä tehtyä työtä ja 

edesauttaa positiivisen mielialan leviämistä petsamolaisiin. 204  

Pääskylä oli ajamassa talvisodan korvauksiin 50% korotuksia ja korvausten määrän sitomista 

rahan arvon putoamisen huomioivaan indeksiin. Vierimaa kirjoitti Juntuselle:  

”Te tiedätte hyvin sen, että jos petsamolaiset nyt rupeavat puhumaan talvisodan 

korvauksista tuollaisessa äänilajissa niin valtiovarainministeriö paiskaa papperikoriin 

koko jutun, sillä luonnolistahan on 300-400 000 Karjalan siirtolaista on heti perässä 

                                                                 
199 Vuoden 1944 hintatasosta rahan arvo oli tippunut vuoteen 1950 mennessä viideosaan. Rahanarvolaskuri 

(2017). 
200 Petsamon Siirtoväen komitean selvitys Valtiovarainministeriölle 14.9.1949. Rovasti Erkki Koiviston 
kokoelma Fb:4. OMA. 
201 Rantalan kirje Peräpohjolan maanviljelysseuralle Kemiin 3.7.1950. M1. YA. 
202 Nykyrahassa 225 900 euroa. Rahanarvolaskuri, tarkastettu 18.5.1950. 
203  ”Petsamon siirtoväen toiminta ja petsamolaiskomitean asenne.” 25.1.1950 Lapin Kansa, Rovasti Erkki 

Koiviston kokoelma Fb:1. OMA. 
204 Vilho Vierimaan kirje Aarne Juntuselle 27.10.1949. Juntusen arkistot. LMKM. 
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esittämässä samaa vaatimusta ja niistä ei nyt kannata puhuakaan valtiovaranin tilan 

huomioo ottaen.” [sic]205  

Vierimaa painotti kirjeessään, että jos kokous voi antaa julkilausumallaan tunnustuksen ja 

puollon Petsamolaiskomitean työlle, ei Petsamolaiskomitean mietintöjen uskottavuus 

heikkenisi.206 

Vierimaan viittaaminen ”äänilajiin” kertoo siitä epävarmuudesta, mitä äärivasemmistolainen 

liikehdintä Suomessa ja etenkin Lapissa oli aiheuttanut. Tiedossa oli, että siirtoväen spesifeillä 

erityisoikeuksilla saatettiin herättää paljonkin närää muissa ryhmissä, kuten tässä esimerkissä 

karjalaisissa. Vierimaa ilmoitti pelkonsa, että petsamolaisasian esiin tuonti liian jyrkässä 

muodossa ja joukkokokousten avulla heikentää virallisen elimen, eli Petsamolaiskomitean 

työn arvostusta. 

Petsamolaiset pitivät yleisen kokouksensa Rovaniemellä Kansantalolla 13.11.1949. 

Kokouksessa muodostettiin uusi neuvoa-antava elin Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan 

alaisuuteen. Elimen nimeksi tuli Petsamon Siirtoväen Neuvottelu- ja Valtuuskunta, ja sen 

jäseniksi valittiin petsamolaisia ympäri Lapin lääniä207. Kokouksen pöytäkirjojen perusteella 

laadittu julkilausuma sisälsi 25 kohtaa petsamolaisvaatimuksia. Kokouksen avulla haluttiin 

myös vaikuttaa petsamolaiskomitean työhön, sillä Koivistolle lähetetyn julkilausuman 

yhteyteen oli myös liitetty luonnoksia viidestä eri laista, jotka oli suunniteltu petsamolaisille.208  

Kokouksen jälkeen Petsamon Siirtoväki ry lähetti lähetystön Helsinkiin. Kokoonpano oli 

puheenjohtaja Väinö Paasilinna, Kalle Pääskylä ja Urho Raekallio209. Lähetystön vastaanotto 

Helsingissä oli ollut kireähkö, sillä Koivisto oli lyönyt muiden kansanedustajien nähden 

lähetystölle nyrkkiä pöytään. Vastaanotto oli ollut ministeriöissä nyrpeä, mistä Pääskylä epäili, 

että ministeriöitä on varoitettu lähetystöstä ennakkoon.210  

                                                                 
205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
207 Petsamon Siirtoväki ry:n julkilausuma. Neuvottelu- ja valtuuskunnan jäsenistö ilmoittamisjärjestyksessä: 
Väinö Paasilinna, Lenne Rantala, Oskari Ranta, Edvard Pyykkönen, Ahti Kärki, Toivo Tummunki, Kauko 
Alanko, Kiril Sergejeff, R. Portti, A. Hesselgren, Urho Aurala, Urho Raekallio, Pekka Kalinin, Martti Taube, 
Kalle Raekallio. 14.11.1949 M2, M6. YA. U. Aarnion asiakirjat 1944-1950., Rovasti Erkki Koiviston kokoelma 
Fb:4. OMA. 
208 Mainitut lakiluonnokset olivat: Laki perustamispalkkioista, Laki raivauspalkkioista, Laki tukipalkkioitten 
maksamisesta Lapin läänissä, Laki pienteollisuuden tukemisesta, Laki Entisen Petsamon kunnan siirtoväen 
asuttamisesta. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:4. OMA. 
209 Urho Raekallio oli Kalle Raekallion veli. 
210 Pääskylän kirje Petsamolaiskomitealle 30.11.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA. 
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Lähetystön jäsen Urho Raekallio kuvaili vastaanottoa saman laatuiseksi. Raekallio piti 

eduskunnassa puheen Maalaisliiton oppositiossa istuvalle, Kekkosen luotsaamalle 

eduskuntaryhmälle, joka antoi – ehkä oppositioasemastaan johtuen – puheille kuitenkin 

varauksetonta tukea. Yleinen mielipide eduskunnassa silti oli, etteivät asiat hoputtamalla 

korjaantuisi. Lähetystön käydessä presidentin kansliassa Pääskylän ukaasit olivat 

kyllästyttäneet presidentti Paasikiveä, mutta Raekallion puhuessa Petsamon kolttien 

kultakruunuasiasta Paasikivi oli yllättänyt tiedoillaan koltista. 211  Paasikivi keskusteli 

myöhemmin petsamolaisten asioista perillä olleen maatalousministeri Raatikaisen kanssa, 

joka ”sanoutui irti” petsamolaisten esittämistä vaatimuksista. 212  Petsamon Siirtoväki ry:n 

puheenjohtaja, Väinö Paasilinna sairastui lähetystön matkan johdosta vakavasti, joskin 

hänellä oli ollut terveysongelmia jo aiemmin.213 

Petsamolaisten lähetystön käynnistä Helsinkiin oli positiivisia seurauksia Petsamon Siirtoväki 

ry:lle. Maatalousministeriön asutusasiainosaston johtaja Veikko Vennamo ohjeisti Pohjois-

Suomen asutusvaliokuntien puheenjohtajaa ottamaan vastaisuudessa petsamolaisten asioita 

käsitellessä asiantuntijaksi Petsamon Siirtoväki ry:n valitseman edustajan. 214  Petsamon 

Siirtoväki ry tunnustettiin siis maanhankintalain täytäntöönpanon ylimmän virkamiehen 

toimesta asiantuntijaelimeksi. 

Pääskylä oli 30.11.1949 mennessä saanut tietää, että Petsamolaiskomitean jäsenet olivat 

kieltäneet petsamolaisia osallistumasta 13.11. järjestettyyn kokoukseen ja sanoneet, että 

Pääskylää ei tulisi valita Helsinkiin suuntautuvaan lähetystöön. Lähettämässään koko 

Petsamolaiskomitealle osoitetussa kirjeessä 30.11.1949 Pääskylä vastavuoroisesti arvosteli 

kaikki Petsamolaiskomitean jäsenet yksitellen. 215  Laajin, ja samalla mielenkiintoisin on 

Pääskylän Juntuselle osoitettu osuus: 

Sitten tulee Juntusen vuoro: sinäkin Brutukseni! Olit ennen Kalajoella yksiä pulliaisia 

kanssani. Yhdessä tuumittiin petsamolaisena sisärenkaana, miten me voitaisiin parantaa 

asemaamme. Me huomasimme, kuinka entiset petsamolaiset kellokkaat eivät taittaneet ja 

panneet rikkaa ristiin petsamolaisen puolesta siellä söi Juntunen - Pääskylä ym. 

lehmärahansa, säästönsä ja talvisodan obligaatiot. Petsamolaiset konsulit nukkuivat ja he 

                                                                 
211 Urho Raekallion teksti Petsamolaista-lehdessä 1990, löytyy Nyyssönen 1999, 648. 
212 Blomstedt & Klinge 1986, 69. 
213 Urho Raekallion teksti Petsamolaista-lehdessä 1990, löytyy Nyyssönen 1999, 648. sekä Paasilinna 1996, 75. 
214 Maatalousministeriön asutusasiainosaston kirje Maatalousseurojen Keskusliiton asutusvaliokunnan Pohjois-

Suomen jaoston puheenjohtajalle 9.12.1949. M1. YA. 
215 Pääskylän kirje Petsamolaiskomitealle 30.11.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA. 
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vihasivat Pääskylää. Saivat aikaan Petsamon Siirtoväki ry:n ja pullauttivat siitä pois Kalle 

Pääskylän, joka mielestään oli tehnyt suuria palveluksia koko Lapin läänin siirtoväen 

suhteen. En niitä luettele, minä tiedän, että ellei Kalle Pääskylä olisi ryhtynyt aikoinaan 

toimintaan, niin paljon huonommin olisi korvauslain ym. suhteen asiat koko Lapissa. Ono 

vadis - Juntunen? Kuljetko meidän kanssamme vai meitä vastaan?”… ”Tule pois 

Brutukseni - hyväksyn sinut vielä Petsamon siirtoväen riveihin. Älä mene herrain kanssa 

marjaan - voit menettää marjaroppeesi! 

Tule mukaan, organisoimme uudelleen Petsamon Siirtoväki ry:n, perustamme alaosastoja, 

ajamme läpi talvi- ja viimesodan korvausvaatimukset.”… ”Meitä petsamolaisia ei tyrmätä 

60 miljoonalla, usko pois Aarne Juntunen. Takana on miehet sellaiset, että ellei Suomi 

järjestä petsamolaisasiaa heitä tyydyttävällä tavalla, niin vielä on meillä konsteja.216 

Erityistä huomiota kirjeessä kaipaavat sanamuodot. Pääskylä asemoi itsensä Juntusen kanssa 

petsamolaisten ”sisärenkaaseen”, jossa mietittiin, miten asemaa voitaisiin parantaa. 

Myöhempien kehitysten perusteella on arvioitava, että Juntunen onnistui asemansa 

parantamisessa paremmin petsamolaisten keskellä Varejoella Pääskylän jäädessä 

taloudelliseen loukkuun Karesuvannossa. Pääskylä asemoi itsensä ”kellokkaita” ja 

”konsuleita” vastaan, joilla tarkoittanee entisen Petsamon kunnan virkamiehiä. Myös 

aiemmin Pääskylän keinoihin oli kuulunut Ylivieskan aikojen yhteisten toimien muistelu, jolla 

hän ehkä yritti herättää luottamusta Petsamolaiskomitean jäseniin. 

Teksti oli lennokkaasti kirjoitettu ja vastine Petsamolaiskomitean jäsenten asettumiseen 

poikkiteloin Pääskylän pyrkimyksiä kohden, joten siihen ei tulisi historiantutkimuksen 

lähteenä suhtautua kuin piru raamattuun. Uskallan silti huomioida, että Pääskylä paljasti 

asemoineensa itsensä ja Petsamon Siirtoväki ry:n täysin Petsamolaiskomitean vastapuoleksi 

– halusiko Juntunen kulkea heidän kanssaan vai heitä vastaan? Juntunen oli Pääskylälle yhä 

kelvollinen järjestökumppani, ja Pääskylä liehittelikin Juntusta Petsamolaiskomitealle 

suunnatussa kirjeessä julkisesti Petsamon Siirtoväki ry:n piiriin, jonka toimintaa on tarkoitus 

”uudelleenorganisoida, perustaa alaosastoja, ajaa läpi korvauksia”. Pääskylä tietoisesti kärjisti 

suhteitaan Petsamolaiskomiteaan, joskin päätti kirjeen toivomukseen, että tapahtunut 

molemminpuolinen arvostelu puhdistaisi ilmapiiriä217. 

                                                                 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
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Sodan jälkeisessä elämässä työllä ja toimeen tulemisella oli itseisarvo. Marja Tuominen esittää 

tutkimuksessaan Lapin jälleenrakennuksesta tuttuja teemoja loputtomasta työnteosta sodan 

jälkeen elämänhallinnan keinona ja selviytymisehtona.218 Siirtoväkijärjestön esittämä kritiikki 

kohdistui paljolti viranomaisten toimiin ja päätöksiin, jotka eivät mahdollistaneet, tai 

vaikeuttivat petsamolaisten itsenäistä toimeentuloa. Siirtolaisten liiketoimintaan ei järjestetty 

rahoitusta kuten maataloussiirtoväelle, ja Pääskylän kauppaliike Karesuvannossa oli vuoden 

1950 taitteessa menossa konkurssiin liikevaihtoverojen takia, joita hän ei pystynyt maksamaan 

varattomuutensa vuoksi. Hänen valituksensa toisen korvauslain korvauspäätöksestä vuodelta 

1946 oli jumiutunut vuosiksi sitä käsitteleviin elimiin, joka taas vaikeutti maanhankintalakiin 

kirjattujen lainojen saamista asutustilalle, jonka raivaamisen jatkamiseen ei siitä syystä ollut 

varoja.219  

Pääskylä oli siis joutunut varattomaksi ja toimettomaksi järjestelmän jäykkyyden takia. Tämä 

selkeästi kiihdytti Pääskylän toimeliaisuutta siirtoväkiasioissa vuosien 1949–1950 taitteessa, 

joka ilmenee Pääskylän kirjoittaman lähdemateriaalin lisääntyneessä määrässä kyseiseltä 

ajanjaksolta. Hänen vaikealla tilanteellaan oli selkeä yhteys Petsamon Siirtoväki ry:n 

voimakkaaseen aktivoitumiseen vuosina 1949–1950. 

Loppuvuodesta saavutettiin myös petsamolaisten kannalta yksi tärkeä osatulos. 

Petsamolaiskomitea sai valmiiksi esityksen maanhankintalain uudelleen aukaisusta 

petsamolaisten osalta, jonka jälkeen asia jäi valtioneuvoston ratkaistavaksi. Laki eräiden 

entisen Petsamon kunnan siirtoväkeen kuuluvien henkilöiden asuttamisesta esitettiin 

valtioneuvostolle 8.12.1949 Petsamolaiskomitean toimesta. 220 

Vuosi 1950 Pohjois-Suomessa alkoi sisäpoliittisesti mielenkiintoisissa asetelmissa. Kemissä 

heinäkuussa 1949 alkanut lakko oli laajentunut elokuussa koskettamaan yli viittä tuhatta 

kemiläistä työläistä. SKDL:n kansanedustaja Eino Tainio oli ollut näkyvä lakon johtohahmo. 

221 Myös Rovaniemellä ja Sodankylässä pidettiin niihin aikoihin kokouksia, ja viranomaisille 

tuli tietoja mahdollisista aseistautumisista. Kokouksissa esitettiin avoimen neuvostomielisiä 

                                                                 
218 Tuominen 2015, 61. 
219 Pääskylän kirje Petsamon Sotavahinkojen arvioimislautakunnalle 23.2.1946. Petsamon kunnan hoitokunnan 

arkisto. Fd:19. OMA; asianajotoimisto Väyrynen & Pyttysen arvio tavaroiden todellisesta arvosta 
28.10.1946; Pääskylän kirje Koivistolle 21.10.1949, 16.2.1950. Rovasti Erkki Koiviston arkisto. Fb:1. OMA 

220 Kirjelmä no 5 Valtioneuvostolle 8.12.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA. 
221 Kuittinen 2012, 38–41, Rentola 1997 92–94. 
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puheita. 222 Pääskylä oli viitannut kirjeissään Koivistolle 1949 petsamolaistenkin heiluneen 

loppusyksystä Rovaniemen ”Moskovan” ympärillä223. 

Jälleenrakennuskaudella 1944–1948 Suomessa oli käytännössä vallinnut täystyöllisyys joitain 

lyhyitä kausia lukuun ottamatta. Monella alalla kärsittiin jopa työvoimapulasta.224 Työttömyys 

oli silti lisääntynyt maaliskuuhun 1949 mennessä, jolloin työttömyyskortistoihin oli koko 

Suomessa merkitty jo 51 000 henkeä. 225  Lapissa työvoiman liikkuvuus etenkin syrjäisillä 

asutusalueilla oli vaikeampaa niiden osalta, jotka olivat maanhankintalain turvin paikalleen 

asettuneet. Jo 1948 lopussa petsamolaiset olivat vaatineet Helsingin lähetystössä Varejoki-

Sihtuunan tietöiden käynnistämistä työllisyysvaroin, ja vaatimuksia valtionavuin 

käynnistettävistä työmaista esitettiin yhä useammin.226 

 

2.2. SUURKOKOUKSIA JA TAISTELUA LEHTIEN SIVUILLA 

Pääskylä kirjoitti Karesuvannosta Rovaniemen petsamolaisaktiiveille ja peräänkuulutti hyvin 

valmennettua suurkokousta Rovaniemelle ja Petsamon Siirtoväki ry:n uudelleenorganisointia. 

Kirjeessä Pääskylä sanoo Varejoen tilanteesta:  

Heillä kun on se Juntunen ajamassa asiaansa. Heille on mennyt kaikki apu, mitä sitä on 

petsamolaisille yleensä annettu. Ellei Paasilinna ja Hesselgren älähdä mitään, pankaa 

sitten töpinäksi, että esim. 29.1. tai 5.2. tai 12.2. kuulutatte Petsamolaisten 

suurkokouksen Rovaniemelle.227  

Pääskylä siis mobilisoi Rovaniemen petsamolaisia järjestämään uuden suurkokouksen, ja tällä 

kertaa se oli tarkoitus tehdä irrallaan Varejoella toimivasta Petsamon Siirtoväki ry:n 

pääosastosta. Rovaniemelle oltiin perustettu Petsamon Siirtoväki ry:n alaosasto maaliskuussa 

1949 Varejoen pääosaston ja sen puheenjohtajan, Väinö Paasilinnan siunauksella. 228 

Petsamon Siirtoväki ry:n toiminta Varejoella vaikutti kirjeen perusteella ärsyttävän Pääskylää, 

                                                                 
222 Rentola 1997, 101–103. 
223 Pääskylän kirjeet Koivistolle 21.10.1949, 24.1.1950. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:1. OMA. 
224 Karonen 2015, 180. 
225 Heikkinen & Tiihonen 2009, 365. 
226 Paasilinnan kirje Koivistolle 22.1.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA., pöytäkirja Petsamon 

siirtoväen Ivalon alaosaston kokouksesta 30.4.1950. M6. YA. 
227 Pääskylän kirje herroille Aurala, Rantala, Itäniva, Kärki 22.1.1950 M5. YA. 
228 Pöytäkirjat Petsamon siirtoväki ry:n Rovaniemen alaosaston kokouksesta 13.3. ja pääosaston kokouksesta 
20.3. M6; Paasilinnan kirje Rovaniemen alaosastolle 24.3.1949. M6. YA. 
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ja Paasilinnalta tai Hesselgreniltä pelättiin lähinnä ”älähdystä”, eli Pääskylä ei uskonut 

Paasilinnan haluavan asettua Rovaniemellä tapahtuvaa itsenäistä toimintaa vastaan. 

Lapin lehtien sivuilla käytiin samoihin aikoihin keskustelua petsamolaisasioista. 

Petsamolaislähetystö oli julkaissut Helsingin matkastaan julkilausuman matkan jälkeen. Lapin 

Kansassa julkaistiin 10.12.1949 nimetön kirjoitus ”Petsamon siirtoväen hätä”. Kirjoituksessa 

kritisoitiin Petsamolaiskomitean työn tuloksettomuutta ja Koiviston haluttomuutta antaa 

tietoja petsamolaisten asioiden etenemisestä.229 Koivisto moitti lehtikirjoituksesta Pääskylää, 

joka kiisti olleensa kirjoituksen takana ja arveli Urho Raekallion kirjoittaneen tekstin.230 

Rovaniemellä järjestettiin siirtoväen edustajien kokous 13.1.1949, johon saapui myös 

kansanedustaja Koivisto ja asutustoiminnasta Lapissa vastaava Lapin maatalousseuran Pauli 

Sipilä.231 Koivisto kirjoitti 13.–14.1.1950 Lapin kansaan ja Rovaniemi-lehteen kirjoituksia 

otsikolla ”Petsamon siirtoväen asema ja siirtoväen komitean toiminta”. 

Petsamolaislähetystön jäsen Urho Raekallio kirjoitti vastineen ”Petsamon siirtoväen toiminta 

ja petsamolaiskomitean asenne.”, jossa kritisoi Petsamolaiskomitean tiedonjakamista 

13.11.1949 järjestetyssä kokouksessa, jossa tiedot 60 miljoonan avustusmäärärahan 

esityksestä valtioneuvostolle 14.10.1949 pimitettiin. Jos tieto olisi tullut, ei Raekallion mukaan 

petsamolaislähetystön lähettämiselle Helsinkiin olisi ollut tarvetta. Tietoja saatiin vasta 13.-

14.1. lehtikirjoituksissa.232 

Petsamon siirtoväki ry:n suurkokous kuulutettiin tammikuun lopussa Lapin Kansassa ja 

Kansan Tahdossa. Valmisteleva kokous järjestettiin 5.2. ja itse kokous 12.2.1950. 

Suurkokoukseen osallistui 364 henkeä ja 188 henkilöä oli edustettuna valtakirjoilla. 

Kokouksen puheenjohtajana toimivat Rovaniemen alaosaston tuore puheenjohtaja Lenne 

Rantala ja Kalle Pääskylä. Petsamolaiskomitean jäsen Paavo Raunio selosti kokouksessa 

Petsamolaiskomitean tähänastista työtä.233  

                                                                 
229 Lehtijuttu ”Petsamon siirtoväen hätä.” Todennäköinen julkaisupaikka Lapin Kansa. Ei merkittyä 
kirjoittajaa. Rovaniemi. 10.12.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. 
230 Pääskylän kirjeet Petsamolaiskomitealle ja Koivistolle 2.12., 9.12., ??.12., 28.12.1949. Rovasti Erkki Koiviston 

kokoelma Fb:1. OMA. 
231 Kokouksesta ei ole arkistomateriaalissa tallenteita, joten joko se on ollut neuvottelunomainen, tai Petsamon 
Siirtoväki ry:n tahoja ei ole kokoukseen kutsuttu. Lehtikirjoitus ”Petsamon siirtoväen toiminta ja 
petsamolaiskomitean asenne.” 25.1.1950 Lapin Kansa, Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA.  
232 Lehtikirjoitus ”Petsamon siirtoväen toiminta ja petsamolaiskomitean asenne.” 25.1.1950 Lapin Kansa, 
Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA. 
233 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Rovaniemen alaosaston kokouksesta 29.1.1950. M4; Pääskylän kirje 
Petsamolaiskomitealle 3.2.1950 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA, Pöytäkirja Petsamon 
Siirtoväki ry. suurkokouksesta Rovaniemellä 12.2.1950. M6. YA. 
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Kokouksen pohjalta kirjoitetussa Petsamon Siirtoväen julkilausumassa kritisoitiin 

petsamolaisille järjestetyn 60 miljoonan sosiaalisen avustuksen niukkuutta, sillä se tekisi 

henkeä kohden vain noin 10 000 markkaa 234. Mainittiin, että evakossa eläessään jokaisella 

petsamolaisella oli kulunut 150 000 – 200 000 markkaa. Menetykset koko sota-ajalta olivat 

julkilausuman mukaan laskettavissa miljoonissa työnteko- ja hankintamahdollisuudet mukaan 

lukien. Allekirjoittajina julkilausumassa oli Petsamon Siirtoväki ry:n uusi alaosastoja yhdistävä 

elin, Neuvottelu- ja valtuuskunta.235 

Kokouksen jälkeen sanomalehtien sivuilla räiskyi jälleen. Rovaniemi-lehdessä julkaistiin 

Petsamolaiskomitean jäsen Paavo Raunion kirjoittama kirjoitus Petsamon Siirtoväki ry:n 

suurkokouksesta 12.2.1950 Rovaniemellä. Lehtikirjoituksesta nousee esiin mielenkiintoisia 

faktoja. Raunio kertoo kokouksen välillä lähes hajonneen poliittisiin kiistoihin ja joidenkin 

poistuneen kesken kokouksen; vastustusta aiheutti etenkin YK:lle lähetettävä 

rauhanvetoomus, jota kokouksen jäsenistö esitti hylättäväksi mutta joka johtohenkilöiden 

puoltolauseiden jäljistä jätettiin korjattavaksi neuvottelu- ja valtuuskunnalle.236  

Kokouksen seitsemän tunnin keston aikana käytettiin kiihkeitä puheenvuoroja, joista Raunio 

nosti eniten esiin Pääskylän väitökset Petsamolaiskomitean työn aikaansaamattomuudesta. 

Pääskylä myös esitteli laadittua Petsamolaismuistiota, johon oltiin koostettu keskeiset 

petsamolaisten ajamat asiat. 237  Raunio esitti ajatuksiaan Rovaniemi-lehden lehtijutussa 

Petsamon siirtoväki ry:n nykytilasta: 

Aikoinaanhan perustettiin n.s. Petsamon Siirtoväki r.y.-niminen yhdistys, jonka 

puheenjohtaja nykyisin lienee maanviljelijä Paasilinna Varejoelta. Varejoella herätettiin 

tämä nukahtanut yhdistys uudestaan eloon ja silloin suorittivat kommunistit sen 

miehityksen. Tällä hetkellä on se täysin kommunistien määrättävissä. Innokkaimpana 

puuhaajana tässä asiassa on Pääskylä, joka oli k.o. kokouksen puheenjohtajanakin. Kun 

SKP sai miehitettyä johtokunnan, kielsi se, kuten myöhemmin sain kuulla, Petsamon 

Siirtoväki r.y.;tä ryhtymästä mihinkään tehtäviin ennenkuin sen johtokuntaan saataisiin 

                                                                 
234 Nykyrahassa 376,40 euroa. Rahamuseon rahanarvonlaskin (18.5.2017). 
235 Allekirjoittajien joukossa oli Varejoelta Aarne Hesselgren, Väinö Paasilinna ei ollut allekirjoittajien 
joukossa. Petsamon Siirtoväen julkilausuma 12.2.1950 M6, M3. YA. sekä Rovasti Erkki Koiviston kokoelma 
Fb:4. OMA. 
236 ”Petsamon Siirtoväki ry:n vetoomus maamme hallituksen, eduskunnan ja muiden kautta Yhdistyneet 
Kansakunnat järjestön puoleen julkaistakseen mielipiteensä rauhankysymyksestä.” 12.2.1950 M1. YA. 
Rovaniemi-lehden kirjoitus ”Riitelemällä yrittävät ajaa muutamat henkilöt petsamolaisten asioita. Myrskyisä 
siirtoväen kokous sunnuntaina.” 14.2.1950 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:4. OMA. 
237 Rovaniemi-lehden kirjoitus ”Riitelemällä yrittävät ajaa muutamat henkilöt petsamolaisten asioita. Myrskyisä 
siirtoväen kokous sunnuntaina.” 14.2.1950 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:4. OMA. 
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johtaja Raunio ja pastori Räme. Allekirjoittanut on kuitenkin kieltäytynyt tästä 

"kunniasta". 

Mainittakoon, että SKDL:n ponsipajassa on valmistettu kaikki ponnet petsamolaisten 

kokouksiin ja ne on sitten luettu kokouksen osanottajille itsestään selvinä hyväksyttäväksi. 

Huomattava onkin, että kansanedustaja Friman oli saapunut tähän kokoukseen mukaan. 

SKDL:n tarkoituksena on herättää levottomuutta petsamolaisten joukossa ja näin saada 

kaikki se työ, jonka komitea on saanut suurella vaivalla tehtyä, tyhjäksi. [sic]238 

Raunion väitteet kutsuista Petsamon Siirtoväki ry:n johtokuntaan vaikuttavat 

arkistoaineistoni perusteella tuulesta temmatuilta, mutta kyseessä voi olla myös Raunion 

väärinkäsitys. Villit väitteet Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kommunistien 

toimeenpanemasta miehityksestä oli todennäköisesti harkittua propagandaa, jolla oli 

tarkoitus viedä Pääskylän käynnistämältä liikkeeltä jalat alta.  

On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että Pääskylä ja muut Petsamon Siirtoväki ry:n 

Rovaniemen aktiivit onnistuivat keräämään 364 petsamolaista höystettynä 188 petsamolaisen 

valtakirjoilla keskellä kylmintä talvea Rovaniemelle – ei ihme, että tällainen voimannäyttö on 

herättänyt kummastusta ja kommunistiepäilyjä. Puheet ja ponnet petsamolaiskokouksiin 

Pääskylä kirjoitti käsin ja ne on arkistoitu, joten väitökset yhteyksistä SKDL:n ponsipajaan 

olivat liioiteltuja, joskin ymmärrettäviä. Paavo Raunio oli Petsamolaiskomitean jäsenenä 

päässyt lukemaan Pääskylän tulikivenkatkuisia kirjeitä Petsamolaiskomitealle, joka varmasti 

osaltaan vaikutti suhtautumiseen Pääskylään ja siirtoväkiliikkeen uuteen nousuun. 

Viittauksella kommunistien miehitykseen oli silti totuuspohjaa. Petsamon Siirtoväki ry:n 

Rovaniemen alaosaston uudella puheenjohtajalla, Lenne Rantalalla, oli SKDL:n jäsenkirja ja 

tuttavalliset suhteet SKDL:n Lapin alueen kansanedustajiin 239 . Rantala oli Petsamossa 

Nikkelin kaivoksen työntekijöitä, ja vietti ainakin vuodet 1948-1949 parantolahoidossa 

tuberkuloosin takia Päivärinteellä Muhoksella240. Rauhanvetoomus YK:lle oli todennäköisesti 

Rantalan idealistinen ehdotus. 

                                                                 
238 Ibidem. 
239 esim. Lenne Rantalan kirje Frimanille 1.3.1950. M1. YA. 
240 Pääskylän kirje Rantalalle 1.3.1950 M5, Lenne Rantalan kirje Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Pohjaan 
23.4.1950 M5. YA. 
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Pääskylää siirtoväkijärjestön kommunistiseksi leimaus ei miellyttänyt ja lehtijuttu kummitteli 

Pääskylän mielessä vielä pitkään 241. Toisaalta kuvaavaa on, että Raunion kirjoitukselle ärhäkin 

julkinen vastine julkaistiin Kansan Tahdossa, ja sen kirjoittajana oli SKDL:n kansanedustaja 

Eino Tainio.242 

Joka tapauksessa Rovaniemen helmikuun suurkokouksen jälkeen voidaan sanoa, että 

petsamolaispelin pelinappulat oli asetettu paikoilleen. Parlamentaarisen päätöksenteon tietä 

noudattava, Valtioneuvoston alaisuuteen perustettu Petsamolaiskomitea oli saanut kriittiseksi 

vastavoimakseen Pääskylän ja muiden petsamolaisten organisoiman joukkoliikkeen. Uskon 

suurkokouksen suuren osanottajamäärän perustuneen osaltaan Pääskylän demagogisiin 

taitoihin ja osaltaan otolliseen ajankohtaan yhteistoiminnan organisoimiseksi, sillä suurimmat 

jälleenrakennusajan työmaat Lapissa olivat ohi, petsamolaisten keskuudessa oli 

toimettomuutta ja varattomuus vaikeutti asutustilallisten elämää. 

Holmila ja Mikkonen kirjoittavat kommunistien piirissä olleen yleistä, että virkamiehiä 

kohtaan herätettiin epäluottamusta, koska heillä oli huomattavasti valtaa. Vaikutusvaltaa 

virkamiesnimityksiin pyrittiin kasvattamaan. Tarkoituksena oli rakentaa jaettu 

työväenidentiteetti, joka saisi ihmiset toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Sovittelematon ja 

ehdoton ote asioiden ajamisessa kuitenkin vieraannutti suuren osan suomalaisista 

kommunistien ajamista asioista. 243  Täten kehityskuluissa petsamolaisten ja kommunistien 

toiminnassa on havaittavissa suoria yhtymäkohtia, joskin Pääskylä ja Paasilinna kokivat 

aatemaailmaltaan edustavansa ennemminkin liberaalia porvariutta 244 . Kommunistien 

toimintatavat ja apu kuitenkin kelpasivat petsamolaisasioiden edistämisessä. 

Sanomalehdet loivat pohjaa jälleenrakennukselle kansan yhteenkuuluvuutta korostamalla 

Holmilan ja Mikkosen mukaan. Painetulla sanalla oli valtava painoarvo niin tiedon välittäjänä 

kuin asenteiden muokkaajana. 245  Ehkä tästäkin syystä vuosina 1949-1950 tapahtunut 

petsamolaisasioiden lehdissä riepottelu herätti niin paljon närää. Petsamolaisviiteryhmän 

sisäinen yhteenkuuluvuus järkkyi, ja pelättiin, että esiin noussut eripura vaikeuttaa ajettujen 

etujen läpiviemistä.  

                                                                 
241 esim. Pääskylän kirje Petsamolaiskomitealle 27.4.1950 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. ja 
Pääskylän kirje Koivistolle 22.5.1952. Fb:3. OMA. 
242 Lenne Rantalan kirje Frimanille 1.3.1950. M1. YA. 
243 Holmila & Mikkonen 2015, 72–73. 
244 Paasilinna 1996, 56; Pääskylän kirje Rantalalle 20.12.1950. M5. YA. 
245 Holmila & Mikkonen 2015, 45–46. 
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Onnistunut korvauslain säätäminen ja toteuttaminen korvausten maksamiseksi luovutettujen 

alueiden väestölle oli Karosen mukaan työlästä mutta verrattain tehokasta, ja sen nopea 

hoitaminen oli edistänyt yhteiskuntarauhaa.246 Näyttäisi silti ilmeiseltä, että petsamolaisten 

osalta yhteiskuntarauhaa ei saavutettu, sillä Rovaniemen suurkokoukseen 1950 helmikuussa 

osallistui edustuskirjat mukaan lukien lähes 10% entisistä petsamolaisista – pitkistä 

välimatkoista ja petsamolaisten verrattain löyhästä yhteisestä identiteetistä huolimatta. 

Petsamon erityisolojen ja kirjavan väestön takia sen siirtolaisten sodanjälkeisiin ongelmiin ei 

ollut vielä löydetty yksinkertaista koko väestönosan kattavaa ratkaisua. Ongelma ei ollut silti 

pelkästään petsamolaisten – Marja Tuomisen mukaan Lapissa yleensäkin koettiin alueen 

jääneen perifeeriseen asemaan, ja asutus- ja korvauslakien soveltuneen huonosti paikallisiin 

tarpeisiin247. Tuominen huomauttaa myös etenkin Rovaniemellä kulkeneen näihin aikoihin 

paljon tilapäistöissä kulkevaa työvoimaa, joka loi levottomuutta ja rikollisutta 248. On siis 

mahdollista, että petsamolaisten kokous on houkutellut paikalle myös muuta irtainta väestöä, 

enkä usko, että osanottajat ovat joutuneet todistelemaan petsamolaisuuttaan. 

Kokouksen jäljistä Petsamon Siirtoväki ry:n aktiivit olivat voimiensa tunnossa. Lenne Rantala 

lähestyi suurkokouksen nimissä Petsamolaiskomiteaa pyytäen heitä lähettämään edustajansa 

keskustelemaan komitean ehdotuksista. Pääskylä lähetti päivää myöhemmin kirjeen 

Petsamolaiskomitealle, jossa alusti Rantalaa ja yhteydenottoa: ”Lenne Rantala – ehkä 

vasemmistoon kallistuva – ehkä muuten idealisti – ottaa Teihin myös yhteyden. Älkää 

hyljätkö tarjottua kättä. Jos sen hylkäätte – luette myös lopullisen tuomionne.”249 Koivisto 

vastasi Rantalan kirjeeseen myöhemmin, jossa toivoi henkilökohtaisesti, ”…että yhteistyö 

tulisi rakentavaksi, eikä repiväksi niin kuin se valitettavasti sanomalehtiselostuksista 

päätelleen tähän asti on muodostunut.”250 Koivisto siis hyväksyi Rantalan yhteydenoton, ja 

näki mahdollisuuksia hyvähenkiseen yhteistyöhön. 

Petsamon Siirtoväki ry:n Rovaniemen alaosaston Rantala vaikutti lähteiden perusteella 

pragmaattisemmalta toimijalta. Hän myös käytti sanomalehtiä rakentavammassa 

tarkoituksessa. Vuoden 1950 alussa Petsamon Siirtoväki ry:n Rantala ilmoitti Lapin alueen 

                                                                 
246 Karonen 2015, 184.   
247 Aiheesta erinomaisesti Tuominen 2015, 44–68. 
248 Ibidem. 
249 Lenne Rantalan / Petsamon Siirtoväki ry:n kirje Petsamolaiskomitealle 15.2.1950. M1. YA. sekä Rovasti 
Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA. 
250 Koiviston kirje on ollut valmiina jo 22.2., mutta hän lähetti sen vasta 1.3. Koiviston kirje Rantalalle 
22.2.1950, 1.3.1950. M1. YA., ja Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA. 
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lehdissä Petsamon Siirtoväki ry:n keräävän hakemuksia karja- ja poroavustuksia varten 

Pohjois-Suomen alueella ja osoittamaan hakemukset Petsamon Siirtoväki ry:lle 

Rovaniemelle.251 Hakemuksia tuli 41 kappaletta, valtaosa Inarin kunnan alueelta. Hakemukset 

koostettiin ja Lapin Maatalousseuran Asutustoimikunta teki niistä yhteenvedon, jolla tehtiin 

aloite määrärahan saanniksi petsamolaisille. Yhteenveto lähetettiin Maatalousministeriön 

asutusasiainosastolle Helsinkiin sekä Petsamolaiskomitealle. 252  Tämä Rantalan Petsamon 

Siirtoväki ry:n nimissä suorittama työ päätyi Petsamolaiskomitean mietintöön253, johon se 

virheellisesti Lapin maatalousseuran nimiin, vaikka tosiasiassa Petsamon Siirtoväki ry:n 

Rantala teki valtaosan valmisteluista. 

Petsamon Siirtoväki ry:ssä tapahtui valtasuhteiden muutos maaliskuussa 1950. 

Kuolemansairas ja lähes vararikossa ollut järjestön nimellinen puheenjohtaja Väinö Paasilinna 

lähti viimeisillä voimillaan 5.3.1950 poikansa avustamana Varejoelta Kemiin sairaalaan. 

Paasilinna tuupertui ja kuoli saapuessaan Kemin sairaalan aulaan.254 On epäselvää, kuinka 

pian tieto Paasilinnan kuolemasta saavutti petsamolaisia255. Vielä 15.3.1950 Pääskylä epäili 

kirjeessään Rantalalle, että varejokiset haluavat pitää Petsamon Siirtoväki ry:n Varejoella, ja 

epäili Juntusen, maaherra Hannulan ja petsamolaiskomitean jäsenten jarruttavan Petsamon 

Siirtoväki ry:n johdon muutosta.256  

Petsamon Siirtoväki ry:n keskuspaikan siirto Rovaniemelle hyväksyttiin 26.3.1950 

suurkokouksessa Rovaniemellä, jolloin kokoukseen osallistui 83 henkeä, joiden lisäksi 151 

henkeä edustettiin valtakirjoilla. Kokous päätti lähettää Rantalan yhden miehen lähetystönä 

Helsinkiin.257 Kokouksen osanottajamäärä oli dramaattisesti pienempi kuin helmikuussa, joka 

osaltaan todensi petsamolaisten kavahtaneen edellisen kokouksen riitaisaa jälkipuintia. 

Rantalan yhden miehen lähetystö Helsinkiin oli Rantalan mukaan onnistunut. Hän kertoi 

reissusta Petsamon Siirtoväki ry:n alaosastoille ja Pääskylälle. Rantalalta oli kautta rantain 

                                                                 
251 Poro- ja karja-avustuskirjeitä 32 kappaletta Petsamon Siirtoväki ry:lle helmi- maaliskuun ajalta, viimeinen 
10.3.1950. Kaikkia kirjeitä ei arkistoitu. M5. YA. 
252 ”Seuraavat petsamolaiset haluavat saada poroja ja karjaa seuraavat määrät:” kooste Petsamolaiskomitealle. Ei 

päivämäärää. M1. YA., sekä Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:4. OMA. Jäljennös aloitteesta 
Määrärahan saanti Petsamon siirtoväen poro- ja karjahankintoja varten 26.6.1950. M6. YA. 

253 Petsamon siirtoväen komitean mietintö, 94-96. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA. 
254 Paasilinna 1996 76-78. 
255  Vuosikokouksessa 26.3.1950 pidettiin hiljainen hetki Paasilinnan muistoksi. Työjärjestys kokouksesta 
26.3.1950 M5.  Pääskylä sivuaa asiaa kirjeessään Rantalalle 30.4.1950: ”Olet kyllä sairas mies ja on synti, jos painostan 
sinua liikaa. Paasilinna meni ennenaikaiseen hautaan petsamolaisten puolesta. Ei ole tarkoitus, että sinun kävisi samoin.” M5. 
YA. 
256 Pääskylän kirje Rantalalle 15.3.1950. M5. YA. 
257 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n suurkokouksesta 26.3.1950 M6, M4. YA. 
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kyselty Helsingin virastoissa, että oliko hän Pääskylän lähettämänä liikenteessä, johon Rantala 

vastasi edustavansa Petsamon siirtoväkeä. Avustuksien jakoon oli tullut edistystä ja 

petsamolaisten uusi maanhankintalaki oli menossa eduskunnan käsittelyyn. Rantala katsoi 

nämä edistykset joukkotoiminnan ansioksi.258 

Ennen vuosikokousta Valtiovarainministeriö palkkasi Petsamon Siirtoväki ry:n Rantalan 

petsamolaisten edustajaksi Rovaniemen kauppalan alueelle jaettavien 60 miljoonan 

avustusten toimikuntaan. Toimikuntia oli myös muilla petsamolaisten sijoitusalueilla. 259 

Toimenpide todentaa Rantalaan osoitettua luottoa korvausasioiden käsittelyssä. 

Petsamon Siirtoväki ry:n vuosikokous järjestettiin Rovaniemellä 28.5.1950. Pöytäkirjaan 

merkattiin 128 osallistujaa, joiden lisäksi 294 oli edustettuna valtakirjoilla. Kokouksessa 

käytettiin puheenvuoroja Rantalan ja Hesselgrenin toimesta järjestön oikeutetun toiminnan 

puolesta: vaatimukset olivat puhtaasti taloudellisia ja valtio teki väärin luvatessaan, muttei 

täyttäessään lupauksiaan. Kalle Raekallio piti viranomaisille myötämielisen puheen.260 

Väinö Paasilinnan kuollessa maaliskuussa Petsamon Siirtoväki ry oli toiminut pari kuukautta 

ilman virallista puheenjohtajaa. Lenne Rantala esiintyi välillä Petsamon Siirtoväki ry:n 

sihteerinä, välillä Neuvottelu- ja valtuuskunnan nimissä tai ilman mitään virallista titteliä 

Petsamon Siirtoväki ry:n nimissä, mutta nyt asia saatiin korjattua. Vuosikokouksen jälkeen 

järjestettiin johtokunnan kokous ja Rantala valittiin virallisesti järjestön puheenjohtajaksi. 

29.5. 1950 järjestetyssä Neuvottelu- ja valtuuskunnan kokouksessa Pääskylä valittiin kyseisen 

elimen puheenjohtajaksi.261 

Rantalan uskottavuus oli noussut siirtoväen edustajana. Hän oli mukana 6.6. 

neuvottelutilaisuudessa maatalousministeri Luukan 262  vieraillessa Rovaniemellä, ja jatkoi 

                                                                 
258 Rantalan kirje Pääskylälle 10.4.1950, joukkokirje ”Arvoisa osasto” Lenne Rantalalta. Ei päivämäärää. M1. 
YA. 
259 Lähdeaineisto ei kerro, ketkä eri alueiden toimikuntiin loppujen lopuksi päätyivät, mutta monissa 
alaosastoissa ainakin ehdotettiin Petsamon siirtoväki ry:n jäsentä alueensa avustusjakotoimikuntaan. Hyvärin 
kirje Rantalalle 31.5.1950 M2, Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Länsirajan alaosaston kokouksesta 
11.6.1950 M6, Valtiovarainministeriön ministeri Meinanderin ja toimistopäällikkö V. Aarnion kirje Haatajalle 
2.5.1950 M1, pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta 2.7.1950 M6, Rantalan kirje 
Peräpohjolan maanviljelysseuralle Kemiin 3.7.1950 M1. YA. 
260 Sverloff  ei ollut paikalla kokouksissa. Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n vuosikokouksesta 28.5.1950. M6. 
YA. 
261 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n vuosikokouksesta 28.5.1950 M6 ja M4, pöytäkirja Petsamon Siirtoväki 
ry:n johtokunnan kokouksesta 4.6.1950 M6, pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja valtuuskunnan 
kokouksesta 29.5.1950 M6. YA. 
262 Luukka oli myös Karjalan Liitto ry:n puheenjohtaja kyseisenä aikana. Karjalan Liitosta lisää myöhemmin 
tässä tutkimuksessa.  
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selvitysten tekemistä sekä hankkimista eri virastoista monissa yksittäisiinkin tapauksiin 

liittyvissä petsamolaisten asioissa.263 Rantalan ollessa virallisesti johdossa Petsamon Siirtoväki 

ry aktivoitui entisestään kesällä 1950 Rovaniemellä, johtokunnan kokouksia järjestettiin 

tiheään ja petsamolaisten yleisistä asioista, kuten vireillä olevasta petsamolaisten 

maanhankintalaista ja sosiaalisten avustusten jaosta oltiin jatkuvasti yhteydessä eduskunnan 

Lapin kansanedustajiin ja asioista päättäviin ministeriöihin.264  

Myös Petsamon Siirtoväki ry:n uskottavuus oli kohonnut. Viranomaiset vastasivat Rantalan 

lyhyisiin tiedusteluihin asiallisesti. Kirjeet olivat napakoita Pääskylän kirjeisiin verrattuna. 

Lapin maatalousseuran asutustoimikunta, Petsamolaiskomitea ja Peräpohjolan 

maanviljelysseura antoivat tietoa Rantalan kysymistä asioista vastauskirjeissään. Joidenkin 

Rantalan kirjeiden takana oli tosiasiassa Pääskylän alustukset. Lapin maatalousseuran 

asutustoimikunta saattoi nähdä tämän järjestelyn läpi, sillä he lähettivät samaan kyselyyn 

tiedotuksen myös Pääskylälle Karesuvantoon ja Urho Raekalliolle Kittilään 265. 

Pääskylä nimittäin yritti ja onnistuikin ohjailemaan Rantalaa. Yhä useammin helmikuun 

suurkokouksen jälkeen Pääskylä luonnosteli monia yhteydenottoja muun muassa lehtiin, 

siirtoväkijärjestön alaosastoihin ja eri virastoihin, jotka hän halusi lähetettävän Petsamon 

Siirtoväki ry:n nimellä Rantalan allekirjoituksella. 266  Joitain Pääskylän alustuksia Rantala 

lähetti eteenpäin, mutta kovimmat ylilyönnit hän jätti pöydälleen. Pääskylä kommentoi tätä 

kirjeissään: 

”Minusta tuntuu, että et ole vieläkään sepustellut niitä mallikirjeitäni ja pidät ehkä 

esityksiäni toisarvoisina.”267 

"Sinussa ei ole muuta vikaa, mutta vain se - että koskaan sinulle ei kelpaa minun 

kirjoittamani kirjemalli - sinun pitää sitä jollakin lailla muutella. Se todistaa - että 

harkitset asioita myös omilla aivoilla - mutta uskonpa - että turhaa olen kirjoittanut ne 

                                                                 
263 Kiertokirje Petsamon Siirtoväki ry:n alaosastoille 3.6. ja 6.6. 1950 M6, Helsingin 
keskusarvioimislautakunnan kirje Rantalalle 3.6.1950. M6, Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan 
kokouksessa 4.6.1950 M6, Petsamon Siirtoväki ry:n lausunto Lapin Lääninhallitukselle 15.6.1950 M6. YA. 
264 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta 18.6.1950. M4, Pöytäkirja Petsamon 
Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksessa 4.6.1950 M6. YA. 
265  esim. Pääskylän kirje Rantalalle 2.4.1950 M5, Petsamon siirtoväki ry:n kirje Lapin maatalousseuran 
asutusasiainosastolle 18.4.1950 M1, Lapin maatalousseuran asutustoimikunnan kirje Petsamon Siirtoväki ry:lle 
21.4.1950. M1. YA. 
266 Pääskylän kirje Rantalalle 17.2. ja 1.3.1950. M5, M2. YA. 
267 Pääskylän kirje Rantalalle 22.4.1950. M5. YA. 
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kymmenet kirjemallit alaosastoille - et ole niitä lähettänyt siinä muodossa kuin olen 

esittänyt." 268 

On tavallaan ironista, että kommunistista aatetta tunnustava Rantala käytti toiminnassaan 

pragmaattisia keinoja siirtolaisten asioiden edistämiseksi, ja irroittautui liberaaliksi 

identifioituvan Pääskylän äärimmäisyyksiin menevistä toimintatavoista. 

Loppukesään 1950 mennessä Rantalan voidaan katsoa olleen jo toimineen itsenäisesti 

Pääskylän vaatimuksista. Sitä selventää hyvin Pääskylän Rantalalle 22.8.1950 lähettämä kirje, 

joka osaltaan todentaa siirtoväkijärjestön johtavan kaksikon valtadynamiikkaa: 

Ei sinun tarvitse pelätä, että minä alottaisin kirjeillä taas pommittamaan virastoja. 

Senjälkeen kun sen leiman lähetin pois - en ole kirjoittanut kenellekään, paitsi puhtaasti 

yksityisasiassani Lapin Maatalousseuran Asutustoimikunnalle."… "Minun kirjeisiin et 

ehdi vastata - koska sinulla on niin paljon työtä. Ehkäpä olet myöskin päättänyt - että 

toimit oma-alotteisesti ja että minä pyrin johtamaan. En ole halunnut johtaa muussa 

mielessä kuin siinä, että katson, että olen tavallaan "petsamolaisekspertti" - kun olen 

ajanut asiaa v. 1944 saakka."269 

”Leimalla” Pääskylä tarkoittaa Petsamon Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja Valtuuskunnan 

leimasinta, jota hän oli käytellyt alkuvuodesta 1950 painottaakseen omaa sanomaansa 

kirjeessään. Leimasimen luovuttamiseen johtaneen kehityksen taustalla oli epäluottamusta 

Pääskylän toimiin, johon keskityn seuraavaksi. 

 

2.3. POIS PÄÄSKYLÄN LINJALTA 

Niin kutsuttu ”Pääskylän linja” petsamolaisasioiden hoidossa alkoi hiertää petsamolaisia. 

Useammalla paikkakunnalla järjestetyissä Petsamon siirtoväki ry:n alaosastojen kokouksissa 

esitettiin eriäviä mielipiteitä asioiden hoidosta. Urho Raekallio osallistui Oulussa järjestettyyn 

siirtoväen kokoukseen 2.4.1950, ja kokous päätyi ottamaan suoran yhteyden 

Petsamolaiskomiteaan ilman Petsamon Siirtoväki ry:n välitystä. Koettiin, ettei etujärjestö 

                                                                 
268 Pääskylän kirje Rantalalle ennen 23.5.1950. M5. YA. 
269 Pääskylän kirje Rantalalle 22.8.1950 M5. YA. 
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ollut ajanut kaikkien petsamolaisten asiaa, ja että eri alueen petsamolaisille tulisi järjestää 

mahdollisuudet vaikuttaa 60 miljoonan sosiaalisten avustusten jakamiseen.270 

Urho Raekallio lähestyi Petsamolaiskomitean puheenjohtaja Koivistoa kirjeitse 8.5.1950. 

Petsamolaisten keskuuteen oli tullut tietoja, että 60 miljoonan avustusmääräraha tulee jakoon 

petsamolaisille vasta elokuussa. Raekallio pyysi joudutusta jaolle ja jotain tietoja ennen 

28.5.1950 tapahtuvaa suurkokousta sovittelevassa hengessä:  

Olen ryhtynyt välitysmieheksi petsamolaiskomitean ja petsamolaisten mielipiteiden 

yhdenmukaistamiseksi ja enkä yrityksestä mielläni luopuisi, mutta menetän pohjan 

yritykseltäni jos minkäänlaista jakoa ei keritä ennen hellunta kokousta saada aikaan. … 

Olen muuten tietoinen siitä että Pääskylällä on mahtava haukkuma puhe jo valmiina ensi 

helluntain kokousta varten ja jos mitään ei jaeta niin hänen puheeseensa tulee yhtymään 

petsamolaisenemmistö.271  

Raekallion sanat todentavat Pääskylän demagogisia taitoja, jotka toisaalta yhdistivät ja 

toisaalta erottivat petsamolaisia.  

Vuosikokouksen alla Urho Raekallio lähetti puolivillaisen kirjeen Rantalalle selittäen, miksi ei 

pääse osallistumaan Rovaniemen Petsamon Siirtoväki ry:n vuosikokoukseen 28.5. 272 

Tosiasiassa Raekallio oli ollut irrottautumassa Petsamon Siirtoväki ry:n toiminnasta jo 

pitkään. Hän ei ollut ainut, joka halusi päästä irti ns. ”Pääskylän linjasta”. Siirtoväen 

Neuvottelu-ja valtuuskunnassa Ivalon edustajana toiminut kolttasaamelainen Pekka Kalinin 

lähestyi Petsamolaiskomitean puheenjohtajaa kirjeitse 20.5.1950, ja tarjosi apuaan 

komitealle273.  

Toukokuun vuosikokouksen jälkeen rovaniemeläinen Helga Viherväs lähetti kirjeitä 

Petsamon Siirtoväki ry:n keskeisille toimijoille, jossa moitti Pääskylää ja toivoi myös 

ymmärrystä Petsamolaiskomitean työlle: 

                                                                 
270 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväen ry:n kokouksesta 2.4.1950. Hupaisa yksityiskohta on, että r.y. on viivattu yli 
ennen kirjeen lähettämistä Petsamolaiskomitealle. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:4. OMA. 
271 Urho Raekallion kirje Koivistolle 8.5.1950. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA 
272  Raekallio vetosi kylvötöihin, rahanpuutteseen, mahdolliseen ”ryyppäämiseen” Rovaniemellä ja siitä 
rähjäävään vaimoon. Raekallion kirje Rantalalle 24.5.1950. M5. YA. 
273 Kalinin kirje Koivistolle 20.5.1950. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA. 
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Meillä on Petsamon Komitea ja se valvoo asiata meidän puolesta ilman Petsamolaisten 

nimissä kulkevia henkilöitä jotka saa häpeällisiä haukkumisia aikaan joista ei ole 

petsamolaisilla puoltakaan tietoa.274 

Viherväs valmisteli Rovaniemellä kokousta Pääskylän syrjäyttämiseksi, ja kehityskulku 

huipentui Ivalon petsamolaiskokouksessa kesäkuussa 1950 järjestettyyn äänestykseen 

Pääskylän erottamisesta. Äänestys päättyi Pääskylän hyväksi äänin 32-29.275 Pääskylä sai pitää 

tittelinsä Neuvottelu- ja valtuuskunnan johtajana, joskin hänen arvovaltansa oli kokenut 

Petsamon Siirtoväki ry:n sisällä kolauksen. 

Toimenpiteet Pääskylän syrjäyttämiseksi eivät loppuneet tähän. Pääskylän yksityisenä 

henkilönä kirjoittama, arvatenkin rajusanainen kirje Lapin Maatalousseuralle julkaistiin 

anonyyminä Pohjolan sanomissa 28.6.1950276. Rantala piti Pääskylän puolia. Hän valmisteli 

sanomalehtiin kirjoituksen Petsamon siirtoväki ry:n toiminnasta ja tarkoituksesta, jossa 

painotti pinnalla olevia asioita ja toi ilmi viimeisimpiä väärinkäsityksiä petsamolaisasioissa. 

Kirjoitus sisältää myös kritiikin Pääskylän suuntaan:  

”Jos joku ihminen on ollut tuottelias kynästään ja paljon kirjoittanut ei sitä saa panna 

Petsamon Siirtoväki ry:n syyksi, sillä Suomessa on sana- paino- ja kokoontumisvapaus 

joita on pidettävä pyhinä, …”.277  

Kirjoitus julkaistiin Kansan Tahdossa, mutta Pohjolan Sanomat ja Lapin Kansa jättivät sen 

julkaisematta. 278  Viimeistään tässä vaiheessa oli selvää, ettei Pääskylällä ollut enää 

liikkumatilaa omin päin toimimiseen Petsamon Siirtoväki ry:n nimissä. 

Pettymys Petsamon Siirtoväki ry:hyn purkautui myöhemmin dramaattisella tavalla. Pääskylän 

selostaessa toimiaan Rovaniemellä 6.8.1950 Petsamon Siirtoväki ry:n 50 hengen 

suurkokouksessa Urho Raekallio ilmoitti uudesta perustetusta petsamolaisten etujärjestöstä, 

Petsamo-Liitosta, ja marssi ulos kokouksesta. 279  Pääskylän ja Rantalan myöhemmästä 

kirjeenvaihdosta käy ilmi, etteivät he kokeneet mainittua liittoa uhkana Petsamon Siirtoväki 

                                                                 
274 Viherväksen kirje Auralalle, ennen 2.6.1950. M1. YA. 
275 Alarik Portin kirje Nivalle 17.7.1950. M6. YA. 
276 Pohjolan Sanomat 28.6.1950, kirjoitusta referoinut Harjumaa 2015, 44. 
277 Petsamon Siirtoväki ry:n pj Rantalan kirje lehdille 29.6.1950 M6, kokouskutsu ja pöytäkirja Petsamon 
siirtoväen Ivalon kokouksesta 26.6.1950. M1, M6. YA. 
278 Rantalan kirje Pääskylälle 4.7.1950. M6. YA. 
279 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n suurkokouksesta 6.8.1950. M6. YA. Pääskylän kirje Rantalalle 14.8.1950. 

M5. YA. 



63 
 

ry:n toiminnalle, jota kuvaa muun muassa Urhon veljen, Kalle Raekallion pysyminen mukana 

Petsamon Siirtoväki ry:n toiminnassa.280 

Liitosta, johon tässä tutkimuksessa vastaisuudessa viitataan sen myöhemmällä nimellä Turjan 

Liitto, ei ole jäänyt kovin kattavasti arkistoaineistoa. Vuoden 1950 aikaisesta Turjan Liiton 

sääntöehdotuksesta, joka löytyi Aarne Juntusen arkistoista, voidaan päätellä jotain uuden 

järjestön tarkoituksesta: Tarkoituksena oli ”olla kotiseudultaan siirtyneiden Petsamolaisten 

keskeisenä yhdyssiteenä ja toimia heidän taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen asemansa 

tukemiseksi. Katsomatta kenenkään poliittista näkökantaa.”281 Oli siis selvää, että Petsamon 

Siirtoväki ry:n vasemmistolaisesta luonteesta haluttiin irti, ja samalla irtisanoutua 

mahdollisista kommunistiyhteyksistä. 

Pääskylä teki omat johtopäätöksensä. Hän haki kirjeessään Rantalalle Petsamon Siirtoväki 

ry:n Neuvottelu- ja Valtuuskunnasta eroa viitaten Ivalon kokouksen lisäksi muun Ylitornion 

alaosaston esittämään epäluottamuslauseeseen Pääskylää kohtaan, sekä muun Neuvottelu- ja 

Valtuuskunnan jäsenten haluttomuuteen osallistua Pääskylän kanssa sen toimintaan. 282 

Eropyynnöstä ei ole muita arkistomerkintöjä, ja Pääskylä esiintyi normaalisti Petsamon 

Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja valtuuskunnan puheenjohtajana seuraavan kerran 27.11.1950283. 

Petsamon Siirtoväki ry:n Ylitornion alaosaston vuosikertomuksessa vuodelta 1950 viitattiin 

vuoden 1950 hajaannukseen:  

Hajoamisen syynä on ollut poliitikko, joka ei sääntöjen eikä järjen mukaan saisi vaikuttaa 

mitenkään yhdistyksen toimintaan. Ylitornion alaosasto on vielä toistaiseksi pysynyt 

samassa leirissä ja toivottavasti jokainen alaosaston jäsen vastaisuudessakin käsittää, että 

politiikka ja siirtoväen asia ovat kokonaan eri asioita ja niiden sekoittaminen haittaa 

suuresti yhdistyksen menestyksellistä toimintaa.284 

Politiikalla Ylitornion vuosikertomuksessa viitataan toisaalta Pääskylän käyttämään 

vasemmistolaiseen retoriikkaan, mutta myös sen sisältöön: Pääskylä ajoi siirtoväkijärjestössä 

esimerkiksi yhteydenottoja Neuvostoliiton suurlähetystöön, koska koki ettei Suomen valtio 

ollut täyttänyt välirauhansopimuksessa antamiaan lupauksia petsamolaisille 

                                                                 
280 Pääskylän kirje Rantalalle 14.8.1950. M5. YA. 
281 Sääntöehdotus Petsamon Liitto ry-nimistä yhdistystä varten. Tuntematon päivämäärä 1950. Juntusen arkistot. 
LMKM. 
282 Pääskylän kirje Rantalalle 2.9.1950. M5. YA. 
283 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja valtuuskunnan kokouksesta 27.11.1950. M2 ja M6. YA. 
284 Jäljennös Petsamon Siirtoväki ry:n Ylitornion alaosaston vuosikokouksesta 25.2.1951. M4. YA. 
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omistusoikeuksistaan maihin ja irtaimistoon285. Pääskylän ajamat vaikutuskeinot olivat siis 

saaneet melko radikaaleja piirteitä, sillä niillä sotkeennuttiin ulkopolitiikkaan. On kuitenkin 

huomioitava, että toimilla oli Rantalan hiljainen tuki. 

Samoihin aikoihin kun petsamolainen etujärjestöliike hajosi kahtia, saatiin petsamolaisten 

virkamieselimessä Petsamolaiskomiteassa tehty ponnistelu petsamolaisten taloudellisten 

etujen ajamiseksi päätökseen. Kansanedustaja Koivisto sai kesäkuussa valmiiksi yli vuoden 

työn alla olleen komiteanmietintönsä. Petsamolaiskomitea katsoi suorittaneensa tehtävänsä 

loppuun jättäessään mietintönsä valtioneuvostolle 20.6. 1950.286 Mietintöön tuli yhteensä 111 

sivua ja se sisälsi useita ehdotuksia laeiksi ja avustustoimiksi petsamolaisille.  

Petsamon Siirtoväki ry:n Rantala kävi kirjeenvaihtoa SKDL:n kansanedustaja Eino Tainion 

kanssa elokuun lopulla. Kirjeissä ilmenee, että Rantalan usko viranomaisiin oli järkkynyt; 

vaikka esimerkiksi petsamolaisten maanhankintalakia oli lupailtu. Asia oli edennyt 

positiivisesti jo edellisenä talvena, mutta ottanut myöhemmin takapakkia, eikä valmiita 

päätöksiä tullut. 

… ja virastoissa hyviäkin esityksiä kammoksuvat kun Lapin Kansa ja Rovaniemi lehti 

ovat saaneet herrat uskomaan, että se on poliittinen järjestö Petsamon Siirtoväki ry mutta 

antaa pitää luulonsa.287 

Rantalan kommentti todentaa tyytymättömyyttä ja turhautuneisuutta viranomaisten 

toimenpiteisiin. Petsamolaiskomitean mietintöä ei saatu Petsamon Siirtoväki ry:n 

tarkasteltavaksi useista pyynnöistä huolimatta.288 Kuten aiemminkin, petsamolaisten omissa 

asioissa tapahtuneista kehityksistä tiedotettiin huonosti, joka lisäsi petsamolaisten 

tyytymättömyyttä asioittensa etenemiseen. Eduskunnassa kuitenkin esitettiin ja hyväksyttiin 

syksyn aikana monia petsamolaisten kannalta tärkeitä lakeja ja toimenpiteitä. 

Eduskunnassa esitettiin raha-aloitteita seuraavaan budjettiin 11.9.-12.9.1950 289 . SKDL:n 

kansanedustaja Tainio oli kerännyt Petsamon Siirtoväki ry:n kautta raha-aloitteita 

                                                                 
285 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja Valtuuskunnan kokouksesta 27.5.1950. M6; Pääskylän 

kirje Rantalalle 6.6.1950. M5, YA. 
286 Petsamon siirtoväen komitean mietintö 1-4. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA. 
287 Tainion kirje Helsingistä Rantalalle 25.8.1950 M2, Rantalan kirje Tainiolle 25.8.1950 M5 ja M6. YA. 
288 Rantalan kirje Koivistolle 21.6.1950. M1. Rantalan Kirje Tainiolle 7.9.1950. M5. YA 
289 Rantalan kirje Tainiolle 7.9.1950 M5. YA. 
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eduskuntaan290. Kansanedustaja Koivisto jätti useita petsamolaisiin liittyviä raha-aloitteita, 

joita hän oli käsitellyt jo kesäkuussa valmistuneessa Petsamolaiskomitean mietinnössä.  

Raha-aloitteista merkittävin oli 80 miljoonan siirtomääräraha siirtoväen sosiaaliseen 

avustamiseen. Edellisen, vuonna 1949 myönnetyn 60 miljoonan avustukseen oli tullut 

hakemuksia petsamolaisilta 370 miljoonan markan edestä.  Petsamon Siirtoväki ry:n ajoi 

vuoden 1950 avustussummaksi 200 miljoonaa, mutta se päätyi Petsamolaiskomitean 

mietintöön 80 miljoonan suuruisena.291  

80 miljoonan avustuksen puolesta äänestivät eduskunnassa SKDL:n edustajat, kokoomuksen 

Erkki Koivisto ja maalaisliiton Lahtela, mutta loput vastaan, eikä siirtomäärärahaa hyväksytty 

budjettiin.292 Lähdeaineiston perusteella vaikuttaisi, että myös monet muut raha-aloitteet, 

kuten Pääskylän myötävaikutuksella komiteanmietintöön päätynyt ehdotus ”10 miljoonan 

markan varaamiseksi seuraavaan tulo- ja menoarvioon halpakorkoisten lainojen 

myöntämiseksi petsamolaisten pienyrittäjien koneiden, työkalujen sekä työ- ja liikehuoneiden 

hankkimista varten” eivät menneet eduskunnassa läpi.293 Taustalla saattoi vaikuttaa Kekkosen 

ensimmäisen, porvarillisen vähemmistöhallituksen paine valtiontalouden 

tasapainottamiseksi; Kekkosen mukaan ehdollisia määrärahoja oli ”käsiteltävä raa’asti”.294 

Ville Kivimäki huomioi, että ”koko Eurooppa heilahti vasemmalle” sotien jälkeen. Suomessa 

sosiaalidemokraatit olivat jo ennen sotia keskeinen tekijä poliittisessa järjestelmässä, ja 

maalaisliitto oli mukana lähes kaikissa hallituksissa pitkään sotien jälkeen. Täten Suomen 

politiikan suurena poliittisena linjana oli keskustavasemmistolaisuus, eikä 

kansandemokraattien hajotuspolitiikka toiminut sosiaalidemokraattien ollessa hyväksytty 

vasemmiston edustaja. 295  Vaikka petsamolaisten etujärjestötoiminta oli nimellisesti 

poliittisista ideologioista vapaata, petsamolaisten etujärjestöjen ajamat asiat eduskunnan 

tasolla esiteltiin Kokoomuksen ja SKDL:n Lapin edustajien toimesta, jotka olivat kyseisenä 

ajankohtana oppositiossa. Tämä ei silti tarkoittanut, etteikö tuloksia saatu syksyllä aikaan, 

mutta niiden syntymistä on tarkasteltava seuraavaksi retrospektiivisesti. 

                                                                 
290 Rantalan kirje Tainiolle 25.8.1950. M5 ja M6. YA 
291 Raha-aloitteet 125, 132, 144, 145, 150, 378. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA, Rantalan kirje 
Tainiolle 25.8.1950. M5 ja M6. YA. 
292 Matkakertomus Petsamon Siirtoväki ry:n lähetystön Helsingin matkasta. 8.12.1950. M1. YA. 
293 Petsamon siirtoväen komitean mietintö 110–111. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA 
294 Heikkinen & Tiihonen 2009, 366. 
295 Kivimäki 2015 308–311. 
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Petsamolaiskomitea oli esittänyt niin kutsuttua petsamolaisten maanhankintalakia jo 

9.12.1949. Petsamon Siirtoväki ry oli vielä esittänyt Lapin läänin kansanedustajille omaa 

versiotaan petsamolaisten maanhankintalaista 12.6.1950 296 . Valmis laki tuli presidentin 

allekirjoitettavaksi 16.6.1950 ja astui voimaan 31.10.1950. 297  Maansaannin vakuudeksi ei 

tarvittu enää korvausobligaatioita. Vapaaehtoisilla kaupoilla maata hankkineet ja 

hakemuksensa myöhässä jättäneet saatettiin maanhankintalain alaisiksi. Rajaus Oulun ja 

Lapin lääneihin säilyi, ja Maatalousministeriölle jäi määräysvalta lain täytäntöönpanossa.298 

Oma maanhankintalaki oli vesitettynäkin petsamolaisille symbolisesti tärkeä asia, joka 

myöhemmin katsottiin etujärjestötoiminnan aikaansaannokseksi.299 

Kuten maanhankintalain kohdalla, osa petsamolaisista oli lähettänyt erinäisistä, monesti 

itsestään riippumattomista syistä toisen korvauslain mukaisen korvaushakemuksen myöhässä 

vuonna 1945. Pieleen menneitä hakemuksia oli yhteensä 67. Petsamolaiskomitea oli antanut 

esityksen valtiovarainministeriölle 22.3.1950 pyytäen näiden korvaushakemusten uudelleen 

käsittelyä.300 Petsamon Siirtoväki ry oli myös vaatinut julkilausumissaan 1950 höllennystä 

toisen korvauslain pykäliin.301 

Uusi korvaushakemusten määräaika aukaistiin lailla loppuvuodesta 1950. Lain nimi oli 

napakka: Laki eräitten toisen korvauslain mukaan ratkaistujen korvaushakemusten uudesta 

käsittelystä ja uuden määräajan myöntämisestä korvaushakemusten tekemistä varten eräille 

saman korvauslain mukaan korvaukseen oikeutetuille. Korvauslain hakemusten määräaika oli 

maaliskuussa 1951. Vaikka toimenpide kosketti vain pientä osaa petsamolaisista, se koettiin 

tärkeäksi. Lain toteutus ja tiedotus ei kuitenkaan mennyt kivuttomasti, sillä korvauksensaajat 

olivat levällään ympäri Suomea ja korvauskaavakkeita oli heikosti saatavilla.302  

Tuloksia siis saavutettiin ja niistä osattiin iloita. Petsamon Siirtoväki ry:ssä koettiin 

myöhemmin heidän vaikuttaneen petsamolaisten maanhankintalain toteutumiseen.303 Uusien 

                                                                 
296 Petsamon Siirtoväki ry:n kirje Pohjois-Suomen kansanedustajille 12.6.1950. M1, YA sekä Rovasti Erkki 

Koiviston kokoelma. Fb:1. OMA. 
297 Laki eräiden Petsamon kunnan siirtoväkeen kuuluvien henkilöiden asuttamisesta 549/1950 ja Kirjelmä no 5 
Valtioneuvostolle 8.12.1949. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA. 
298 2§, 3§, 4§ 5, 6§. Laki eräiden Petsamon kunnan siirtoväkeen kuuluvien henkilöiden asuttamisesta 549/1950. 
Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA. 
299 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Länsirajan alaosaston kokouksesta 25.1.1951. M6. YA. 
300 Kirjelmä no 9. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA. 
301 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n vuosikokouksesta 28.5.1950. M6, M4. YA. 
302 Frimanin kirje Rantalalle 2.3.1951. M4. YA., pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun seudun alaosaston 

kokouksesta 24.3.1952. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto. A:1. OMA. Laki eräitten toisen 
korvauslain mukaan… 638/1950. 

303 Pääskylän kirje Petsamon Siirtoväki ry:lle 20.12.1950 ja 1.9.1951. M2. YA. 
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määräaikojen avautuminen maan- ja korvaustenhakuun merkitsi myös uutta toimintaa niitten 

toteutuksen parissa.  

Petsamon Siirtoväki ry:n yleisessä kokouksessa 26.11.1950 Rovaniemellä oli paikalla 60 

henkilöä. Kokouksessa päätettiin lähettää lähetystö Helsinkiin. Lähetystön kokoonpanoksi 

muodostui Lenne Rantala, Kalle Pääskylä, Juho Kirjasuo Kemistä ja Onni Hyväri 

Varejoelta. 304  Lähetystö jätti ensimmäisen vetoomuksensa 1.12. Helsingissä 

valtiovarainvaliokuntaan. Muita vetoomuksia lähetystö jätti valtiovarainministeriöön, 

sosiaaliministerille, maatalousministerille, maataloushallitukselle, kauppa- ja 

teollisuusministerille, arvioimislautakunnalle, sisäministerille ja kaikille eduskuntaryhmille.305 

Lisäksi vierailtiin kulkulaitosten- ja yleisten töiden ministeriössä, Salaojitustyö Oy:ssä sekä 

tasavallan presidentin luona.306 

Vierailun aikana maatalousministeriön asutusasiainosaston sovittiin yhteistyöstä Petsamon 

Siirtoväki ry:n ja asutusasiainosaston välille, koska petsamolaisten maanhankintalaki oltiin 

hyväksytty ja Pohjois-Suomeen aukaistaisiin pian uusi hakuaika petsamolaisten 

maanhankintatiloille. Lähetystön jäsenet saivat Helsingissä haltuunsa Petsamolaiskomitean 

puoli vuotta aiemmin valmistuneen mietinnön, johon luvattiin tehdä vastaesitys. 307 

Komiteanmietintöä käsiteltiinkin tarkasti myöhemmissä Petsamon Siirtoväki ry:n 

alaosastojen kokouksissa.308 

Petsamolaislähetystön matkalla Helsinkiin Turjan Liiton jäsen Eränen oli kulkenut samaan 

aikaan samoissa ministeriöissä, josta Pääskylä myöhemmin kimpaantui arvellen Eräsen 

yrittäneen vesittää Petsamon Siirtoväki ry:n vaatimuksia 309 . Joka tapauksessa Petsamon 

Siirtoväki ry:n lähetystö oli onnistunut, sillä tämän jälkeen yhdistyksen jäsenet pääsivät 

osallisiksi jälleen heitä koskevien uusien avustus- ja asutustoimien käytännön 

                                                                 
304 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n yleisestä kokouksesta Rovaniemellä 26.11.1950. M6. YA. 
305 Petsamon lähetystön vetoomus valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajalle 1.12.1950, Rovasti Erkki Koiviston 
kokoelma Fb:4. OMA., Petsamon lähetystön vetoomus Valtiovarainministeriölle, vetoomus sosiaaliministerille, 
vetoomus maatalousministerille, vetoomus maataloushallitukselle, vetoomus kauppa- ja teollisuusministerille 
2.12.1950 M4. Petsamon lähetystön vetoomus Arvioimislautakunnan puheenjohtajalle ja vetoomus 
sisäministerille 4.12.1950 M4, Petsamon lähetystön vetoomus eduskuntaryhmille 7.12.1950 M4. YA. sekä 
kokoomukselle osoitettuna Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:4. OMA. 
306 Matkakertomus 26.11.1950 Petsamon siirtoväki ry:n päättämän lähetystön Helsingin matkasta. 8.12.1950. 
M3 ja M1. YA. 
307 Matkakertomus Petsamon Siirtoväki ry:n lähetystön matkasta Helsinkiin. 8.12.1950. M3 ja M1. YA. 
308  Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Ivalon alaosaston kokouksesta 6.1.1951 M6, pöytäkirja Petsamon 

Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta 7.1.1951 M2 ja M6, pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Varejoen 
alaosaston kokouksesta 14.1.1951 M6, pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Länsirajan alaosaston 
kokouksesta 25.1.1951. M6. YA. 

309 Pääskylän puhe Oulussa petsamolaisille 21.2.1951 M5 ja Petsamon siirtoväki ry Oulun alaosaston arkisto 
A:1. OMA. 
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toimeenpanoon. Vaikka lait eivät menneet heidän esittämässään muodossa läpi ja sitä 

kohtaan esitettiin kritiikkiä, toimenpiteillä oli merkitystä, sillä heidän ongelmiinsa oltiin saatu 

ainakin osaratkaisuja. 

Etenkin vuoden 1950 voidaan katsoa olleen kaikilla mittapuilla petsamolaisten 

etujärjestötoiminnassa keskeinen ja vilkas. Sisäisiä ja ulkoisia valtataisteluita riitti, kun samaan 

aikaan ratkottiin monia petsamolaisten asutukseen ja rahalliseen avustamiseen liittyviä 

pulmia. Vaikutuskeinoja ja -tapoja oli monia, ja etenkin Turjan Liiton perustamisen myötä 

petsamolaisilla oli ideologisesti entistä leveämpi, joskaan ei niin yhtenäinen rintama. 

Vaikka Suomessa petsamolaisten ja karjalaistenkin etujärjestöt edustivat oikeastaan koko 

poliittista kenttää, on heidän asioidensa ison mittakaavan edistäminen ollut eduskunnan ja 

sen hallitusten käsissä. Niiden yläpuolella isoin merkittävä tekijä on ollut talouspolitiikka, jota 

vuoteen 1950 määritteli mukaan sotakorvaukset. Kun ne saatiin maksettua, ryhdyttiin 

ajamaan tiukempaa talouspolitiikkaa310.  

Yleiset taloussuhdanteet vaikuttivat myös ratkaisevasti politiikkaan. Otollinen aika 

lisämäärärahoille oli vuosina 1945-1949, joista vuonna 1945 lisäbudjettien yhteissumma oli 

80 prosenttia alkuperäisen budjetin loppusummasta, ja vaikka talouden tasapainottamista 

painotettiin, taloudellisten suhdanteiden parantuessa uskallettiin tehdä investointeja. Vuoden 

1949 kasvanut työttömyys johti pahaan valtiontalouden alijäämään, ja Kekkosen 

ensimmäisen kolmen hallituksen budjetit 1951-1953 joutuivat noudattamaan tiukkaa 

menokuria. 311  Tämä vaikutti osaltaan sinänsä oikeutetun petsamolaisten 80 miljoonan 

avustusmäärärahan torppaamiseen syksyllä 1950. 

Veli-Pekka Lehtolan huomiot saamelaisliikkeen tuloksista valtioneuvoston alaisuuteen 

perustetun Saamelaisasiain komitean vuosina 1949-1952 valmistuneen komiteanmietinnön 

jälkeen ja Samii Liiton hajoamisen jälkeen 1952-1953 ovat tutun kuuloisia: ideoita ja 

ehdotuksia riitti, mutta vain harvat johtivat myönteisiin tuloksiin. Suomen valtio ei saanut 

aikaan johdonmukaista saamelaispolitiikkaa. 312  Petsamolaisten etujärjestötoiminnassa 

voidaan nähdä sama kehityskulku vuosina 1949-1950.  

                                                                 
310 Karonen 2015, 177. 
311 Heikkinen & Tiihonen 2009, 364–366. 
312 Lehtola 2012, 524. 
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3. ETUJÄRJESTÖTOIMINNAN PÄÄTTYMINEN 1951-1953 

Vuosina 1951-1953 siirtoväkijärjestöjen toiminta jatkui, mutta se alkoi saada uusia muotoja. 

Tässä käsittelyluvussa tarkastelen toiminnan luonteen muutosta ja loppuvaiheen tuloksia, jota 

varten käytän myös vertailua. Koska muiden siirtoväkijärjestöjen toiminta tapahtui joiltain 

osin eriaikaisesti, ja jotkin saavutetut tulokset olivat pitkän kehityksen tulos, tarkastelen 

ilmiöitä myös retrospektiivisesti. 

3.1. KUKA SAI AIKAAN JA MITÄ? 

Petsamon Siirtoväki ry:n vuosikokous järjestettiin 4.3.1951 Rovaniemellä. Paikalla oli 60 

jäsentä, joiden lisäksi alaosastot edustivat jäseniään noin 300 henkilön valtakirjoilla. Urho 

Raekallio edusti Turjan Liittoa kokouksessa ja esitteli järjestön toimia ja saavutuksia. 

Pöytäkirjaan merkittiin kokouksen kannaksi, että saavutetut etuisuudet olivat Petsamon 

Siirtoväki ry:n ansio.313 Tosiasiassa useat siirtoväkijärjestöjen – myös petsamolaisjärjestöjen 

ulkopuolella -  ajamat asiat olivat yhteisiä, mutta niitä ajettiin eri vaikutuskanavia pitkin, ja 

tulokset oli helppo nähdä jäljestä päin johtuneen omista toimista. 

Tästä hyvänä esimerkkinä on eri lähteissä esiintyvä maanhankintalain mukaisten 

perustamispalkkioiden verotus, jota on tapahtunut toisistaan riippumatta ympäri Suomea eri 

kunnissa. Virheellinen verotus johtui parista maanhankintalakiin jääneeseen 

tulkinnanvaraisesta sanamuodosta 314 . Ilmeisesti toisistaan tietämättä asiaan on kiinnitetty 

huomiota niin Karjalan Liitossa, Porkkalan Liitossa, Petsamon Siirtoväki ry:ssä kuin Varejoen 

maamiesseurassakin. Kun korjaavat pykälät esitettiin lakiin, ne laskettiin niihin huomioita 

kiinnittäneissä järjestöissä omiksi ansioiksi.315 Samaa muisteluaineistossa esiintyvää ilmiötä 

kuvaa hyvin myös Urho Raekallion vuonna 1990 kirjoittama vuoden 1949 Petsamon 

Siirtoväki ry:n lähetystöä kuvaava teksti Petsamolaista-lehteen316. Tekstissä petsamolaisille 

myönnetty 60 miljoonan määräraha esitetään Raekallion, Pääskylän ja Paasilinnan 

muodostaman lähetystön ansioksi ja tiedon siitä tulleen lähetystölle samoina päivinä. 

Tosiasiassa 60 miljoonan määräraha esitettiin eduskunnalle jo ennen lähetystön käyntiä 

                                                                 
313 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n vuosikokouksesta Rovaniemellä 4.3.1951. M2, M6. YA. 
314 MHL 156§. 
315 Petsamon siirtoväen komitean mietintö 78-81. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. OMA; Kemoff  1995, 
116., Petsamolaismuistio 24-25. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA., pöytäkirja 
Siirtoväen Neuvottelukunnan kokouksesta 14.1.1949. Siirtoväen Neuvottelukunnan arkisto. Ca:2. KA. 
316 ”Petsamon Siirtoväki ry:n lähetystö Helsingissä”. Raekallio 1990, löytyy Nyyssönen 1999, 648. 
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Helsingissä317 ja tieto siitä saavutti Raekallion vasta pari kuukautta lähetystön jälkeen – ainakin 

Raekallion vuonna 1950 kirjoittaman lehtikirjoituksen mukaan318. 

Vielä alkuvuodesta 1951 Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnassa oltiin yhtä mieltä siitä, ettei 

heidän tulisi asettaa omaa eduskuntavaaliehdokasta. Urho Raekallio ryhtyi Maalaisliiton 

eduskuntavaaliehdokkaaksi kesän 1951 eduskuntavaaleihin, ja huhtikuussa myös Petsamon 

Siirtoväki ry:ssä ryhdyttiin toimiin oman ehdokkaan asettamiseksi joko Kokoomuksen tai 

SKDL:n riveihin. Rantala päätyi ehdottamaan itseään SKDL:lle, mutta SKDL ei katsonut 

voivansa keskittyä yhden ryhmän erityisasioihin, eikä ottanut Rantalaa ehdokkaaksi.319 

Parlamentaarinen vaikutuskanava siis koettiin yhä keskeiseksi. Ehdokasasettelutoimet 

voidaan katsoa toisaalta todentavan Turjan Liiton ja Petsamon Siirtoväki ry:n keskinäistä 

valtakamppailua, mutta myös uskoa siihen, että petsamolaisehdokkaalla voisi kerätä 

kannatusta oman viiteryhmän, petsamolaisten, keskuudesta. Tällä toimenpiteellä saataisiin 

hyvällä vaalituloksella vipuvartta petsamolaisten asioihin ainakin ehdokkaan oman puolueen 

sisälle, ja erittäin hyvällä tuloksella jopa eduskuntaan. On silti huomioitava, että ehdokkaat 

asetettiin vaalipiireittäin ja siten ehdokkaat myös edustivat koko vaalipiiriään, joten puolueissa 

ei välttämättä ollut halua ”yhden asian ehdokkaille”, mistä SKDL:nkin vastaus Rantalalle 

kertoo. 

Petsamon Siirtoväki ry:ssä huolestuttiin vuoden 1951 aikana kokouksien osanottajamääristä. 

Esimerkiksi toukokuussa 20.5.1951 järjestetty yleiskokous Rovaniemellä keräsi paikalle 60 

henkilöä ja valtakirjoilla edustettuna oli 405 henkilöä. 320  Vaikuttaisi, että muutosta 

osallistujamäärissä tilkittiin ilmoittamalla joidenkin alaosastojen kohdalla kaikkien 

alaosastojen jäsenten olleen edustettuna valtakirjalla, mitä todentaa esimerkiksi Ivalon 

alaosaston valtakirjaedustus kyseisessä kokouksessa - 225 henkilöä. 

Kansanedustaja Koivisto oli kesällä 1951 kirjeitse yhteydessä Varejoella vaikuttaneeseen 

Aarne Juntuseen ja antoi ajantasaisia tietoja petsamolaisille tulevien korvausten etenemisestä. 

Koivisto kirjoitti kirjeessään seuraavasti:  

                                                                 
317  Petsamon Siirtoväen komitean selvitys Valtiovarainministeriölle 14.9.1949. Rovasti Erkki Koiviston 

kokoelma Fb:4. OMA. 
318  Lehtikirjoitus ”Petsamon siirtoväen toiminta ja petsamolaiskomitean asenne.” 25.1.1950 Lapin Kansa, 

Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA. 
319 pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta 7.1.1951 M2 ja M6; Pääskylän kirje Rantalalle 

ja Petsamon Siirtoväki ry:lle 12.4.1951. M2; Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta 
22.4.1951. M2 ja M6; Rantalan kirje Frimanille 7.5.1951. M4 YA. 

320 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n kokouksesta 20.5.1950 M3, M6. YA. 
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"Olethan saanut sen mietinnön. Se on asiakirja, jota kyllä kehtaa näyttää petsamolaisille, 

vaikkei se Pääskylää & muita tyydytäkään. Luulen, että oletkin asiat siellä ja yleensä 

petsamolaisten keskuudessa esittänyt oikeassa valossa. Voi, kun ne kommunistit pantaisiin 

järkiin. Koita, veli hyvä vaikuttaa siellä! Luulen, että olemme yrittäneet ja tehneet 

parhaamme ja verrattain paljon jo saaneetkin aikaan, vai mitä?”321  

Kirjeessä on huomionarvoista, että Koivistolla ei ole varmaa tietoa onko Juntunen edes 

nähnyt vuosi sitten valmistunutta komiteanmietintöä. Tämä herättää epäilyjä siitä, kuinka 

aktiivisesti Petsamolaiskomitean jäsenet olivat komitean mietinnön teossa mukana. Keväällä 

1950 Kankaansydän oli sanonut Rantalalle komitean istuneen viimeksi joulukuussa 1949322. 

Tällöin tehdyissä vetoomuksissa on koko komitean kokoonpanon nimet alla, mutta 

myöhemmissä enää Koiviston ja sihteeri Kiiskisen323. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, 

että Petsamon Siirtoväki-järjestöön viitataan yksityiseksi tarkoitetussa kirjeessä kommunisteina. 

Ainakin yksityisessä kirjeenvaihdossa hänen sanansa todensivat asemoitumista Petsamon 

Siirtoväki ry:tä vastaan. 

Komitean jäsenten työpanoksen arvioimiseksi minulla ei ole keinoja, mutta uskallan silti 

väittää, että jäsenet keskittyivät erityisaloihinsa. Kankaansydämellä näitä olivat Petsamon 

asutuksen ja jälleenrakennuksen virkamiehenä toimimisen johdosta ruotsalaistaloasiat, 

Juntusella Tervolan alueeseen ja asutukseen liittyvät asiat ja Rauniolla Petsamon aikaiset raha-

asiat. On selvää, että Petsamolaiskomitean petsamolaisjäsenten lisäksi Petsamon Siirtoväki 

ry:n aktiivien suuri vaikutus komiteanmietintöön oli kiistaton. Osa komitean ehdotuksiin 

päätyneistä asioista esiintyy rovasti Erkki Koiviston kokoamassa arkistoaineistossa 

ainoastaan Petsamon Siirtoväki ry:n aktiivien kautta. 

Petsamon Siirtoväki ry:n esiin nostamissa ”rötöstelyissä” päädyttiin joihinkin lopputuloksiin. 

Merkittävin lienee petsamolaisille tärkeän Petsamon Osuuskaupan varallisuuden jaon 

selvittelyissä tapahtuneet toimet, joissa petsamolaiskomitean Paavo Raunio oli myös epäilyjen 

kohteena. Osuuskauppa työllisti 1938 parhaimmillaan 147 petsamolaista ja sen liikevoitot 

                                                                 
321 Koiviston kirje Juntuselle 14.6.1951. Juntusen arkistot. LMKM. 
322 Rantalan kirje Pääskylälle 5.5.1950. M1. YA. 
323 Komiteanmietintö. Kirjelmä 4 3.12.1949 ja kirjelmä 5 8.12.1949 kaikkien komiteanjäsenten nimet 
mainittuna, kirjelmä 7 19.12.1949 eteenpäin ehdotuksissa vain Koiviston ja Kiiskisen nimet. Rovasti Erkki 
Koiviston kokoelma Fb:5 1950. OMA. 
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1930-luvun lopussa laskettiin vuosittain miljoonissa, vuonna 1943 bruttoylijäämä oli 

polttoaineen myynnin johdosta yli 5 miljoonaa324. 

Petsamon Osuuskauppa Oy:n loppukokous pidettiin 16.6.1946. Myöhemmin Petsamon 

Siirtoväki ry:n kysellessä alkuvuodesta 1950 Petsamon Osuuskaupan varojen jakamisesta 

asiamies A. Nuotiolta purkukokouksen ilmoitettiin olevan 29.5.1950. Purkukokouksen alla 

yleisessä tiedossa oli, että Nuotio oli keväällä myynyt omaisuutensa Ivalossa, tilaili 

lentokoneita ja oli ilmeisesti menossa Ruotsiin myymään ahman pentua. Muiden 

kokoontuessa Osuuskaupan purkukokouksessa 29.5. Nuotion jättäessä saapumatta paikalle 

hänen epäiltiin pimittäneen Osuuskaupan varoja ja asia jätettiin rikospoliisille. Paljastui, että 

Nuotio oli kavaltanut 300 000 markkaa ja että johtaja Paavo Raunio oli laskuttanut 

sukulaisineen yli kaksi miljoonaa toimikuluja luottamustehtävistä Petsamon Osuuskauppa 

Oy:ltä, vaikka toimintaa ei ollut kyseisinä vuosina ollenkaan.325 

Myös Petsamon Kalanmyyntiosuuskunnan purkamisessa oli epäselvyyksiä, joissa Raunio oli 

osallisena. Asia jätettiin poliisin tutkittavaksi, mutta tilinpito näytti olevan kunnossa 

31.12.1950 tehdyn tilinpäätöksen mukaisesti. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston 

puheenjohtaja Granroth löysi myös Petsamon aikaisista ruotsalaistalojen vuokraperinnöistä 

Pohjolan Osakepankkiin mahdollisia Raunion tekemiä pimityksiä. Myöhemmin Petsamon 

Siirtoväki ry:n asiaa tutkiessa ilmeni, että Kalanmyyntiosuuskunnan vuoden 1950 pöytäkirjoja 

oltiin vääristelty. Asia meni hovioikeuteen asti, ja osallisia tuomittiin vankilaan 1951. 326 

Tarkkaa tietoa, ketä tuomittiin ja millä perusteella, ei ilmennyt lähdeaineistosta. 

Niin sanottu ruotsalaistaloasia saatiin myös päätökseen. Petsamolaisille talvisodan jälkeen 

Petsamoon pystytettyjen ruotsalaistalojen omistus-, kustannus- ja vuokratuloasioiden 

selvittely hidasti valtavasti petsamolaisten korvausasioiden käsittelyä. Elementtitalojen 

kuljetuksessa ja pystytyksessä tapahtuneet virheet mutkistivat asiaa entisestään. Vuoden 1945 

helmikuun siirtolaiskokouksessa petsamolaiset vaativat korvauksia maksettavaksi heti, ja 

Petsamon kunnan hoitokunnassa oltiin asian suhteen optimistisia.327 

                                                                 
324 Taskila 1999, 230. 
325 Petsamon Siirtoväki ry:n toimintakertomus vuodelta 1951. Ei päiväystä. M4. YA. Petsamon Siirtoväki ry:n 

kirje Lapin läänin poliisitarkastajalle 19.4.1951. M2 ja M4. YA. 
326 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n suurkokouksesta 6.8.1950. M6. YA. Petsamon kalanmyyntiosuuskunnan 

tilinpäätös 31.12.1950. M2. YA. Petsamon Siirtoväki ry:n kirje Lapin läänin poliisitarkastajalle 19.4.1951. 
M2. YA. Eino Korhosen kirje Rantalalle 26.3.1951. M4. YA. Petsamon Siirtoväki ry:n toimintakertomus 
vuodelta 1951. M4. YA. 

327 Pöytäkirja yleisessä siirtoväen kokouksessa Kalajoella 5.2.1945. M3. YA. sekä Lohvan kirje Seurujärvelle 
21.5.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. Fd:17. OMA. Pääskylän kirje Koivistolle 2.8.1945. 
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Asiaa selviteltiin aktiivisesti Maatalousministeriön asutusasiainosastossa ja 

Petsamolaiskomiteassa keväällä 1950, ja Petsamon Siirtoväki ry:n jäsenille annettiin lupaavia 

tietoja korvausmaksujen etenemisestä. Asia vaati virastoissa vielä tarkkoja lisäselvityksiä, ja 

käsittely venyi kesään 1951. Petsamon Siirtoväki ry lähetti toistuvia kyselyjä tilanteen 

etenemisestä, mutta tietoja saatiin huonosti. Hinnat vahvistettiin Maatalousministeriössä 

22.3.1951 ja asia siirtyi valtiovarainministeriölle. Maksuun vaadittava 32 miljoonan määräraha 

saatiin toiseen lisämenoarvioon huhtikuussa 1951.328 

Petsamon Siirtoväki ry:n toiminta muuttui kesän 1951 aikana pehmeämpään suuntaan. 

Ylitornion alaosastossa oltiin järjestetty onnistuneita huvitilaisuuksia jo vuonna 1950 ja 

kesälle suunniteltiin retkeä Ivaloon.329 Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunta Rovaniemellä 

ryhtyi 12.8.1951 järjestämään kevytohjelmaista vierailuretkeä Varejoelle 18.-19.8. 330 

Vierailuretki oli onnistunut; Varejoella oli järjestetty iltamat ja myöhemmin kierrelty taloissa 

hanuristin kanssa. Ivaloon suunniteltu yhteisretki oli peruttu varojen puutteessa, mutta niiden 

hankkimiseksi suunniteltiin jatkossa aktiivista huvitoimikuntaa.331 

Varejoen matkan jälkeen pidettiin Petsamon Siirtoväki ry:n yleiskokous Rovaniemellä 

26.8.1951, johon osallistui 37 henkilöä. Kokouksessa päätettiin lähetystön lähettämisestä 

Helsinkiin.332 Elokuun lopussa tehtiin ensimmäiset valtiovarainministeriön korvauspäätökset 

petsamolaisetuuksiin pitkään vaikuttaneissa niin sanotuissa ruotsalaistalotapauksissa. 333 

Valtiovarainministeriö lähetti Petsamon Siirtoväki ry:lle kirjeen epäselvien 

ruotsalaistalotapausten selvittämiseksi: tapauksiin toivottiin lisämateriaaliksi aiempia 

korvauspäätöksiä, postiosoitteita ja papintodistuksia, joissain perikuntien osakkaiden 

valtakirjoja korvauksien nostamista varten. Kirjeessä oli lisäys:   

Valtiovarainministeriö on lähettänyt samanlaisen kirjelmän Turjan Liitto r.y:lle, joten 

yhdistykset sopinevat keskenään tietojen hankinnasta ja lähettämisestä.334 

                                                                 
Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:1. OMA. 

328  Koiviston kirje Pääskylälle 12.5.1950. M1. YA. Petsamon Siirtoväki ry:n kirje Valtiokonttorin 
korvausasiaintoimistolle 1.3.1951. M6. YA., Maatalousministeriön kirje Valtiovarainministeriölle 22.3.1951, 
Rovasti Erkki Koiviston kokoelma, Fb:4. OMA. Valtiovarainministeriön V. Aarnion kirje Rantalalle 
15.5.1951. M4., Valtiovarainministeriön korvausasiaintoimiston ilmoitus Rantalalle 31.8.1951. M4. YA. 

329 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Ylitornion alaosaston vuosikokouksesta 25.2.1951. M4. YA. 
330 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n hallituksen kokouksesta 12.8.1951. M2, M6. YA. 
331 Petsamon Siirtoväki ry:n toimintakertomus vuodelta 1951. M4. YA. 
332 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n yleisestä kokouksesta 26.8.1951. M6. YA. 
333 Valtiovarainministeriön korvausasiaintoimiston ilmoitus Rantalalle 31.8.1951. M4. YA. 
334 Valtiovarainministeriön tarkastaja Rajalan kirje Petsamon Siirtoväki ry:lle 5.9.1951. YA. 
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Petsamon Siirtoväki ry ja Turjan Liitto siis nähtiin Valtiovarainministeriössä käyttökelpoisiksi 

elimiksi lisäselvityksien hakemista varten. Tämä todentaa järjestöjen arvoa petsamolaisia 

yhdistävänä asiantuntijaeliminä Valtioneuvoston silmissä – ainakin käytännön tasolla 

petsamolaisjärjestöillä oli siis mahdollisuus vaikuttaa korvaustapausten käsittelyn 

etenemiseen. 

Rantala ryhtyi toimeen ja ilmoitti ensimmäisiä osoitetietoja sekä ilmoitti pyytäneensä 

tarkempia selostuksia lähetettäväksi suoraan korvausasiaintoimistolle 12.9.1951 

korvausasiaintoimistolle lähettämässään kirjeessä, ja jatkoi korvauspäätösten selvittelyä 

valtiovarainministeriölle syksyn aikana.335 

Petsamon Siirtoväki ry:n lähetystön lähettämistä Helsinkiin hidasti rahanpuute. Eri 

alaosastoissa järjestettiin keräyksiä ja tehtiin toimia rahan keräämiseksi. Pääskylä tuskasteli 

kirjeessään Rantalalle petsamolaisten haluttomuutta lähetystön rahoittamiseen 

Karesuvannossa:  

Tämän kairan petsamolaiset ovat samallaisia kuin muuallakin - ottamaan käsi ojolla - 

mutta ei antamaan! … eivät lunasta jäsenkorttia, eivät anna rahaa, haukkuvat niitä, 

jotka toimivat.336 

Pääskylän suunnitelmat herättivät vieläkin epäilyksiä Petsamon Siirtoväki ry:n sisällä. Hänen 

tarkoituksenaan oli käydä Helsingissä Neuvostoliiton lähetystössä ja Norjan lähetystössä 

peräänkuuluttamassa selvityksiä petsamolaisten asioiden hoidossa tapahtuneiden vääryyksien 

oikaisuksi rauhansopimusten ja kolttien kultakruunuasian suhteen.337 Oulun alaosasto ilmoitti 

suoraan Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnalle pitävänsä toimintatapaa sopimattomana.338 

Rahat saatiin kasaan ja matkaan päästiin. Lähetystö jätti ensimmäiset vetoomuksensa 

Helsingissä 10.11.1951. Rantala oli jäänyt pois lähetystöstä todennäköisesti terveyssyistä, 

joten lähetystön kokoonpanoksi muodostui Pääskylä, Varejoen alaosaston Hyväri, Kemin 

alaosaston Kirjasuo ja Ivalon alaosaston Portti. Lähetystön matka kesti kymmenen päivää, ja 

sen aikana vierailtiin Lapin läänin kansanedustajien luona, valtiovarainvaliokunnassa, 

valtiovarainministeri Rantalan puheilla, sosiaaliministeri Murtomaan puheilla, 

                                                                 
335 Rantalan kirje Rannalle 8.9.1951. M4, Rannan kirje Rantalalle 11.9.1951. M4, Rantalan kirje 
Valtiovarainministeriön korvausasiaintoimistolle 12.9.1951. M4.; Rantalan kirje Valtiovarainministeriön 
korvausasiaintoimistolle 24.9.1951 M4. YA 
336 Pääskylän kirje Rantalalle 21.10.1951. M2. YA. 
337 Pääskylän kirje Rantalalle 21.10.1951. M2. YA. 
338 Korhosen ja Laitisen kirje Petsamon Siirtoväki ry:lle Rovaniemelle 5.11.1951. M4. YA. 
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maatalousministeri Miettusen puheilla, pääministeri Kekkosen puheilla, 

korvausasiaintoimistossa ja presidentin kansliassa. 339  Lisäksi vetoomukset jätettiin 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle sekä valtiotalouden tarkastusvirastolle.340 

Maatalousministeri Miettunen, joka oli päävastuussa Pohjois-Suomen asioista, oli tokaissut 

lähetystölle, että ”kaikki Pääskylän esittämät asiat soopaa ja vain vähän asiaa”.341 Miettusen ja 

Pääskylän välinen kirjeenvaihto oli riitaisaa jo vuonna 1945, kun Pääskylä yritti selvittää 

mahdollisuuksia petsamolaisehdokkaan asettamisesta eduskuntavaaleihin Miettuselta, joka 

toimi silloin Maalaisliiton Lapin läänin piirisihteerinä.342 Lähetystön vierailusta presidentin 

kansliassa ei ole mainintaa Paasikiven päiväkirjoissa343. Ministeriöissä oltiin myös viitattu 

tulevaan olympiavuoteen perusteluna siihen, miksei 80 miljoonan sosiaalista määräraha-

avustusta voida petsamolaisille myöntää.344 

Pääministeri Kekkonen oli vastaanotossaan antanut tiukan viiden minuutin aikarajan 

lähetystön puheille. Aikarajaan saattoi vaikuttaa, että Kekkonen oli vastaanottanut 

petsamolaislähetystöjä aiemminkin sisäministerinä toimiessaan345. Paljon puhuva oli myös 

Kekkosen välihuomautus Pääskylän ohi muulle lähetystölle: ”Minä säälin teitä, että olette 

näin huonossa seurassa”, johon lähetystön muut jäsenet olivat vastanneet olevansa Pääskylän 

kannalla. Pääskylä oli sanonut petsamolaisten kääntyvän välirauhansopimuksen 

allekirjoittajavaltioiden ja YK:n puoleen, jos petsamolaisten asia ei etene, johon Kekkonen 

oli hymyillen vastannut ”se on aivan sama”.346  

Lähetystö jäi viimeiseksi Petsamon Siirtoväki ry:n nimissä tehdyksi lähetystöksi Helsinkiin. 

Lähetystöt olivat keskeinen vaikutustapa Petsamon Siirtoväki ry:lle, sillä ne olivat tehokas 

keino päästä suoriin yhteyksiin asioista päättävien ministerien ja virkamiesten kanssa, mutta 

niiden todellisia vaikutuksia petsamolaisten asioihin on vaikea arvioida. Lähetystöjen 

                                                                 
339 Petsamon Siirtoväki ry:n neuvottelu- ja valtuuskunnan tai johtokunnan vetoomuksia 
Valtiovarainvaliokunnalle, Sosiaaliministeriölle, Tasavallan Presidentille, eri eduskuntaryhmille ja 
valtioneuvostolle. M2, M4, M3 sekä Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:4. OMA. 
340 Petsamon Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja valtuuskunnan vetoomus Kulkulaitosten ja Yleisten töiden 
Ministeriölle 19.11.1951 M2, Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kirje Valtiotalouden tarkastusvirastolle 
20.11.1951 M4. 
341 Pääskylän puhe petsamolaiskokouksessa 12.12.1951. 
342 Aiheesta enemmän tämän tutkimuksen ensimmäisessä käsittelyluvussa. 
343 Petsamon siirtoväen lähetystöt vierailivat Paasikiven puheilla yhteensä kolme kertaa eri vuosina. Petsamon 

Siirtoväki ry:n vetoomus Tasavallan Presidentille 12.11.1951. M2 ja M4. YA. Petsamon siirtoväki on 
mainittu Paasikiven julkaistuissa päiväkirjoissa yhdessä huomautuksessa vuodelta 1950, jolloin Paasikivi 
keskusteli ministeri Raatikaisen kanssa Petsamon siirtoväen ehdotuksista. Blomstedt & Klinge 1986, 69. 

344 Matkakertomus Petsamon Siirtoväki ry:n lähetystöltä 15.11.1951. M2. YA. 
345 Petsamolaislähetystön vetoomus Sisäministerille 4.12.1950. M4. YA. 
346 Pääskylän puhe petsamolaiskokouksessa 12.12.1951. YA. 
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vastaanoton kuvausten perusteella vaikuttaisi, että Pääskylän ehdoton esiintymistyyli on 

ainakin vaikeuttanut kannatuksen saantia esitetyillä asioille. 

 

3.2. TOIMINNAN LUONNE MUUTTUU 

Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunta päätti järjestää kevytohjelmaiset pikkujoulut 

Rovaniemellä 12.12.1951. Ohjelmassa oli useampi huumori- ja lauluesitys sekä joulupukin 

vierailu, josta pöytäkirjaan merkittiin vitsikkäästi ”V. Aaltonen huolehtii, että joulupukki osaa 

tulla juhlapaikalle”. Virallisin osa oli Kalle Pääskylän Helsingin lähetystön matkaselostus. 347  

Etujärjestötoiminta hiipui vuonna 1952. Vuoden 1952 vuosikokous järjestettiin 16.3. 

Rovaniemellä. Pöytäkirjaan ei merkattu läsnäolijoiden määrää. Pääskylä valittiin järjestön 

Neuvottelu- ja Valtuuskunnan kunniapuheenjohtajaksi. Rantala jatkoi yhdistyksen 

puheenjohtajana ja teki vielä huhtikuussa selvityksiä petsamolaisten korvauslain mukaisten 

anomusten parissa.348 

Petsamon Siirtoväki ry:n puheenjohtajan Lenne Rantalan terveysongelmat pahenivat taas 

huhtikuussa 1952. Pääskylä patisteli kirjeessään 18.4. Petsamon Siirtoväki ry:n 

varapuheenjohtaja Oiva Kolaa ja uutta neuvottelu- ja valtuuskunnan puheenjohtajaa Juho 

Kirjasuota toimiin yleiskokouksen järjestämiseksi ”Lenne Rantalan ollessa sairaalloinen”349. 

Kesäkuuhun mennessä Petsamon Siirtoväki ry:n varapuheenjohtaja Oiva Kola oli noussut 

puheenjohtajaksi.350 Rantalan myöhemmistä vaiheista ei ole varmoja tietoja. Puheenjohtajan 

vaihdoksesta ei ole jäänyt pöytäkirjaa arkistoihin. Otaksun, että Rantala on siirtynyt 

siirtoväkijärjestön toiminnasta sivuun – tai kuollut. 

Petsamon Siirtoväki ry:n aktiivivuosien keskeisimmillä toimijoilla Paasilinnalla, Rantalalla ja 

Pääskylällä oli yhdistävänä tekijänä vaikea terveydellinen tilanne. Rantala jopa pyysi eroa 

puheenjohtajan paikalta sairauteensa vedoten Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnalta 

                                                                 
347 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta Rovaniemellä 25.11.1951. M6. YA. 
348 348 Pöytäkirja Petsamon siirtoväki ry:n johtokunnan ja neuvottelu- ja valtuuskunnan kokouksesta 16.3.1952. 

M4, pöytäkirja Petsamon siirtoväki ry:n vuosikokouksesta 16.3.1952 M3, M4, pöytäkirja Petsamon 
Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja valtuuskunnan kokouksesta 15.3.1952 M4.; Rantalan kirjeet 
keskusarvioimislautakunnalle 10.4. ja 14.4. 1952. M4. YA. 

349 Pääskylän kirje Petsamon Siirtoväki ry:lle 18.4.1952. M4. YA. 
350 Rantalan kirje Helsingin keskusarvioimislautakunnalle 14.4.1952 M4, Pääskylän kirje Petsamon Siirtoväki 
ry:lle 18.4.1952, nimetön kirje Petsamon Siirtoväki ry:n puheenjohtaja Oiva Kolalle Rovaniemelle 5.6.1952 
M4. YA. 
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huhtikuussa 1950, ja ero myönnettiin, joskin Rantala jatkoi pian puheenjohtajan tehtävässä. 

Loppusyksystä 1950 Rantala joutui pyytämään jälleenrakennuslainansa maksuerään 

maksulykkäystä, koska oli varaton ja sairauden takia työkyvytön, joskin koki olevansa 

paranemaan päin. Pääskylä haavoittui vuonna 1942 Lutolla saaden ”kuopan selkäänsä”, ja 

vamma vaikeutti suuresti ruumiillista työtä sotien jälkeen. Paasilinna taas sairasteli koko 

sodanjälkeisen ajan kuolemaansa asti vuonna 1950.351 

JENNI KIRVES toteaa tutkimuksessaan, että Suomi oli sodan jälkeen täynnä paikkaansa 

etsiviä ihmisiä, jotka yrittivät löytää keinoja siviiliin sopeutumiseen. Sotavuosien jälkeen 

elämälle oli löydettävä uusi suunta ja sisältö. Työnteko oli yksi traumojen käsittelyn muoto. 

Valtio auttoi traumojen käsittelyssä antamalla viljelystilojen kautta työtä, johon keskittyä.352 

Petsamon Siirtoväki ry:n aktiivien kohdalla huono terveystilanne aiheutti kyvyttömyyttä 

suorittaa raskasta fyysistä työtä, joten toimeliaisuus suunnattiin siirtoväkijärjestön asioiden 

ajamiseen. Ovatko mahdollisesti omat traumat purkautuneet - tai peitetty - kirjoituskoneen 

avulla? 

Etenkin Pääskylän kohdalla toimintaa aktivoi oma varattomuus, ja motiivina toiminnan 

taustalla voidaan nähdä asioiden edistäminen oman toimeentulon turvaamiseksi; hän oli 

jäänyt toisen korvauslain korvausvalituksen jumiutumisen ja kauppaliikkeensä konkurssin 

takia oikeudellisesti heikkoon asemaan lainojen tai palkkioiden saannin suhteen. Pääskylä 

jatkoi kirjeiden lähettämistä kansanedustaja Koivistolle, ja esimerkiksi kirjeessään 22.5.1952 

jatkoi aktiivista mustamaalauskampanjaa Turjan Liittoa vastaan 353 . Hän oli harmistunut 

luettuaan Pohjolan Sanomista pääministeri Kekkosen ja ministeri Miettusen ottaneen Turjan 

Liiton jäseniä petsamolaisasioiden esittelijöiksi354. 

Petsamon Siirtoväki ry:n Kemin alaosasto järjesti Kirjasuon johdolla kokouksiaan ja kävi 

suoria neuvotteluja asutusasiainosaston johtaja Veikko Vennamon kanssa 

petsamolaiskalastajien asioiden järjestämisestä Perämeren alueella huhtikuussa 1952. 

Esimerkiksi Alatorniolla lohikalojen pyyntiin soveltuneet merialueet oli jätetty maata 

luovutettaessa maanhankintalain mukaisten kalastustilojen muodostamiseksi maanomistajan 

kantatilan yhteyteen. Kirjasuon toimenpiteet johtivat petsamolaisten pääsemiseen 

                                                                 
351 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n toimikunnan kokouksesta 27.4.1950 M4. YA., Rantalan kirje Koivistolle 
2.5.1950 M1.; ja Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:1. OMA Rantalan kirje Rovaniemen 
kauppalanhallitukselle 9.9.1950 M6., Pääskylän kirje Petsamon siirtoväki ry:lle, ei päivämäärää 1951. M2. YA., 
Pääskylän kirje Koivistolle 20.10.1950 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:4. OMA. Paasilinna 1996, 55, 75. 
352 Kirves 2015, 257–259, 262.   
353 Pääskylän kirje Koivistolle 22.5.1952. Rovasti Erkki Koiviston arkisto. Fb:3. OMA. 
354 Ibidem. 
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tuottavampien kalastusalueiden osakkaiksi. 355  Pekka Kalinin ja Kalle Pääskylä 

peräänkuuluttivat Kemin Kirjasuolta ja Rovaniemen Oiva Kolalta toimia suurkokouksen 

järjestämiseksi. Lisäksi suunniteltiin petsamolaisadressin keräämistä YK:n pääsihteerille, joka 

oli tulossa Helsingin olympialaisiin.356 

Paatsjoen kolttien 1920 Norjalle myydyistä merikalastusoikeuksista saaduista rahoista eli niin 

sanotusta kultakruunuasiasta käytiin petsamolaisten etujärjestöissä pitkä taistelu, jonka eteen 

tehtiin vielä 1952 toimia. Kolttien luottamusmies Pekka Kalinin ja lakimies Carl Uggla kävivät 

1945 kyselemässä kultarahojen perään valtiovarainministeriössä vuoden 1945 maaliskuussa. 

Petsamon kunnan hoitokunta teki selvityksiä kolttien maksun jouduttamiseksi 1945 ja 1946, 

ja loppuvuonna 1948 hoitokunnan rahoilla lähetettiin 2 henkilön lähetystö Helsinkiin. 

Pääskylä kyseli kultakruunuasiasta Koivistolta lokakuussa 1949, ja tilanteen seisoessa 

kultarahakysymystä pidettiin myös esillä Petsamon Siirtoväki ry:n julkilausumissa. Urho 

Raekallio selosti aiheesta presidentti Paasikivelle Petsamon Siirtoväki ry:n lähetystön osana 

marraskuussa 1949, ja asian jumiutumista ihmeteltiin lehtikirjoituksissa asti. Kalinin oli omien 

sanojensa mukaan käyttänyt 150 000 markkaa kultakruunuasian eteen, ja oli toukokuussa 

1950 vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Asia pysyi tapetilla, mutta oli vielä 1952 yhä 

hoitamatta. Pääskylä valmisteli jopa yhteydenoton Kuninkaallisen Norjan hallitukselle 

Osloon aiheesta.357 Aineiston ja tutkimuskirjallisuuden perusteella näyttää siltä, ettei kolttien 

kalastusoikeuden myynnistä saatuja kultakruunuja koskaan tilitetty koltille.358 

Oulussa järjestettiin Oulun seudun alaosaston kokous 9.11.1952 Pääskylän kokoon 

kutsumana. Tässä vaiheessa yhteistyö Turjan Liiton kanssa nähtiin jo mahdollisena:  

2§ Päätettiin, että petsamolaisasian läpiviemiseksi on välttämätöntä kaikkien 

petsamolaisvoimien kokoaminen ja tässä tarkoituksessa päätettiin ottaa yhteys sekä 

Petsamon Siirtoväki ry:n hallitukseen, että Turjanliitto ry:n hallitukseen yhteisen 

                                                                 
355 Petsamon siirtolaiskalastajista kattavasti Riihinen 1988 81-89, lohioikeuksista Riihinen 1988, 84. Pöytäkirja 
Petsamon Siirtoväki ry:n Kemin alaosaston yleisestä kokouksesta 20.4.1952. M4, Kirjasuon kirje Rantalalle 
29.4.1952 M4. YA. 
356 Pääskylän ja Kalinin kirje Oiva Kolalle 5.6.1952. M4. OMA. 
357  Lohvan kirje Valtiovarainministeriölle 22.10.1945. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto. Fd:17. ja 

Pöytäkirja Petsamon kunnan hoitokunnan kokouksesta 12.11.1948. Petsamon kunnan hoitokunnan arkisto 
Ac:5. OMA. Petsamon Siirtoväki ry:n julkilausuma 13.11.1949. M6. YA. Raekallion kirjoitus Petsamon 
Siirtoväki ry:n lähetystö Helsingissä, artikkelissa Nyyssönen, 1999. 648. Kalinin kirje Koivistolle 20.5.1950. 
Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:1. OMA. Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Neuvottelukunnan 
kokouksesta 15.3.1952. M4. sekä Kirje Kuninkaalliselle Norjan Hallitukselle Osloon 17.11.1952. M4. YA. 

358 Lehtola 1999, 151–153. 
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suurkokouksen saamiseksi Rovaniemelle lähiaikoina, asian valmistelu annettiin Kalle 

Pääskylän tehtäväksi. 359 

Yhteistä suurkokousta ei saatu aikaan. Vuonna 1952 Turjan Liitto ryhtyi käyttämään 

Petsamon Siirtoväki ry:n vaikutuskeinoa, eli suoraa yhteydenpitoa kansanedustajiin 

vetoomuksella. Tätä todentaa ainoa arkistoaineistostani löytynyt asiakirja Turjan Liiton 

nimissä: kirje Lapin Läänin kansanedustajille 10.4.1952, joka on todennäköisesti Aarno 

Juntusen kirjoittama: 

"Näistä epäkohdista johtuen, voimmekin viitata vain niihin lukemattomiin kokouksiin ja 

niiden pöytäkirjoihin, joita jatkuvasti on esitetty hallituspiireille, jopa tasavallan 

presidentillekin. Mutta se tapa, miten petsamolaisten asioita sanotuissa kokouksissa on 

käsitelty sekä millä tavalla heidän jatkuvat vaikeutensa on hallituspiirien tietoon saatettu, 

ei ole ollut vakavammin ajattelevan petsamolaisväestön mielen mukaista eikä 

hyväksyttävää. Tämän seurauksena onkin, että petsamolaisten yhteiset asiat ovat jääneet 

lähtökohtaansa." 360  

Sanamuodot todistavat, että Petsamon Siirtoväki ry:n esittämissä asioissa ei ole ollut sisällön 

puolesta vikaa, mutta käsittely- ja esitystavassa olisi ollut parannettavaa. Kirjeessä esitetyt 

pyynnöt361 ovat saman suuntaisia kuin osa Petsamon Siirtoväki ry:n vaatimuksista. 

Viimeiset Petsamon Siirtoväki ry:n toimenpiteet asutus- ja korvausasioihin liittyneet 

toimenpiteet arkisto-aineistossani tapahtuivat 8.2.1953 Oulussa, jossa järjestettiin 

Oulunseudun alaosaston vuosikokous. Kalle Pääskylä oli paikalla. Alaosasto päätti olla 

yhteydessä Maanhankinta- ja asutustilallisten ja Maantarvitsijain liittoon. Pääskylä ja Oulun 

seudun alaosaston Granroth tiedustelivat kokouksen valtuuttamana Varejoen alaosastolta, 

onnistuisiko järjestön vuosikokouksen ja suurkokouksen pito Varejoella.362 

                                                                 
359 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Oulunseudun alaosaston kokouksesta 9.11.1952. Petsamon Siirtoväki 
ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
360 Juntusen arkistoista löytyy luonnoksia kyseisestä kirjeestä. Turjan Liitto ry:n Eräsen, Rämeen, Juntusen ja 
(neljäs nimi epäselvä) kirje Rovaniemeltä kansanedustajille 10.4.1952 Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:4. 
OMA., sekä Juntusen arkistot. LMKM. 
361 Turjan liiton ”pyynnöt petsamolaiskysymyksien lopulliseen järjestelyyn”: Rakennuspuut maanhankintalain alaisille 
petsamolaisille alennettuun hintaan, rahtiavustukset etäälle rautateistä kuljetettaville rakennustavaralle, 
vapaaehtoisten kauppojen pankkilainat muutettava maanhankintalain mukaisiksi lainoiksi. Ibidem. 
362  Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Oulunseudun alaosaston vuosikokouksesta 8.2.1953. Petsamon 
Siirtoväki ry:n Oulun alaosaston arkisto A:1. OMA. 
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Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunta piti 5 hengen kokouksen Rovaniemellä 22.2.1953. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Urho Aurala, joka oli aiemmin toiminut pitkään 

yhdistyksen rahastonhoitajana. Pöytäkirjaan kirjoitettiin:  

"§3. Käsiteltiin Petsamon Siirtoväki r.y. muuttamista Varejoelle koska toimi henkilöt on 

siirtyneet suurin osa Rajakoskelle. Päätettiin ehdottaa vuosik. Pääosaston muuttamista 

Varejoelle."363 

Petsamon Rajakoskelle Neuvostoliiton alueelle oltiin ryhdytty rakentamaan uutta 

vesivoimalaa Imatran Voiman toimesta364, ja työmaa työllisti petsamolaisia vielä vuonna 1956. 

On epäselvää, keitä nämä Rajakoskelle siirtyneet toimihenkilöt olivat, mutta jotain osviittaa 

voitaneen saada vertailemalla johtokunnan kokoonpanoa 1952-1953 365 . Vuoden 1953 

kokouksessa paikalla eivät olleet edellisenä vuonna johtokuntaan valitut jäsenet Oiva Kola, 

Kalle Raekallio, Lenne Rantala ja Magnus Dahl, joskaan johtokunta ei aina kokoontunut 

koko laajuudessaan. 

Petsamon Siirtoväki ry:n pääosaston tilikertomus tarkastettiin ja hyväksyttiin 23.2.1953366. 

Oulun alaosaston tilikirjasta 1952-1955 löytyy vihjeitä, että toiminta on silti yhä jatkunut 

supistettuna 367 . Oulun alaosasto on käyttänyt 1500 markkaa merkinnällä ”edustus 

suurkokoukseen” vuonna 1953, joten Varejoella on todennäköisesti pidetty suurkokous 

kyseisenä vuotena, mutta siitä ei ole aineistossani tallenteita. Oulun alaosasto pysyi 

nimellisesti pystyssä vielä vuosia. Viimeinen toimenpide tilikirjojen mukaan oli pikkujoulut 

vuonna 1956; Varejoella toiminta on todennäköisesti jatkunut eri muodossa vielä vuosia. 

Mirjam Kälkäjä kertoo vuoden 1999 muisteluissaan Petsamon Siirtoväki ry:n ja Turjan Liiton 

toiminnasta seuraavasti: 

Etujärjestön [Petsamon Siirtoväki ry] toiminta hiipui 1960-luvun kuluessa. Myös 

Turjan Liitto -niminen yhdistys piti 1950-luvulla yhteyttä petsamolaisten kesken, sitten 

sammahtaen. Petsamolaiset halusivat kuitenkin pitää yhteyttä keskenään, ja niin 

                                                                 
363 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta 22.2.1953 M5. 
364  Imatran voima uudelleenrakensi Neuvostoliitolle Jäniskosken voimalaitoksen ennen siirtymistään 
Rajakoskelle. Vahtola 1999, 309. Pääskylän kirje Koivistolle 31.1.1956. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:3. 
OMA. 
365 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta 22.2.1953 M5., pöytäkirja Petsamon Siirtoväki 
ry:n vuosikokouksesta 16.3.1952. M3, M4. YA. 
366 Tilikirja Petsamon Siirtoväki ry. 1949-1952 
367  Tilikirja Petsamon Siirtoväki ry Oulun alaosasto 1952-1955. Petsamon Siirtoväki ry:n Oulun seudun 
alaosaston arkisto A:1. OMA. 



81 
 

petsamolaisia kutsuttiin 6.11.1971 Rovaniemelle Lapin Kansassa julkaistulla 

vetoomuksella…368 

Kokoontuminen johti Petsamo-Seuran perustamiseen. Kälkäjä siis näkee etujärjestöjen 

toimineen yhdyssiteinä petsamolaisten kesken, ja toiminnan lakattua tämän tutkimuksen 

kirjoitushetkellä yhä aktiivisen Petsamo-Seuran ottaneen aiempien järjestöjen roolin 

petsamolaisten yhdistäjänä. 

Myös muissa sotien jälkeen perustetuissa siirtolaisten etujärjestöissä taloudellisten 

edunvalvonnan rooli väheni tärkeimpien taloudellisten asioiden tullessa ratkaistuiksi 1950-

luvulla, ja toiminta suuntautui enemmän yhteishenkeä ja kulttuuria ylläpitävään suuntaan.369 

KAROLIINA KEMPPAINEN toteaa Oulun Karjalaseuraa koskevassa tutkimuksessaan 

edunvalvonnan tarpeen kääntyneen vuonna 1953 Oulussa kääntyneen laskuun, ja poliittisen 

toiminnan olleen siinä vaiheessa vähäistä. Kevyempi toiminta oli hiljentynyt aiempiin vuosiin 

nähden, johon tosin saatiin lisäpontta Karjalan Liiton järjestösihteerin ja nuorisoneuvojan 

vieraillessa 1953 Oulussa.370  

Karjalan Liitossa oltiin vuonna 1955 uuden tilanteen edessä: taloudelliselle edunvalvonnalle 

ei ollut enää suuremmin tarvetta talvisodan lisäkorvausten mennessä läpi eduskunnassa.371 

Porkkalan siirtolaisväestö pääsi takaisin asuinseuduilleen Neuvostoliiton luopuessa alueesta 

1956. 372  Muita asutusaikakauden loppua kuvaavia kehityksiä olivat maanhankintalain 

kumoaminen 1958 ja Veikko Vennamon johtaman Maatalousministeriön 

asutusasiainosaston lakkautus vuonna 1959.373 Toiminnan hiipumisen taitoskohtaa ja uutta 

suuntaa kuvaa hyvin 1960 järjestetyt, evakkokarjalaisuuden päätöstä merkinneet Karjalaisten 

Suurjuhlat. Tämän jälkeen vuonna 1961 Karjalan Liiton toiminta organisoitiin uudelleen.374  

Ville Kivimäki kiteyttää sodanjälkeisen Suomen uuden tilanteen tutkimuksessaan oivaltavasti: 

”Väkivallan, rauhattomuuden, turvattomuuden ja ehdottomien olosuhteiden sukupolvi loi 

yhteiskuntaa, jonka keskeinen tehtävä oli näiden kaikkien tekijöiden lievittäminen.” 375 

Pehmeämpi, yhteisöllisyyttä korostanut toiminta alkoi myös petsamolaisten keskuudessa. 

                                                                 
368 Kälkäjä 1999, 663. 
369 esim. Raninen 1988, 77. 
370 Kemppainen 2014, 41–42. 
371 Arponen 2010, 45. 
372 Naskila 1984, 129-136. 
373 Vennamo 1987, 171–172; Wunsch 2011, 222. 
374 Willman 2010, 52. 
375 Kivimäki 2015, 320. 
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3.3. VAIKUTUSKANAVIA JA MAHDOLLISUUKSIA 

Vaikutuskanavana Petsamon Siirtoväki ry:lle ja sen aktiiveille Petsamolaiskomitea oli 

keskeinen. Vaikutusyritysten onnistuneisuutta ja mahdollisuuksia varten lainaan 

Petsamolaiskomitean puheenjohtajan, sallalaisen Rovasti Erkki Koiviston erinomaista 

kirjettä Kalle Pääskylälle 12.5.: 

Olen saanut monet kirjeenne, joissa uudestaan ja uudestaan esitätte samoja vaatimuksia ja 

solvauksia, joita olemme saaneet jo kohta vuoden päivät Teiltä. Mitä te oikein tällä kaikella 

tarkoitatte? … Komitealla ei ole - sanon sen vielä kerran, päätäntävaltaa. Se on asetettu 

vain selvittämään petsamolaisten asemaa ja tekemään ehdotuksia heidän taloudellisen 

asemansa parantamiseksi. Ja siinä suhteessa emme mielellämme ota vastaan syytöstä 

viivästyttämisestä tai haluttomuudesta.  

Vaikkakaan Petsamolaiskomitea ei ole ollut ainut Petsamon Siirtoväki ry:n vaikutuskanava, 

sen harteille on silti asetettu varsinkin Pääskylän toimesta valtavasti painetta ja - kuten 

Koivisto ilmoittaa – siltä on pyydetty toimia, jotka eivät varsinaisesti kuulu sen tarkoitukseen 

tai toimivaltaan. 

Mutta Pääskylä syyttää meitä ja yllyttää kansaa meitä vastaan, jotka taistelemme 

petsamolaisten elinehtojen ja oikeutettujen vaatimusten puolesta! Sitä en voi ymmärtää. 

Sanotte nimenomaan viime kirjeessä, että Teitä ei tyydytä musta valkoisella, pitää tulla 

konkreettista apua. Puhukaa niille, joille olemme asiamme esittäneet ja syyttäkää sitten 

heitä. … Kyllä voin Teille rehellisesti vakuuttaa, että olemme - myös allekirjoittanut, 

tehneet, mitä voimme. Teidän esityksenne on komiteassa huomioitu ainakin suurin osa ja 

asiallisesti ehkä kaikkikin, vaikkakaan ei aina esittämällänne tavalla. 

Koivisto siis vakuuttaa ottaneensa siirtoväen esitykset huomioon. Siirtoväen toimenpiteitä 

toivotaan kohdistettavaksi päättäviin elimiin, eli ministeriöihin, virastoihin ja eduskuntaan. 

Aivan turha Teidän on syyttää ja haukkua muitakaan komitean jäseniä. Minä tiedän, 

että he ovat rehellisesti ja vilpittömästi tahtoneet etsiä petsamolaisten parasta ja tehdä 

päätökset perustellen siten, että ne läpäisisivät parhaiten. … Kunhan hallitus antaisi 

maanhankintalakiesityksemme, niin sitä tietä monet asiat selviäisivät. Siellä ne ovat 
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hallituksen käsissä esityksemme suurelta osaltaan. Turhaa on meitä enää haukkua, turhaa 

se on ollut aikaisemminkin. Sillä eivät haukkumiset ja parjaukset meitä ole kiihoittaneet. 

Koivisto puolustaa komiteansa työtä, ja painottaa ettei Pääskylän provosointi ole vaikuttanut 

siihen. Hän itse odottaa hallituksen toimia esitysten etenemisessä. 

Olen koettanut jonkin verran ymmärtää Teitä ja Teidän otteitanne, mutta vaikeaa se usein 

on, kun lukee Teidän pitkiä sepustuksia joissa samaa asiaa vatvotaan kymmeniä kertoja. 

Kyllähän me asian uskomme yhdelläkin kertaa. Ja kun joko selvästi tai ainakin rivien 

välistä pilkistää ilkeämielisyys ja parjaus ja vääristely asioista, joista Te ette ole edes 

tietoisia, niin on komiteassa olo ollut kaikkea muuta kuin helppoa. Enkä totisesti siihen 

olisi ruvennutkaan, jos kaiken tiesin etukäteen. … Pitäkää vain suurkokouksianne ja 

haukkukaa meidät. Ehkäpä sillä teette palveluksia kommunismille, joka siitä on hyvillään 

ja hyötyy. Mutta, jos petsamolais-asiaa tahdoitte viedä eteenpäin, Teidän on otettava 

kokonaan eri tyyli ja erilaiset otteet viranomaisiin.376 

Koivisto yritti ohjata myös muiden siirtoväkiaktiivien vaikutussuuntia kirjoittaessaan 

myöhemmin Rantalalle: ”Pääskylä kirjoittaa, samoin Raekallio ym. mutta sensijaan [sic] olisi 

syytä pommittaa viranomaisia, joiden hoidettavana esitykset ovat” 377 . Kuten Pääskylälle 

lähetetyn kirjeen osista käy ilmi: Koivisto on silti selvästi pahoittanut mielensä Pääskylän 

sanoista, ja kritisoi vahvasti Pääskylän käyttämää vaikutustapaa etenkin sen sisällön osalta. 

Täten on todettava, että Pääskylän esiintymistapa vaikeutti hänen esittämiensä asioiden 

objektiivista vastaanottoa. 

Ennen petsamolaiskomitean työn valmistumista komitea lähetti 9 kirjelmää välituloksina eri 

virastoihin ja päätöselimiin378. Näistä teemoista 5 oli petsamolaisten etujärjestöjen aktiivisesti 

ajamia, ja esimerkiksi ehdotukset satama- ja kalastusoikeuksien hankkimiseksi Norjasta sekä 

rajakaupan aukaisuksi olivat sisällöltään ja sanamuodoiltaan lähes yhteneväisiä Pääskylän 

Koivistolle kirjeissään selostamiin ehdotuksiin. Tämä todentaa, että Koivisto todellakin 

seurasi ja luki siirtoväen esityksiä, ja otti niitä mietintöön lähes sellaisenaan, vaikkei 

siirtoväkijärjestön toiminta komiteaa kohtaan ollut aina rakentavaa. 

                                                                 
376 Koiviston kirje Pääskylälle 12.5.1950. M1. YA. 
377 Koiviston kirje Petsamon Siirtoväki ry:n Rantalalle 8.5.1950. M1. YA. 
378 Kirjelmät 1-9. Petsamon siirtoväen komitean mietintö 110-111. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma Fb:5. 

OMA. 
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Oma vaikutustapansa oli Petsamon Siirtoväki ry:n oma julkaisutoiminta. Toukokuussa 1950 

saatiin viimein valmiiksi vuoden 1949 syksystä kirjoituksen alla ollut Petsamolaismuistio, eli 

Petsamolaisten musta kirja. Julkaisulle ei merkitty kirjoittajaa Petsamon Siirtoväki ry:n lisäksi, 

mutta sen kirjoittamiseen ja toimittamiseen osallistuivat Väinö Paasilinna, joka kuoli ennen 

julkaisua, Kalle Pääskylä, Lenne Rantala ja Veikko Itäniva379.  

MIRJAM KÄLKÄJÄN muisteluiden mukaan kirja ”kului siirtoväen käsissä” 380 

syntyaikoinaan. Se on myös julkaistu Paasilinnan veljessarjan yhteiskirjassa Paasilinnat: 

sukukirja – lukukirja, jossa petsamolaismuistion kirjoittajaksi on merkattu veljessarjan isä, 

Väinö Paasilinna 381 . Luonteeltaan kirjanen on propagandistinen ja siinä korostetaan 

Petsamon hyviä toimeentulomahdollisuuksia, evakuoinnin ja evakkoajan vaikeuksia ja 

koettuja vääryyksiä, ja esitetään lopuksi vaatimuksia petsamolaisten asioiden parantamiseksi. 

Se on ainoa siirtoväkijärjestöjen julkinen kirjallinen julkaisu, ja saanut siksi aikalaisten 

mielipiteiden muokkaajana ja myös myöhemmässä muistelussa erityisen arvon. 

Etenkin Petsamon Siirtoväki ry:tä voidaan myös tarkastella kommunistisen liikehdinnän 

jatkumon osana Lapissa - SKDL:n jäsenet osallistuivat myös petsamolaisliikkeen toimintaan. 

Virkamiesten ja petsamolaisten välille lietsottiin vastakkainasettelua, ja järjestettiin 

suurkokouksia, joiden vaikutuskeinot perustuivat kommunistien esimerkkiin. Tämä osaltaan 

johti myös petsamolaisliikkeen sisäiseen hajaantumiseen. Vaikutuskeinot SKDL:n sisällä 

olivat silti heikot, mitä todentaa Rantalalta evätty eduskuntavaalipaikka 1951. 

Petsamolaisista etujärjestöistä Petsamon Siirtoväki ry perusti vaikuttavuutensa 

joukkovoimaan. Jäsenmääriä ja suurkokouksia pidettiin suoraan korreloivina 

mahdollisuuksiin vaikuttaa. Pääskylän maininta kirjeessä Rantalalle 6.2.1950 todentaa tätä: 

”Me saamme jäseniä ja yliotteen komiteasta” 382 . Toiminta numeromäärissä ja myös 

edustettavan väestöryhmän ja ajettujen asioiden spektrin laajentaminen oli voiman merkki, 

jolla voitiin saada ”yliote” ja päästä lähemmäksi tuloksia. Joukkovoimaan luotto näkyy myös 

siinä, että yhdistyksessä oltiin huolissaan vähenevistä osanottajamääristä 

petsamolaiskokouksissa. 

                                                                 
379 Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja valtuuskunnan kokouksesta 27.3.1950. M6. YA., sekä 
Paasilinna 1996, 67–68. 
380 Kälkäjä 1999, 662. 
381 Teoksen on koostanut Reino Paasilinna vuonna 1998. 
382 Pääskylän kirje Rantalalle 6.2.1950. M5. YA. 
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Tästä syystä Petsamon Siirtoväki ry haki yhteyksiä koko Pohjois-Suomen alueella. Vuoden 

1950 alussa Sodankylässä, Sevettijärvellä, Ylitorniolla, Ivalossa ja Oulussa järjestettiin 

siirtolaisten kokouksia.383 Toiminnan aikana Petsamon Siirtoväki ry:n alaosastoja oli Ivalossa, 

Karesuvannossa, Sodankylässä, Ylitorniolla, Rovaniemellä, Varejoella, Kemissä, 

Kuivaniemellä, Oulussa ja Helsingissä.384 Toimintaan voidaan katsoa osallistuneen erittäin 

huomattava määrä petsamolaisista verrattain laajalla alueella. 

Kolttien kanssa yritettiin viritellä yhteistyötä, mutta siinä ei onnistuttu. Vuonna 1945 

siirtoväen kokouksissa huomioitiin kolttien Oulun Maikkulankylän kokousten pöytäkirjoja. 

Yhteyksiä Sevettijärvelle siirtyneisiin kolttiin haettiin vuonna 1950, ja kolttien osalta löytyi 

”tarmokkuutta” järjestön toimintaan osallistumiseen, mutta kolttien kokouksiin 

osallistuminen oli mahdotonta kulkuvaikeuksien ja varattomuuden vuoksi, sillä Sevettijärvelle 

ei mennyt kunnollista tietä. Kolttien tärkein yhteyshenkilö oli kolttien luottamusmies Jaakko 

Sverloff. 385  Ivalossa ja Kemissä vaikuttanut koltta Pekka Kalinin oli silti aktiivisesti 

toiminnassa mukana, ja ajoi voimakkaasti kolttien niin sanottua kultakruunuasiaa järjestön 

kautta. Hän ei tosin uskonut vastakkainasetteluun Petsamolaiskomitean kanssa, ja irrottautui 

Petsamon Siirtoväki ry:stä loppukeväästä 1950, mutta hakeutui taas uudestaan yhteyksiin 

loppuvuodesta 1951.386 

Sallassa toimi Sallan Siirtoväki ry-niminen yhdistys, jonka kanssa pyrittiin yhteistoimintaan. 

Tärkein yhdyshenkilö Sallassa oli Väinö Sainio. Siirtoväkiyhdistyksille pyrittiin jopa saamaan 

yhteinen toimisto Rovaniemelle alkuvuodesta 1950, mutta yritys kaatui huonoihin 

kulkuyhteyksiin ja varattomuuteen. Sallan siirtoväki käytti samankaltaisia vaikutuskeinoja 

kuin Petsamon Siirtoväki ry, josta esimerkkinä on lähetystö Helsinkiin, jossa myös 

kansanedustaja Koivisto oli mukana.387 

                                                                 
383  Pöytäkirja Petsamon Siirtoväen Ivalon alaosaston yleisestä kokouksesta 30.4.1950. M6. Pöytäkirja 
Sevettijärvellä 2.4.1950. M6. YA.; pöytäkirja Oulussa 2.4.1950. Rovasti Erkki Koiviston Kokoelma. Fb:4. OMA. 
384 Todennäköisesti Ivalossa ja Ylitorniossa epävirallista paikallisosaston nimellä olevaa toimintaa on ollut jo 

vuonna 1949, mutta yhdistysrekisteriin alaosastoja merkittiin vasta 1950 lähtien. Pöytäkirjat alaosastojen 
perustavista kokouksista Ylitorniolla 11.2.1950, Varejoella 11.6.1950, Kuivaniemellä 18.6.1950, Länsirajalla 
eli Karesuvannossa 18.6.1950, Ivalossa 26.6.1950, Kemissä 13.11.1950, Helsingissä 6.12.1950, Oulussa 
21.2.1951. M6, M5. YA. 

385 Pöytäkirja Sevettijärveltä Sverloffin talosta 2.4.1950. M6; Sverloffin kirje Petsamon Siirtoväki ry:lle 17.4.1950. 
M1; Rantalan kirje Sverloffille 18.5.1950. M1; Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n vuosikokouksesta 
28.5.1950. M6. 

386Rantalan kirje Pääskylälle 4.7.1950. M6; Kalinin kirje ”Terve Kalle” 7.12.1951 M2.; kokousanomus Petsamon 
Siirtoväki ry:lle 5.6.1952. M4. YA. 
387  Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n johtokunnan kokouksesta 14.2.1950. M2; Sainion kirje Rantalalle 

17.2.1950. M1; Rantalan kirje Petso-Säätiölle 18.2.1950. M1; Rantalan kirje Sainiolle 22.2.1950. M1; 
Rantalan kirje Pääskylälle 5.5.1950. M1; Rantalan kirje Sainiolle 8.5.1950. M1; Koiviston kirje Pääskylälle 
12.5.1950. M1; Sainion kirje Petsamon Siirtoväki ry:lle 26.5.1950. M1; Rantalan kirje Sallan Siirtoväki ry:lle 
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Vaikutusmahdollisuuksia arvioitaessa on huomioitava järjestäytymisen ajallinen ulottuvuus, 

jossa petsamolaisten etujärjestötoiminta näyttää todella käynnistyneen verrattain myöhään. 

Petsamolaisten juurettomuuden, työttömyyden ja asutustilallisten ulkopuolisuuden tunteen 

aiheuttamat ongelmat kuplivat pinnan alla, mutta purkautuivat rauhankriisinä toden teolla 

vasta 1950. Purkautumiskeinoja olivat toisaalta siirtoväkiliike ja toisaalta myös 

valtioneuvoston perustama Petsamolaiskomitea, jonka kautta saatujen tulosten tai – 

näkökulmasta riippuen, tuloksettomuuden, myötä siirtoväkiliike kuihtui. Karonen taas 

koostaa artikkelissaan Suomen valtionäkökulmasta rauhankriisin vaikeimpien vuosien olleen 

1945 ja 1946, ja eri osiltaan se purkautui 1947-1948 valvontakomission poistuttua Suomesta 

ja SKDL:n vaalitappion myötä388. 

Karjalaisten järjestäytyminen yhteisen järjestön alle tapahtui viisi vuotta petsamolaisia 

aiemmin. Karjalan Liiton perustava kokous oli 20.4.1940, ja kokouksen osanottajat olivat 

pääosin kokeneita järjestömiehiä. Karjalan Liiton jäsenet vaikuttivat jo talvisodan 

päättymisen jälkeen ja jatkosodan aikana säädettyihin korvauslakeihin ja asutukseen. 389 

Karjalan Liiton työvaliokunta koostui yksinomaan kansanedustajista, ja monesti siirtolaisiin 

liittyneitä esityksiä valmisteltiin ensin Karjalan Liiton työvaliokunnassa, ennen kuin ne 

siirtyivät harvemmin kokoontuviin eduskunnan valiokuntiin. 390  Karjalan Liitto oli siis 

onnistunut vakiinnuttamaan asemansa jatkosodan päättyessä asiantuntijaelimenä 

keskeisimmän vallankäytön areenalla Valtioneuvoston yhteydessä, kun Pohjois-Suomessa 

käytiin vielä sotaa saksalaisia vastaan. Petsamolaisten järjestäytyminen pääsi toden teolla 

vauhtiin vasta evakkoaikana alkuvuonna 1945, jonka jälkeen petsamolaisväestö levittyi 

ympäri Lappia. 

Karjalan Liiton suurimmat sisäiset valtataistelut käytiin vuosina 1942, 1945 ja 1947. Eripura 

onnistuttiin kuitenkin pitämään järjestön sisällä jopa niin hyvin, ettei siitä vielä järjestön 20-

vuotishistoriikissakaan vuodelta 1960 mainittu sanallakaan.391 JOUKO TEPERI mainitsee 

tutkimuksessaan sosiaalidemokraatti Eeno Pusan toimet hänen kulkiessaan ympäri 

maakuntia perustellen Karjalan Liitosta irrallisia, ”demokraattisia” karjalaisten yhdistyksiä. 

Myöhemmin isänmaalliseksi luonnehdittu Jalmari Pusa – eri henkilö kuin Eeno Pusa - toimi 

kansaa villitsevien puheiden siivittämänä Karjalan Liiton alaisten Karjalaseurojen 

                                                                 
4.3.1951. M6. YA. 

388 Karonen 2015, 203-205.   
389 Yrjölä 1960 20–21., Teperi 1993 14–16, Arponen 2010, 18–19. 
390 Yrjölä 1960 24–26., Teperi 1993 21–25. 
391 Teperi 1993, 63–70, Yrjölä 1960. 
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perustamiseksi niinkin tehokkaasti, että joutui Valpon selliin ja hänen toimintansa Karjalan 

Liiton yhteydessä kiellettiin.392  

Nämä kuvailut tuovat elävästi mieleen Petsamon Siirtoväki ry:ssä tapahtuneita kehityskulkuja, 

mutta ne ovat tapahtuneet jo vuosina 1944-1947. Kuitenkin Karjalan Liitto onnistui pitämään 

julkisivunsa jokseenkin puhtaana ja uskottavuutensa kunnossa, ja se oli jo vuoteen 1949 

tullessa erittäin vakaa järjestö. Petsamolaisten aktiivisin toiminnan vaihe ja eripura tuli noin 

viisi vuotta karjalaisia myöhemmin. Toisaalta Lapin alueen sodanjälkeisessä ajassa ilmiöt 

usein esiintyivät viiveellä Etelä-Suomeen nähden393, joten jos petsamolaisia tarkasteltaisiin 

siirtolaisuuden sijaan Lapin viitekehyksessä ajallinen ulottuvuus osuisi jokseenkin yksin. 

Karjalaisiin nähden petsamolaiset kokivat olevansa altavastaajia. Yhteyksiä Karjalan Liittoon 

pidettiin etenkin petsamolaistoiminnan alkuvuosina 1944-1945. 394  Myöhemmät yhteydet 

olivat luonteeltaan selvityspyyntöjä. Pääskylä koki karjalaisten etuilevan siirtolaisten 

keskuudessa ja sivuuttavan petsamolaisten asiat puolueissa ja virastoissa epäämällä 

mahdolliset petsamolaisten erikoisetuudet.395 

Pääskylän ajatuksille oli perusteita. Valtioneuvoston tasalla piittaamattomuus Pohjois-

Suomen asioista käy hyvin ilmi tarkastellessa Valtioneuvoston alaisuuteen perustetun 

Siirtoväen Neuvottelukunnan työtä. Neuvottelukunnan tarkoituksena oli järjestellä kaikkia 

siirtoväen sekä Lapin alueen taloudellisia ja asutukseen liittyviä asioita. Se järjesti kokouksensa 

Eduskuntatalon laki- ja talousvaliokunnan jaostohuoneessa. Sen kokoonpano koko sen 

olemassaolon ajan 1944-1952 koostui Karjalan Liiton yhteydessä toimineista 

kansanedustajista, joiden joukossa oli entisiä ja tulevia ministereistä ja keskeisiä 

toimihenkilöitä, sekä yhdestä Porkkalan Liiton toimihenkilöstä.396 Vaikutuskanavana se oli 

siis erittäin keskeinen. 

Pohjois-Suomelle määrättiin neuvottelukuntaan omaksi edustajaksi Uuno Hannula, ja 

Hannulan siirtyessä Lapin virkaatekeväksi maaherraksi vuonna 1944 Siirtoväen 

Neuvottelukuntaan määrättiin Pohjois-Suomen edustajaksi kuusamolainen kansanedustaja 

                                                                 
392 Ibidem. 
393 Esim. Tuominen 2015, Lehtola 2000. 
394 esim. Pöytäkirja Lapinläänin siirtoväen edustajien kokouksessa Ylivieskassa 6.1.1945. M3. YA. 
395 Pääskylän kirje Petsamolaiskomitealle 9.12.1949 ja 28.3.1950. Rovasti Erkki Koiviston kokoelma. Fb:1. 

OMA; Rantalan kirje Pääskylälle 5.5.1950. M1; Pöytäkirja Petsamon Siirtoväki ry:n Neuvottelu- ja 
valtuuskunnan kokouksesta 6.8.1950. M1; Pääskylän kirje Petsamon Siirtoväki ry:n hallitukselle 8.7.1951. 
M2; 

396 Pöytäkirjat 17.10.1944, 18.4.1945, 27.4.1946, 26.6.1947, Siirtoväen neuvottelukunnan arkisto, pöytäkirjat 
1944-1952. Ca:2. KA. 
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Virranniemi. Hannulan ja Virranniemen eduskuntaurat päättyivät 5.4.1945 397  maaliskuun 

eduskuntavaalien johdosta. Kumpikaan ei ehtinyt osallistua neuvottelukunnan työhön, eikä 

uutta Pohjois-Suomen edustajaa nimitetty. Petsamolaisten tai Petsamon Siirtoväki ry:n 

yhteydenottoja Neuvottelukuntaan ei huomioitu.398  

Neuvottelukunnan työn aikana Pohjois-Suomen vasta valitut kansanedustajat Koivisto ja 

Miettunen kävivät kerran vuonna 1945 selostamassa Lapin jälleenrakennuksen tilannetta. 

Vuosina 1947-1951 Siirtoväen Neuvottelukunta järjesti useita tutustumisretkiä 

porkkalalaisten ja karjalaisten sijoitusalueille Etelä-Suomeen ja Savoon. Neuvottelukunnan 

kokouksissa herätettiin ajatuksia myös neuvottelukokouksen järjestämisestä Kuusamon, 

Sallan ja Petsamon kuntien siirtoväen sijoitusalueille, mutta hankkeesta luovuttiin vetoamalla 

olemattomiin ”käytännön mahdollisuuksiin”.399  

Valtioneuvoston yhteyteen perustettu Siirtoväen neuvottelukunta oli juuri sellainen 

yhteistyöelin, jota kautta Karjalan Liitto ja Porkkalan Liitto tosiasiassa vaikuttivat siirtolaisia 

koskevaan lainsäädäntöön ja erityiskysymyksiin. Petsamon siirtoväen komitean 

kansanedustaja Koiviston ja Siirtoväen neuvottelukunnan välille ei myöskään muodostunut 

ainakaan kirjallista keskusteluyhteyttä vuosina 1949-1950. On mahdollista, että tässä 

vaiheessa Lapin väestön asiat oltiin eduskunnassa katsottu tiettyjen yksittäisten henkilöiden 

erikoisalaksi. Tätä ajatusta tukee se, että petsamolaislähetystötkin ohjattiin usein suoraan 

maatalousministeriöön, jonka erityisalaksi Lapin alueen väestö katsottiin400.  

Joka tapauksessa Lapin alueen siirtoväki, petsamolaiset mukaan lukien, jäivät täysin 

karjalaisten ja porkkalalaisten jalkoihin vaikutusmahdollisuuksissa mitattuna, sillä heidän 

asiansa unohdettiin Siirtoväen Neuvottelukunnassa ja toimeliaisuutta Lapin siirtoväen 

asioihin tutustumiseen ei löytynyt. Petsamolaiset oli helppo niputtaa joko kuuluvan Lapin 

väestön marginaaliin, jolloin heidät voitiin ajatella pienenä väestönosana Lapin 

jälleenrakentajissa, tai siirtoväestön marginaaliin, jolloin he olivat mitättömiä suuren 

karjalaissiirtoväen rinnalla – joskin väkimäärältään porkkalalaisia vastaava. 

                                                                 
397 Eduskunta. Kansanedustajat Vaalikausi 1945-1947. Tarkastettu 15.5.2017. 
398  Pöytäkirja 26.6.1947. Siirtoväen neuvottelukunnan arkisto, pöytäkirjat 1944-1952. Ca:2. KA; Pöytäkirja 

siirtoväen kokouksesta Kalajoelta 24.10.1944 M3. YA. Kyseistä pöytäkirjaa ei löydy siirtoväen 
neuvottelukunnan arkistoista Kansallisarkistosta, eli joko se ei ole päätynyt koskaan perille tai sitä ei ole 
katsottu tarpeelliseksi arkistoida. 

399  Pöytäkirjat 4.11., 16.11.1944., 26.6.1947, 23.4.1948-13.11.1948, 1.7.1949. Siirtoväen neuvottelukunnan 
arkisto. Ca:2. KA. 

400 Pääskylän puhe petsamolaiskokouksessa 12.12.1951. YA. 
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Vaikuttaisi siis, että petsamolaisten vaikutusmahdollisuudet olivat auttamatta muita 

siirtolaisryhmiä huonommat. Petsamolaisilla ei ollut omaa kansanedustajaa. Toimia ajettiin 

eduskuntaan Lapin läänin kansanedustajien kautta, joista merkittävimmäksi 

vaikutuskanavaksi muodostui kokoomuksen Erkki Koivisto. Sallalaisena Koivisto edisti 

myös Sallan ja Kuusamon siirtoväen asiaa. Eduskunta taasen vilisi karjalaisia, ja heitä oli 

jatkuvasti korkeimmissa ministeriöissä ja korkeimmissa päättävissä elimissä. On silti 

muistettava, että karjalaisten keskimääräinen edustus eduskunnassa vastasi aika hyvin 

väestöryhmän kokoa muuhun Suomen väestöön verrattuna. 

On huomioitava, että Sallan, Kuusamon, Porkkalan ja Karjalan kansanedustajat olivat 

ensisijaisesti puolueensa ja vaalipiirinsä kansanedustajia. Vuodesta 1940 lähtien eduskunnassa 

oli silti epävirallinen ”karjalaisten eduskuntaryhmä”, jossa ei karsastettu muitakaan 

siirtolaisryhmiä; esimerkiksi Koivisto tiettävästi osallistui sen kokoukseen vielä vuonna 1945. 

Vuoden 1948 syksyn vaalien jälkeen siirtolaiset siirtyivät äänestämään sijoituskuntiensa 

vaalipiireissä entisten kuntiensa vaalipiirien sijaan, ja suurin osa siirtolaisten asutusta ja 

korvauksia käsittelevistä laista oli säädetty. Näistä johtuen ”karjalaisen eduskuntaryhmän” 

toiminta hiljeni kansanedustajien sitoutuessa enemmän puolueidensa ryhmiin.401 

  

                                                                 
401 Teperi 1993, 88. 
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LOPPULAUSE 

Petsamolaisetujärjestöjen järjestäytyminen käynnistyi evakuoinnin jälkeen 

evakkopaikkakunnalla Kalajoella, jossa järjestettiin useita siirtoväen kokouksia vuosina 1944-

1945. Yhteyksiä eri väestöryhmiin, eturyhmiin ja asutuksesta ja korvauksista päättäviin 

toimielimiin syntyi. Petsamolaisten aktiivisuuden johdosta pidettiin Lapin väestön yhteisiä 

kokouksia Ylivieskassa ja saatiin aikaan lähetystö Helsinkiin. Petsamolaisluottamusmiesten ja 

entisen Petsamon kunnan hoitokunnan yhteydet syvenivät etenkin petsamolaisaktiivi Aarno 

Juntusen osalta, joka myös päätyi moniin petsamolaisten asutusta valmisteleviin ja 

toteuttaviin toimi- ja lautakuntiin. 

Lapin kuntien keskuuteen perustettu yhteiselin, Lapin maakuntaliitto, ei ryhtynyt toimiin 

siirtolaisten taloudellisten etujen turvaamiseksi. Perustettiin Petsamon Siirtoväki ry, jonka 

toiminta kuitenkin laantui petsamolaisten siirtyessä asutuspaikkakunnille Pohjois-Suomeen 

vuosien 1945-1948 aikana. Evakkoaika oli ollut petsamolaisille raskasta, ja Kalajoelta pyrittiin 

pois heti, kun se oli mahdollista. 

Petsamolaisten taloudellinen tilanne oli huonontunut sodanjälkeisinä vuosina, ja sitä 

selvittämään perustettiin 1949 valtioneuvoston yhteyteen Petsamolaiskomitea. Sen 

kokoonpanoon valittiin puheenjohtajaksi sallalaistaustainen kansanedustaja Erkki Koivisto, 

jäseniksi petsamolaiset Aarno Juntunen, Paavo Raunio ja Tuure Kankaansydän. Komitea jätti 

mietintönsä kesällä 1950, ja komitean työn pohjalta eduskunnassa hyväksyttiin lisämääräraha 

petsamolaisten sosiaaliseen avustamiseen vuonna 1949 sekä kaksi petsamolaisten korvauksiin 

ja asutukseen liittyvää lakia vuonna 1950. 

Petsamolaisliike aktivoitui uudestaan 1949-1950 Petsamon Siirtoväki ry:n kautta. Erityisen 

voimallisesti petsamolaisliikettä mobilisoi Kalle Pääskylä, jonka valmistelemissa 

suurkokouksissa Rovaniemellä oli alkuvuonna 1950 parhaimmillaan lähes 400 osanottajaa. 

Petsamon Siirtoväki ry:n uudella puheenjohtajalla Lenne Rantalalla oli kontakteja SKDL:n 

Lapin kansanedustajiin. Siirtoväkiyhdistyksen toimintaan otettiin mallia kommunisteilta ja 

julkisissa ulostuloissa asetuttiin Petsamolaiskomiteaa vastaan, joka sai osan petsamolaisista 

kavahtamaan järjestön toimintaa. Siirtoväkiliikkeen eripura purkaantui toisen 

siirtoväkijärjestön, Turjan Liiton, perustamisena kesällä 1950. Molemmat järjestöt 

tunnustettiin valtioneuvoston tasolla asiantuntijaeliminä petsamolaisiin liittyneitä uusia lakeja 

toteuttaessa, ja ne osallistuivat petsamolaisten avustuksiin ja korvauksiin liittyvien toimien 

käytännön toteutukseen. 
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Etujärjestötoiminnan keskeisimpinä tuloksina olivat niin sanottu petsamolaisten 

maanhankintalaki, joka mahdollisti uuden määräajan petsamolaisten maansaannille 

alkuperäistä maanhankintalakia edullisemmilla ehdoilla, sekä uusi määräaika jatkosodan 

aiheuttamien menetysten korvauksien hakemiseksi. Tärkeimpiä saavutettuja rahallisia etuja 

olivat valtion budjettiin hyväksytyt 60 miljoonan markan sosiaalinen avustus petsamolaisille 

vuonna 1949, ja 32 miljoonan markan korvaustasaus liittyen Petsamon talvisodan aikaisiin 

ruotsalaistaloepäselvyyksiin vuonna 1951.  

Valtaosa petsamolaisten ajamista ehdotuksista jäi toteuttamatta eduskunnassa, joka johtui 

valtiontalouden alijäämäisyyden määrittämästä hallituspolitiikasta. Etujärjestötoiminnalla 

saavutettiin myös etuja petsamolaisten kalastajien asemaan Perämerellä, selvitettiin 

epäselvyyksiä Petsamon aikaisten osuuskauppojen ja osuuskuntien purkamiseen liittyen ja 

autettiin yleisesti petsamolaisia yksittäisissä korvaus- ja avustusasioissa.  

Karjalaiseen siirtoväkeen nähden petsamolaisliikkeen vaikutuskeinot ja mahdollisuudet olivat 

vaatimattomia. Petsamolaisten siirtoväkijärjestöjen esikuva, Karjalan Liitto, oli toiminut 

aktiivisesti siirtoväen asioiden ajajana syntyvuodestaan 1940, ja sen yhteydessä toimineita 

henkilöitä oli koko sodan jälkeisen ajan valtioneuvoston ylimmissä asemissa sekä siirtoväen 

asutusta ja huoltoa organisoivien virkakoneistojen johdossa. Valtioneuvoston yhteyteen 

perustettu Siirtoväen Neuvottelukunta koostui käytännössä Karjalan Liiton ja Porkkalan 

Liiton jäsenistä. Siirtoväen Neuvottelukunnan Pohjois-Suomen edustajat eivät voineet 

osallistua Neuvottelukunnan työhön tiputtuaan eduskunnasta 1945, eikä uusia edustajia 

nimitetty, joten Siirtoväen neuvottelukunta keskittyi ajamaan karjalaisten ja porkkalalaisten 

asiaa, eikä Pohjois-Suomen asioihin tutustumiseen koettu olevan käytännön mahdollisuuksia. 

Keskeisimpänä petsamolaisten vaikutuskanavana oli hakeutuminen korvauksista, 

avustuksista ja asutuksesta päättäviin elimiin. Tämä ilmeni petsamolaisehdokkaiden 

asettamisena vaaleihin sekä yhteyksien luomisena kansanedustajiin ja virkamiehiin niin 

paikallisella, kuin valtakunnallisella tasolla. Yhteyksiä haettiin kirjeitse sekä lähettämällä 

lähetystöjä presidentinkansliaan, keskeisiin ministeriöihin ja virkamieselimiin Helsinkiin. 

Vaikutusvaltaa pohjattiin joukkovoimaan, mitä ilmennettiin suurkokouksilla ja niiden 

perusteella laadituilla julkilausumilla. Petsamolaisten siirtoväkijärjestöjen, kuten myös 

karjalaisten siirtolaisjärjestöjen, luonne muuttui etujärjestötoiminnan hiipuessa tärkeimpien 

taloudellisten kysymysten tultua ratkaistuksi 1950-luvulla yhteishenkeä ja kulttuuriperintöä 

ylläpitävään suuntaan.  
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