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JOHDANTO   

Pro gradu -tutkielmassani käsittelen siirtokarjalaista identiteettiä, materiaalista kulttuuria ja 

Karjalan muistamista. Selvitän, mitä karjalaisen väestön ja heidän jälkeläistensä omistama ma-

teriaalinen kulttuuri kertoo karjalaisuuden muistamisesta ja karjalaisuuden merkityksestä ja mi-

ten karjalaisuus näkyy heidän elämässään. Keräsin Karjalan Liiton jäsenlehden kautta kysely-

aineiston, jota aineistolähtöisesti analysoimalla pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

1. Miten karjalaisuus näkyy siirtokarjalaisten elämässä ja materiaalisessa kulttuurissa 

heidän kotonaan?  

2. Mikä on karjalaisuuteen liitettyjen esineiden merkitys? 

3. Miten Karjalaa muistetaan ja mikä on Karjalan merkitys vastaajille? 

Siirtoväellä tarkoitetaan väestönosaa, joka on joutunut sotatoimien seurauksena siirty-

mään pysyvästi muualle. Suomessa tällä tarkoitetaan erityisesti talvi- ja jatkosodan seurauksena 

siirtynyttä väestöä. Suurin osa heistä oli karjalaisia, joita kutsutaan siirtokarjalaisiksi.1 Tässä 

tutkimuksessa tarkoitetaan siirtokarjalaisella myös siirtokarjalaista syntyperää olevia henki-

löitä. Tutkielmassa tullaan käyttämään lyhyempää käsitettä karjalainen, ja sillä tarkoitetaan 

tässä nimenomaan siirtokarjalaista.2 

Ensimmäisen kerran Karjalasta evakuoitiin väkeä talvisodan vuoksi. Sodan päätyttyä 

lisäksi Moskovan rauhansopimuksessa 1940 Neuvostoliitolle luovutettavalta alueelta evakuoi-

tiin asukkaat ja heidän irtain omaisuutensa.3 Karjalan alueen luovutus tarkoitti yli 400 000 kar-

jalaisen siirtymistä supistuneeseen Suomeen. Suomi menetti 12 prosenttia pinta-alastaan, ja sa-

malla 12 prosenttia väestöstä menetti kotinsa.4 Jatkosodan aikana siirtoväki alkoi palata takaisin 

entisille asuinseuduilleen.5 Laajempi siirtyminen tapahtui keväällä 1942, mutta paluu jatkui 

vielä 1943 ja 1944. Karjalasta jouduttiin kuitenkin lähtemään uudestaan. Kaikkiaan Neuvosto-

liiton suurhyökkäyksen alkaessa evakuoitin noin 260 000 ihmistä.6 Evakkojen asuttaminen ei 

käynyt helposti, ja evakkona olo tuli suurimmalla osalla siirtoväkeä päätökseen vasta 1940-

luvun lopulla tai 1950-luvun kuluessa.7  Suomen tilanne ei kuitenkaan ollut poikkeuksellinen, 

                                                           
1 Sallinen-Gimbl 1994: 9.  Kaiken kaikkiaan siirtoväki koostui useista väestöryhmistä, eli karjalaisista, kolttasaa-

melaisista, Suomenlahden saarten asukkaista, ja Uudenmaan rannikon ruotsinkielisestä väestöstä. Viimeisenä 

mainitut ovat päässeet palaamaan kotiseudulleen (Sallinen-Gimbl 1994: 12). 
2 Kts. Sallinen-Gimbl 1994: 12. 
3 Hämynen 2008: 30. 
4 Laine 2001: 749. 
5 Hämynen 2008: 36. 
6 Hämynen 2008: 37. 
7 Hämynen 2008: 43. 
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sillä toisen maailmansodan aikana Euroopassa oli yhteensä jopa yli kahdeksan miljoonaa valti-

oiden sisäistä pakolaista.8 Noin kolme miljoonaa sudeettisaksalaista joutui lähtemään asuinseu-

duiltaan Tšekkoslovakian rajaseuduilta 1940-luvun puolivälissä.9 Myös heille pääsy vanhoille 

asuinpaikoille oli suljettu pitkään, 1980-luvun loppuun saakka.10 

Karjala, karjalaisuus ja siirtokarjalaisuus ovat merkittäviä teemoja Suomen historian 

kannalta ja niitä on tutkittu laajasti. Ensimmäisiä tutkimuksia siirtokarjalaisista ja heidän so-

peutumisestaan on tehty jo 1950-luvun alussa.11 Heikki Wariksen Siirtoväen sopeutuminen. 

Tutkimus Suomen karjalaisen siirtoväen sosiaalisesta sopeutumisesta -teoksessa tutkittiin siir-

tokarjalasten sopeutumista kantaväestöön ja annettiin varsin huono ennuste karjalaisen kulttuu-

rin säilymiselle.12 

Siirtokarjalaisuutta on tutkittu paljon, mutta vähemmän materiaalisen kulttuurin näkö-

kulmasta. Kaija Heikkinen ja Pirkko Sallinen-Gimblin teoksissa käsitellään karjalaisuuteen liit-

tyvää esineistöä, mutta niissä keskitytään perinteiseksi karjalaiseksi katsottuun materiaaliseen 

kulttuuriin.13 Historiallisesta näkökulmasta tutkimusta Karjalasta ja karjalaisuudesta ovat teh-

neet muun muassa Hannes Sihvo. Hän on lisäksi yhdessä Pekka Nevalaisen ja Heikki Kirkisen 

kanssa toimittanut muun muassa teokset Karjalan kansan historia (1995) ja Nevalaisen kanssa 

teoksen Karjala, historia, kansa, kulttuuri (1998).14 Tarja Raninen-Siiskonen on tutkinut siir-

tokarjalaisuutta, muistamisen ja paikan näkökulmasta. Hän mainitsee teoksessaan esineistä ohi-

mennen ja on käsitellyt Karjalan pitäjien kirjoja.15 

Uudempaa Karjala-tutkimusta edustaa Outi Fingerroos. Hän on teoksissaan pohtinut 

muun muassa Karjalaa paikkana ja Karjalan muistamiseen liittyviä teemoja. Nykytulkintojen 

Karjala -teoksessa on keskusteltu näistä teemoista.16  Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen on kir-

joittanut Karjalasta muistamisen, erityisesti paikkamuistin näkökulmasta. Artikkelissaan The 

Mobilities of Forced Displacement: Commemorating Karelian Evacuation in Finland (2009) 

hän pohtii Karjalaan liittyvää kehollista muistelua Evakkovaellus-tapahtuman kautta. Lisäksi 

Kristiina Korjonen-Kuusipuron ja Kuusisto-Arposen artikkeli Emotional Silences: the Rituals 

                                                           
8 Hämynen 2008: 31. 
9 Vařeka & Vařeková 2016: 225–227.  
10 Vařeka & Vařeková 2016: 225. 
11 Waris 1952. 
12 Waris 1952: 323–325. 
13 Sallinen-Gimbl 1987; Heikkinen 1989; Sallinen-Gimbl 1994; Heikkinen 1996; Sallinen-Gimbl 2000. 
14 Sihvo 1973; Kirkinen et. al 1995; Nevalainen & Sihvo 1998. 
15 Raninen-Siiskonen 1999; Raninen-Siiskonen 1999: 207–209, Raninen-Siiskonen 1999: 238–239. 
16 Fingerroos 2006; Fingerroos 2007; Fingerroos 2008; Fingerroos 2010. 
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of Remembering the Finnish Karelia on ollut erityisen hyödyllinen tämän tutkielman kan-

nalta.17 

Anneli Ilonen on sivunnut kannakselaista identiteettityötä koskevassa väitöskirjassaan 

karjalaisuuteen liittyvää materiaalista kulttuuria. Ilonen lähinnä vain havainnoi kodin esineistöä 

teoksessaan.18 Ilosen tutkimus on ollut hyödyllinen tämän työn kannalta, sillä hän on tutkinut 

harrastuksia ja luonteenpiirteitä, joita tässäkin tutkielmassa nousee esiin.19 Hänen tutkimuk-

sensa keskittyy nimenomaan kannakselaisuuteen ja kannakselaiseen identiteettityöhön.20 

Omassa aineistossani suuri osa vastaajista oli kannakselaisia (Liite 9; Liite 7). 

Tutkijat ovat pohtineet identiteettikysymyksiä, tosin suurelta osin muusta kuin esineiden 

näkökulmasta. Identiteettikysymyksiä koskevaa tutkimusta on julkaistu aivan viime vuosina. 

Vuonna 2010 käynnistynyt Virtain karjalaiset -hanke, tuotti kolme pro-gradu –tutkimusta kos-

kien siirtokarjalaisuutta ja karjalaisen kulttuuriperinnön säilymistä.21 Tuoreessa pro-gradu -tut-

kielmassaan Silja Palmujoki on käsitellyt evakoiden muistamista.22 

Karjalaista materiaalista kulttuuria arkeologisesta näkökulmasta on tutkinut muun mu-

assa Hannu Takala teoksessaan Karjalan museot ja niiden tuhoutuminen talvi- ja jatkosodassa, 

jossa Takala käsittelee karjalaisia museoita ja niiden esineitä. 23 Petri Raivo on tutkinut luovu-

tetussa Karjalassa sijaitsevia muistomerkkejä, Karjalan muistamista niiden kautta, sekä Karja-

laa maisemana. 24 Väitöskirjassaan Raivo on perehtynyt ortodoksisen kirkon asemaan suoma-

laisessa kulttuurissa, ja siinä käsitellyt muun muassa Karjalan ortodoksisuutta.25  

Karjalaa ja karjalaisuutta on siis tutkittu jonkin verran materiaalisen kulttuurin näkökul-

masta. Kuitenkaan tutkimusta karjalaisten ja heidän jälkeläistensä kotien esineistöstä ei kuiten-

kaan juuri ole. Esineistä kyllä mainitaan Karjalaa ja karjalaisia käsittelevissä teoksissa, mutta 

niihin ja niiden merkityksiin ei syvennytä, vaan ne ohitetaan ja mainitaan yleensä pintapuoli-

sesti. Esineet tulevat esiin pääosin vain ohimennen.26 

                                                           
17 Kuusisto-Arponen 2009; Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012. 
18 Ilonen 2013; Ilonen 2013: 76, 174–180. 
19 Ilonen 2013:146–160, 106–122. 
20 Ilonen 2013: 68. 
21 Nikula 2012: 110. Liite 1: Virtain karjalaiset – hankkeen esittely. 
22 Palmujoki 2016. 
23 Takala 2010. 
24 Raivo 1998; Raivo 2004; Raivo 2007. 
25 Raivo 1996. 
26 Esim. Raninen-Siiskonen 1999: 207–209; Raivo 2004: 67; Kuusisto-Arponen 2006: 206; Loipponen 2007: 

194; Kuusisto-Arponen 2009: 556; Fingerroos 2010: 157. 
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Olen jo 2016 valmistuneessa kandidaatintutkielmassani pohtinut siirtokarjalaisuutta ja 

materiaalista kulttuuria. Tapaustutkimuksena oli oman äidinäitini kotikylä Kaipola, joka sijait-

see noin kaksikymmentä kilometriä pohjoiseen Viipurista.27 Tutkielman aineistona oli kolme 

haastattelua. Kaikki kertoivat karjalaisuuden näkyvän heidän elämässään jollain tavalla. Tutki-

muksessani kävi ilmi useita esinetyyppejä, jotka vastaajat liittivät karjalaisuuteen. Suurin osa 

esille tulleista esineistä ei ollut suoraan Karjalasta, vaan ne olivat evakkoon lähdön jälkeen han-

kittuja. Niitä pidettiin monessa tapauksessa näkyvällä paikalla olohuoneessa, mikä viestii ha-

lusta esitellä niitä ulkopuolisille. Tutkielmassa tultiin siihen tulokseen, että useat esineet liitet-

tiin itse asiassa enemmän karjalaisiin vanhempiin ja sukulaisiin kuin itse karjalaisuuteen. Kai-

kissa kolmessa tapauksessa Viipuri nousi tärkeäksi teemaksi esineistössä, sillä sijaitsihan Kai-

pola lähellä sitä. Näkemykseni mukaan Viipurin tärkeällä asemalla oli tekemistä haastateltavien 

karjalaisen lähipiirin kanssa. 28 Tässä tutkielmassa tutkin siirtokarjalaisten ja heidän jälkeläis-

tensä materiaalista kulttuuria ja identiteettiä laajemmalla aineistolla. 

Tätä tutkielmaa ja kyselyä on hyödynnetty museotoiminnassa. Kankaanpään kaupun-

ginmuseo järjesti kesällä 2017 siirtolaisuutta käsittelevän näyttelyn nimeltä Koti kaukana ko-

toa. Minä sain olla sen valmistelussa mukana. Kankaanpään karjalaisille lähettämääni kyselyä 

käytettiin hyväksi näyttelyn esineistön kartoittamisessa. Kankaanpäähän saapuneet evakot oli-

vat yksi näyttelyn osa-alue. 

Ensimmäisessä pääluvussa käsitellään aiheen kannalta tärkeitä käsitteitä ja teoriaa. Toi-

sessa pääluvussa esitellään aineistonhankintamenetelmä ja esitellään vastaajat, sekä miten kar-

jalaisuus näkyy heidän elämässään. Pääluvussa kolme esitellään ja pohditaan vastaajien omis-

tamaa materiaalista kulttuuria. Viimeisessä pääluvussa käsitellään sitä, mitä aineisto kertoo kar-

jalaisuuden muistamisesta ja merkityksestä, sekä karjalaisesta identiteetistä. 

  

                                                           
27 Hanski 1998:12. 
28 Rantala 2016a. 
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1. KARJALA: IDENTITEETTI, PAIKKA JA MATERIAALINEN KULTTUURI 

1.1. Siirtokarjalaisuus ja identiteetti 

Identiteetti voidaan tiivistää kysymykseen: ”Keitä olemme?” ja sitä voidaan tarkastella kah-

desta suunnasta. Karjalainen kulttuuri-identiteetti voidaan nähdä sekä subjektiivisena, eli hen-

kilön itsensä kokemana, että objektiivisena, eli ulkopuolelta määräytyvänä. 29 Objektiivinen 

identiteetti voidaan määritellä ”konkreettisten tunnusmerkkien tai tapojen mukaan”.30 Kult-

tuuri-identiteetti tarkoittaa tietoisuutta yhteenkuuluvuudesta johonkin ryhmään. Se ilmenee eri-

laisten henkisten ja aineellisten piirteiden kautta.31 Tämän tutkielman aineiston perusteella 

identiteetti ilmenee myös esineissä.  

Ihmisten identifikaatiot vaihtelevat jatkuvasti, sillä identiteetti on joustava.32 Se muo-

toutuu ajan myötä tiedostamattomissa prosesseissa, ja identifikaatio tulee nähdä jatkuvana pro-

sessina.33 Kulttuurisessa identiteetissä on yhtä paljon kyse ”joksikin tulemisesta kuin jonakin 

olemisesta”. Identiteetit ovat ihmisten itse antamia nimiä tavoille, ”joilla menneisyyden kerto-

mukset asemoivat meitä ja joihin me itse asemoimme itsemme”.34 Kun ihminen asemoi itsensä 

osaksi karjalaisuuden kertomusta, hän mahdollisesti omaksuu karjalaisen kulttuuri-identiteetin. 

Ihminen voi tehdä valintoja ja päättää itse, mitä identiteettinsä osa-alueista hän haluaa korostaa. 

Itseidentifikaatio on katsottu joissain yhteisöissä merkittäväksi tekijäksi ryhmään kuulumisen 

kannalta.35 

Siirtokarjalaisuus voi olla osa ihmisen identiteettiä. Luovutetusta Karjalasta joutui Mos-

kovan rauhan rauhanehtojen myötä lähtemään ja asettumaan uusien rajojen sisälle yli 400 000 

ihmistä.36 Siirtokarjalaisista muodostui pakkolähdön myötä diasporayhteisö kansallisvaltion si-

sälle, mikä on ollut merkittäviä tekijä yhteisön identiteetissä.37 Diaspora, josta kulunut jo seit-

semän vuosikymmentä, on aiheuttanut pohdintaa karjalaisuuden säilymisestä. Vaikka karjalais-

ten diaspora kohdistuessaan omaan valtioon ei olekaan tyypillinen tapaus, on sillä ollut vaiku-

tusta karjalaisiin. Kotoa lähtö hajotti yhteisöt ja ihmisten rutiinit, jotka olivat jatkuvuuden 

pohja.38  

                                                           
29 Sallinen-Gimbl 1994: 43. 
30 Ilonen 2013:.48–49. 
31 Sallinen-Gimbl 1994: 43. 
32 Hall 1999a: 23. 
33 Hall 1999a: 39. 
34 Hall 1999b: 227. 
35 Lehtola 2015: 274–275. 
36 Laine 2001: 749. 
37 Kuusisto-Arponen 2008: 172; Alasuutari & Alasuutari 2009. 
38 Armstrong 2004: 133. 
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Hajaantuminen on syynä siinä, että karjalaisen identiteetin ajateltiin katoavan helpom-

min kuin muiden Suomen kulttuuristen identiteettien.39 Karjalainen kulttuuri on levittäytymis-

aikana ollut jo varsin lähellä suomalaista.40 Sopeutuminen ei kuitenkaan ollut helppoa. Uusille 

alueille asutettuina karjalainen siirtoväki muodosti eri paikkakunnilla kanta-asukkaista poik-

keavan ryhmän kielen, tapojen ja luonteen perusteella. Tämä johti leimaaviin asenteisiin. Eri-

tyisesti Raja-Karjalasta lähteneet ortodoksievakot erottuivat lisäksi uskontonsa ja puhumansa 

karjalan kielen vuoksi. 41 

Karjalaisen identiteetin katoamisen puolesta puhuu Paul Connertonin näkemys. Hän on 

teoksessaan How Modernity Forgets (2009) käsitellyt modernia unohtamista. Yhdeksi unohta-

mista aiheuttavaksi tekijäksi hän on maininnut maiden sisäiset ja kansainväliset muuttoliikkeet. 

Nämä lisäävät erityisesti paikkojen unohtamista.42 Karjalaisten evakuointi ja siirtyminen supis-

tettuun Suomeen voidaan laskea tällaisten muuttojen kategoriaan. Karjalaiset ovat toisen suku-

polven myötä käytännössä integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan, koska karjalaisilla ja 

suomalaisilla ei ollut kulttuurista etäisyyttä muihin suomalaisiin. Lisäksi ei ole ollut suurta po-

liittista pyrkimystä säilyttää siirtokarjalaisia omana etnisenä ryhmänään, eikä vaatimus Karja-

lan palautuksesta ole ollut yleisesti kannatettu. He eivät myöskään suurimmilta osin ole koke-

neet syrjintää.43 On muistettava, että siirtolaisen ja evakon asema on kuitenkin antanut ihmisille 

jonkinlaisen negatiivisen leiman, sillä etenkään sodan kokemattoman polven karjalaisten nuo-

riso ei ole halunnut korosta taustaansa, vaan tehdä eroa niin kutsutusti vanhanaikaiseen edelli-

seen sukupolveen.44 

1.2. Karjala paikkana 

Siirtokarjalaisuuden lisäksi on tarpeellista määritellä Karjala alueena ja paikkana. Se voidaan 

valtiollisesti jakaa Suomen ja Venäjän Karjalaan. Toiseksi Karjala jakautuu maakunnallisesti. 

Ennen sotia Suomen Karjala jakautui Etelä-Karjalaan, Laatokan Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan 

ja sotien jälkeen Suomen alueelle jäivät ainoastaan Pohjois-Karjala ja alueita Etelä-Karjalasta.45  

  

                                                           
39 Ilonen 2013: 14.  
40 kts. Heikkinen 1984; Sallinen- Gimbl 1987; Sallinen-Gimbl 1994: 10–11. 
41 Hämynen 2008: 39; Kananen 2012: 37; Kananen 2012: 41. 
42 Connerton 2009: 135. 
43 Alasuutari & Alasuutari 2009. 
44 Sallinen-Gimbl 2000: 336–337. 
45 Sallinen-Gimbl 1994: 15, 17.  
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Luovutettu Karjala on selkeästi määriteltävissä oleva alue, joka ulottuu Suomenlahdelta 

Laatokan pohjoispuolelle. Luovutettu Karjala on alueena syntynyt vasta talvisodan seurauk-

sena.46 Se on tutkimuksissa ollut tapana jakaa kolmeen lohkoon, joita ovat Karjalan Kannas, 

Keski-Karjala ja Raja-Karjala. Tämä jako perustuu Moskovan rauhansopimuksessa ja välirau-

hansopimuksessa tehtyyn aluejakoon.47 Näiden alueiden olot poikkesivat toisistaan, mutta toi-

mentulon perusta kaikissa osissa oli maatalous. Raja-Karjalassa harjoitettiin sen ohessa metsä-

taloutta, ja Kannaksella taas kauppaa ja kotitaloutta. Laatokan ja Suomenlahden elinkeinona oli 

lisäksi kalastus.48 Väestö ei luovutetussa Karjalassa poikennut muusta Suomen väestöstä sosi-

aaliselta rakenteeltaan.49 

Keskinäisiä eroja Kannaksen ja Keski-Karjalan ja Raja-Karjalan kulttuureissa oli us-

konnossa, vaikka suurin osa luovutetun Karjalan väestöstä oli luterilaisia. Ortodokseja oli Raja-

Karjalassa ja jonkin verran Kannaksella, yhteensä noin 13 prosenttia siirtoväestä.50 Raja-Kar-

jala oli ennen sotia Suomen ortodoksisen kirkkokunnan ydinaluetta, niin historialtaan kuin kult-

tuurimaisemaltaankin.51  Ilosen mukaan suurin ero Kannaksen ja Raja-Karjalan välillä on ni-

menomaan uskonto.52 Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että koko eteläinen Karjala ja Kannas 

muodostivat suhteellisen yhtenäisen kulttuurialueen.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Sallinen-Gimbl 1994: 17.  
47 Sallinen-Gimbl 1994: 17. 
48 Sallinen-Gimb 1994:17.  
49 Waris 1952: 40–41. 
50 Sallinen-Gimbl 1994: 17. 
51 Raivo 1996: 74, 76. 
52 Ilonen 2013: 53.  
53 Sallinen-Gimbl 1994: 17.  
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Kuva 1. Luovutettu Karjala. 

 

Lähde: Rapo, Seppo: Luovutetun Karjalan kartta, elektr. lähde. 
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Paikan merkitys on suuri identiteetin kannalta, sillä ”kuka olemme”, ”missä olemme” 

ja ”mistä olemme tulleet” ovat kysymyksiä, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Ihmisen 

käsitys itsestään, tunteet ja muistot, sekä kokemukset paikoista ovat merkittäviä tekijöitä ihmi-

sen identiteetin muotoutumisessa.54 Ihmisen kokemus itsestään ja paikat ovat siis yhteydessä 

toisiinsa. Tätä yhteyttä voitaisiin kuvata paikkaidentiteetti-käsitteellä. Paikkaidentiteetti on 

määritelty sekoitukseksi erilaisia ”muistoja, käsityksiä, ideoita ja tunteita, jotka liittyvät tiettyyn 

paikkaan tai paikkatyyppiin.”55. On väitetty jopa kaikkien identiteetin osa-alueiden olevan epä-

suorasti yhteyksissä paikkoihin.56 Joka tapauksessa paikat ovat merkittävä tekijä ihmisen iden-

titeetissä. Paikkaidentiteetti voi periytyä tai siirtyä henkilöltä toiselle. Muiden ihmisten ja hei-

dän käsitystensä on todettu vaikuttavan henkilön paikkaidentiteetin muotoutumiseen, ja lasten 

on havaittu omaksuvan paikkojen merkityksiä vanhemmiltaan. Paikkaidentiteetti siis voi siirtyä 

sukupolvelta toiselle kertomusten kautta, ja paikkakokemus voi syntyä jopa vain kerrotun pai-

kan kautta.57 Paikan ja identiteetin yhteyteen voidaan liittää vielä muisti. On olemassa jopa 

perustava yhteys ihmisen identiteetin, muistin ja paikan välillä.58  

Paikkaidentiteetin ohella puhutaan paikkamuistista. Tutkijat ovat liittäneet muistamisen 

ja paikan toisiinsa, ja korostaneet paikan merkitystä muistamisessa.59 Connerton korostaa eri 

muistin tyypeistä kirjoittaessaan erityisesti paikkamuistin (place memory) merkitystä. Ajatus 

paikkamuistista, eli siitä, että muisti on riippuvainen topografiasta, on ikivanha ja käsitys paik-

kamuistista on syntynyt jo antiikin ajalla.60  Paikkoihin liittyvät asiat ovat merkittäviä muista-

misen ja unohtamisen kannalta. Jokainen muisto on olemassa suhteessa suureen määrään eri-

laisia tekijöitä, kuten henkilöihin, kieleen, ja paikkoihin. Muistaminen on usein paikkakes-

keistä, eli paikka on merkittävä tekijä muistamisessa.61  

Karjala on fyysinen paikka, joka voidaan muistaa eri tavoin ja liittää osaksi omaa iden-

titeettiä. Paikka on moninainen käsite, ja paikan tulkinta sisältää niin yksilöllisiä kuin yhteisöl-

lisiä ulottuvuuksia. Kokija itse ja hänen kokemuksensa, vaikuttavat siihen, millaiseksi paikka 

muodostuu ja millaisia merkityksiä se saa. Paikka on kooste, jota yksilöt ja yhteisöt koko ajan 

                                                           
54; af Forselles-Riska 2006: 218.  
55 Proshansky et al. 1983: 60; Dixon & Durrheim 2000: 28. 
56 Twigger-Ross & Uzzell 1996: 206. 
57 Proshansky et. al. 1983: 60; Pyykkönen 2012: 36, 41, 48. 
58 Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 112. 
59 Connerton 2009: 4; Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 112.   
60 Connerton 2009: 4. 
61 Conneron 1989: 36; Connerton 2009:7. 
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luovat omassa elinympäristössään.62 Fingerroos yhdistää paikan ja muistamisen käsitteen poh-

timalla Karjalaa muistin ja utopian paikkana. Hän tarkoittaa omassa käytössään muistin paikka 

-käsitteellä ensisijaisesti muistelutyössä tuotettua konstruktiota. Hän tarkoittaa sillä kerron-

nassa ja muistelussa uudelleen tuotettua paikkaa, jolla on sekä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ulot-

tuvuuksia.63 Fingerroos erottaa tämän oman käsityksensä Pierre Noran lieux de  mémoire -kä-

sitteestä, jolla Nora on tarkoittanut muistin kollektiivisia ilmentymiä, kuten muistomerkkejä.64 

Noran teorian takana on toimiva ajatus siitä, että muistin paikkoja (lieux de mémoire ) on ole-

massa sen vuoksi, että muistin todellisia ympäristöjä (milieux de mémoire ) ei ole enää.65 Tämä 

pätee erinomaisesti siirtokarjalaisten kohdalla. He joutuivat lopullisesti luopumaan kodeistaan 

ja niistä ympäristöistä, joissa Karjalan muistot muodostuivat. Tänä päivänä heillä on kodeissaan 

erilaisia esineitä, joiden voidaan ajatella toimivan muistin paikkoina. 

Fingerroos viittaa Karjalaan utopian paikkana. Hän mainitsee määritelmän utopia-käsit-

teelle: ”utopia on joko paikka, joka ei ole, tai onnellisten ihmisten paikka”.66 Siitä huolimatta, 

että sitä ei ole, sen taustalla on jokin oikea ja reaalinen paikka ja aika, eli sillä on konteksti.67 

Utopistiset mielikuvat Karjalasta kiinnittyvät vahvasti paitsi yksilöiden kokemuksiin, sekä 

koko Suomen kokemuksiin ja menetyksiin.68 Karjala utopiana tarkoittaa sellaista käsityksien ja 

muistojen Karjalaa, jota ei oikeasti ole olemassa. Entinen elämä Karjalassa nähdään ja muiste-

taan nostalgisesti, täydellisenä ja ilman ongelmia.69 Myyttinen muistojen Karjala on luotu kar-

jalaisten muistoissa ja toimii karjalaisia ja heidän yhteisöään yhdistävänä tekijänä. Alasuutari 

ja Alasuutari väittävät myyttisen paikan olevan jopa parempi tälle yhteisölle, koska Karjalan 

muistelu mahdollistaa eräänlaisen vierailun siellä. Tällainen muistelu voi tapahtua koska ta-

hansa. He korostavat rituaalien merkitystä Karjalan ja karjalaisuuden muistamisessa utopistisen 

paikan lisäksi. Myös Connerton on korostanut rituaalien merkitystä muistamisessa.70  

Fyysisen paikan saavuttamattomuus on tehnyt karjalaisille kerrotusta Karjalasta erään-

laisen ajattoman ja myyttisen paikan, joka säilyy ihmisten ja muistelijoiden muistissa muuttu-

mattomana.71  Yksi suurin syy Karjalan utopistisuuteen on juuri sen asema tietynlaisena raja-

                                                           
62 Tilley 1994, 10–11, 15–17; Fingerroos 2006: 5. Fingerroos 2010: 21  
63 Fingerroos 2010: 21. 
64 Nora 1989; Fingerroos 2010: 29–22. 
65 Nora 1989: 7.  
66 Lahtinen 2002: 169.  
67 Fingerroos 2008: 241.  
68 Fingerroos 2010: 11. 
69 Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 122. 
70 Connerton 1989: 40; Alasuutari & Alasuutari 2009: 325. 
71 Armstrong 2004: 131. 
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alueena, erityisesti Karjalaa idän ja lännen rajana. Tämä raja oli pitkään suljettu siirtokarjalai-

silta.72  Raja ja sinne pääsemättömyys on tehostanut Karjalan utopistista asemaa.  

Karjalan utopistinen kuva kuitenkaan ole uusi asia. Niin kutsuttu karelianismi voidaan 

jäljittää jo vuosisatojen taakse. Siihen on liittynyt eri aikakausina samankaltaisia aaterakennel-

mia, joita yhdistää utooppinen ajattelu.73 Karelianismia on esiintynyt useilla aikakausilla. Pu-

hutaan uudesta Karjalan utopiasta, kun vanha on luotu 1800-luvulla johtavien suomalaisten 

ajattelijoiden toimesta. Tämä uusi karelianismi74 liittyy nimenomaan siirtokarjalaisiin, evakkoi-

hin, ja heidän muistoihinsa, sekä poliittiseen keskusteluun. Karelianismi on kokenut muutoksen 

ideologisesta aatteesta siirtokarjalaisten evakkojen kokemuksiin ja muistoihin. Tosin ideologi-

nenkaan karelianismi ei ole kadonnut kokonaan. 75 Karelianismi voidaan nähdä oikeutena muis-

taa menneisyys, ja oikeutena olla karjalainen. Se ei välttämättä tarkoita ajatusta ja toivoa Kar-

jalan palautuksesta. Karelianismi liittyy sen sijaan aivan ihmisten henkilökohtaisiin muistoihin, 

sekä suullisiin ja kirjoitettuihin kertomuksiin.76  

1.3. Materiaalinen kulttuuri identiteetin ja muistamisen kannalta 

Edellisessä luvussa avattiin jo Noran lanseeraama muistin paikat -käsitettä. Sitä verrattiin Fin-

gerroosin muistin paikkoihin, jolla hän tarkoittaa muistelussa tuotettuja konstruktioita. Muistin 

paikat ovat kollektiivisen muistin tiivistymiä, jotka voivat olla aineellisia, symbolisia ja funk-

tionaalisia. Niihin yritetään sitoa ja kiinnittää mennyttä ja katoavaa maailmaa. Esimerkkeinä 

mainitaan historiateokset, arkistot, erilaiset monumentit ja tapahtumat.77 Kotiseutumatkat ja 

evakkovaellukset78, sekä lukuisat siirtokarjalaisten yhteisöjen kirjoittamat kyläkirjat79 voitaisiin 

nähdä tällaisina muistin paikkoina. Muistin paikoilla voidaan tarkoittaa myös materiaalisia asi-

oita.  

Kautta historian ihmiset ja yhteisöt ovat käyttäneet erilaisia välineitä auttamaan heitä 

muistamaan. Muistamista tehostetaan erilaisten rituaalien avulla, ja nimeämällä paikkoja tie-

                                                           
72 Raivo 2007: 65–66.  
73 Sihvo 1973. Karelianismin perusta luodaan Sihvon mukaan jo 1500-1700 -lukujen maantieteellisessä kirjalli-

suudessa. (Sihvo 1973: 19). 
74 Fingerroos käyttää nimitystä uuskarelianismi. (Fingerroos 2007: 16). 
75 Fingerroos 2008: 238. 
76 Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 110. 
77 Nora 1989: 12.  
78 Kts Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012. 
79 Esim. Hanski 1998. 
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tyllä tavalla, tai pystyttämällä muistomerkkejä, kirjoittamalla muistelmia, ja keräämällä muis-

toesineitä.80 Lisäksi on kehitetty esineitä, jotka on varta vasten kehitetty asioiden tallentami-

seen, 81  kuten nykyajan muistitikut, mutta aivan arkipäiväiset esineet voivat toimia muistin 

tallentajina.  

Muistaminen ja muistot ovat tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Ne ovat muuttuvia eivätkä 

kovin kestäviä, ja ne voivat kadota jopa lyhyessä ajassa.82 Esineet ovat tärkeässä osassa sekä 

muistin ja identiteetin kannalta. Kun muistot ovat hauraita, voi esine auttaa niitä säilymään, ja 

näin edistää niiden oloa osana identiteettiä. Esineet ovat itsessään merkittävä tekijä ihmisen 

identiteetissä. Kootessaan tavarakokoelmaansa ihminen samalla rakentaa omaa identiteetti-

ään.83 Materiaalinen kulttuuri linkittyy muistiin ja muistamiseen, ja sitä kautta tiiviisti ihmisen 

identiteettiin muistamisen ollessa tärkeässä osassa identiteettiä. Esineiden tutkiminen on siis 

merkityksellistä identiteetin kannalta.  

  

                                                           
80 Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 113. 
81 Jones 2007: 1.  
82 Jones 2007: 1; Äikäs et. al 2016: 79. 
83 Luutonen 2007: 83–84. 
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2. KYSELY JA VASTAAJAT  

2.1 Karjalan Kunnaat ja Karjalan liitto  

Tutkielman aineisto on hankittu avoimella kyselytutkimuksella (Liite 1). Laitoin vastauspyyn-

nön Karjalan Kunnaat -lehteen, joka on Karjalan Liiton julkaisema jäsenlehti. Karjalan Liitto 

on perustettu heti talvisodan jälkeen, ja se ollut tärkeä toimija siirtokarjalaisten asioissa. Liitto 

on toiminut useita vuosikymmeniä, ja sen toiminnan on todettu jakaantuvan kolmeen kauteen. 

Aluksi se toimi etujärjestönä evakoille, ja vaikutti asutustoimintaan. Toisessa vaiheessa se toimi 

karjalaisen kulttuurin elinvoiman säilyttäjänä, keskittyen muun muassa nuorisotoimintaan. Kol-

matta vaihetta leimaa kaipuu juurille. Tuossa vaiheessa pitäjäseurojen määrä kasvoi ja ne al-

koivat tehdä arvokasta kulttuurityötä.84   

Nykyään Karjalan Liitto keskittyy pääasiassa kulttuuritoimintaan. Karjalaisen kulttuu-

rin vaalimisen lisäksi liiton on tarkoitus omien sanojensa mukaan toimia Karjalan kysymyksen 

ratkaisemiseksi.85 Nykyään Liitto ilmoittaa internet-sivuillaan tehtäväkseen ”karjalaisen perin-

teen ja kulttuurin ylläpidon”, sekä sen siirtämisen eteenpäin.86 Liiton toiminnan kohokohtana 

ovat olleet vuosittaiset Karjalaiset kesäjuhlat.87 Karjalan Liitto on yhdistysten ja seurojen liitto, 

johon kuuluu erilaisia jäsenjärjestöjä: pitäjäseuroja, säätiöitä, sekä sukuseuroja, kuten Karja-

laisten Pitäjäyhdistysten liitto ja Karjalaisten sukuseurojen liitto. Yksityiset henkilöt kuuluva 

liittoon näiden jäsenjärjestöjen kautta.88  

Kirjoituspyyntöni julkaistiin Karjalan Kunnaat -lehdessä, joka ilmestyi 15.2.2017. Lehti 

ilmestyy yhteensä neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marras-

kuussa. Se toimitetaan henkilöille, jotka ovat maksaneet Karjalan Liiton jäsenmaksun. Lehti 

toimii sekä painettuna lehtenä että verkkojulkaisuna. Karjalan Liiton internet-sivujen mukaan 

”lehti käsittelee karjalaista kulttuuria ja ajankohtaisia karjalaisia asioita, sekä kertoo jäsenkun-

taa koskevista aiheista ja tulevista tapahtumista.” 89 On oletettavaa, että ainakin suurin osa tähän 

kyselyyn vastanneista kuuluu jäsenenä Karjalan Liittoon. 

Kyselytutkimuksessa on hyötynsä ja haittansa. Vaikka kyselyllä voidaan tavoittaa laa-

jempi vastaajamäärä kuin haastattelulla, on ongelmana se, että vastaajat saattavat vastata kyse-

lyyn vain osittain, eikä kysymyksiä saa selvennettyä.90 Nämä ongelmakohdat tulivat esiin myös 

                                                           
84 Kuisma & Willman 2010: 187. 
85 Arponen 2010: 7; Kuisma 2010: 177 
86 Karjalan Liitto, Karjalan Liitto ry:n internet-sivut, elektr. lähde. 
87 Juhlia on järjestetty vuodesta 1995 alkaen. Kuisma 2010: 170. 
88 Piirit ja jäsenseurat, Karjalan Liitto ry:n Internet-sivut, elektr. lähde. 
89 Karjalan kunnaat -jäsenlehti, Karjalan Liitto ry:n Internet-sivut, elektr. lähde. 
90 Sarantakos 1998: 225.  



16 

 

tässä työssä. Osa vastaajista oli jättänyt vastaamatta osaan kysymyksistä, ja joistain vastaajien 

mainitsemista asioista olisin halunnut lisätietoa. Viiden vastaajista kanssa keskustelin puheli-

messa, mikä mahdollisti tarkentavien kysymysten esittämisen. 

Kaiken kaikkiaan pidän kirjoituspyynnön lehteen laittamista hyvänä ratkaisuna, sillä 

Karjalan kunnaat tavoittaa niin laajan karjalaisyleisön. Otanta oli kuitenkin pieni siihen nähden, 

kuinka suuri painosmäärä lehdellä on. Lisäksi levitin kyselyä sähköpostin välityksellä Hiitola-

säätiön asiamiehelle ja hallituksen sihteerille Raimo Hannukaiselle, joka levitti kyselyäni Sata-

kunnan Karjalaseuroissa. Tämän levityksen tarkoituksena oli oman aineistonhankintani lisäksi 

kartoittaa mahdollisia esineitä Kankaanpään kaupunginmuseon näyttelyyn. 

On otettava huomioon, että Karjalan Liiton jäsenet ovat jo oletettavasti kiinnostuneita 

karjalaisuudestaan, ja se saattaa vaikuttaa esineiden määrään ja niiden merkitykseen. Olettaisin, 

että sellaiset ihmiset ovat kiinnostuneempia vastaamaan kyselyyn. Siirtokarjalaisten tavoitta-

miseen paras keino lienee yhdistysten kautta. 

2.2. Kyselyn teemat ja vastaajat 

Kyselyssä kartoitettiin sekä vastaajien omistamaa materiaalista kulttuuria että sitä, miten karja-

laisuus vastaajien elämässä näkyy. Kysymykset liittyivät vastaajien taustaan, heidän karjalaisin 

harrastuksiinsa, sekä esineisiin, jotka vastaajat liittivät karjalasuuteen. Tiedustelin esineiden al-

kuperää, säilytyspaikkaa, merkitystä, sekä niihin liittyviä muistoja. Osassa kysymyksistä pyrit-

tiin antamaan esimerkkejä, toisin sanoen erilaisia kategorioita, jotka helpottaisivat kysymysten 

ymmärtämistä ja niihin vastaamista (Liite 1). 

Vastauksia tuli yhteensä 81 kappaletta. Vastauksista suurin osa, 54 kappaletta, tuli säh-

köpostin välityksellä, ja noin neljäsosa, 22 kappaletta kirjeenä (Liite 2). Muutama henkilö ha-

lusi vastata kyselyyn puhelimitse, johtuen heikentyneestä kirjoituskyvystä. Puhelimen välityk-

sellä tehdyt haastattelut tarjosivat mahdollisuuden keskustelevampaan tyyliin, mikä syvensi 

haastatteluja, kun kysymyksiä oli mahdollista tarkentaa. Vastaajista selkeästi suurin osa, jopa 

80 prosenttia, oli naisia. Sukupuoltaan tarkentamattomia vastaajista oli yksi, ja loput olivat mie-

hiä. 

Taulukko 1. Vastaajien sukupuoli. 

Sukupuoli Lkm % 

Mies 16 20 % 

Nainen 64 79 % 

Ilmoittamaton 1 1 % 
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Vastaajat luokiteltiin ensimmäisen, toisen, ja kolmannen sukupolven karjalaisiin sillä 

perusteella, ovatko he syntyneet Karjalassa vai Suomessa. Rajatapauksia olivat sellaiset henki-

löt, jotka ovat syntyneet evakkomatkalla tai syntyneet Suomessa, mutta jatkosodan aikana asu-

neet Karjalassa. Raja vedettiin siihen, että jos henkilö on milloinkaan itse asunut Karjalassa, on 

hän ensimmäisen polven siirtokarjalainen. Vastaajista lähestulkoon kaikki kuuluivat ensimmäi-

seen ja toiseen karjalaiseen sukupolveen. Ensimmäisen ja toisen polven edustajia oli lähestul-

koon yhtä monta, sillä ensimmäiseen polveen laskettavia oli ainoastaan yksi henkilö enemmän. 

Ainoastaan yksi vastaajista voitiin luokitella kolmannen polven edustajaksi. Lisäksi yksi vas-

taaja ei kuulunut mihinkään sukupolveen, vaan hänen taustansa karjalaisuuteen tulivat aviolii-

ton kautta. Kolmannen polven edustajia oli siis ainoastaan yksi, ja voidaan pohtia, onko tämä 

merkki karjalaisen identiteetin häviämisestä. 

Taulukko 2. Vastaajat sukupolvittain. 

Polvi Lkm % 

I 40 49 % 

II 39 48 % 

III 1 1 % 

Avioliiton 

kautta 

1 1 % 

 

Luvussa 3.2. vastaajat on jaettu vielä kolmeen luokkaan: ennen sotaa syntyneisiin, sota-aikana 

syntyneisiin ja sotien jälkeen syntyneisiin. Tulen vertailemaan näitä ryhmiä esineistön kannalta. 

Vastaajien ikäjakauma painottui vanhimpaan asettamaani ikäryhmään, tosin sen ja toi-

siksi vanhimman ikäryhmällä oli eroa ainoastaan kahden henkilön verran. Vain yksi kyselyyn 

osallistunut vastaaja oli 50-vuotias tai nuorempi. Tämä jakauma tietysti noudattelee sukupol-

vien jakaumaa. Vastaajien ikien keskiarvo on 74 vuotta, mediaani 78 vuotta ja moodi 76 vuotta. 
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Taulukko 3. Vastaajat ikäryhmittäin. 

Ikäryhmä Lkm % 

0-25 - 0 % 

26-50 1 1 % 

51-75 37 46 % 

76-100 39 48 % 

Ei ilmoita 4 5 % 

 

Vastaajien asuinpaikat painottuivat lounaiseen ja eteläiseen Suomeen. Vastaajia oli eniten Po-

rista ja toisiksi eniten Helsingistä. Maakunnittain mitattuna Uusimaa nousi kärkeen, ja Sata-

kunta toiseksi (Liite 4; Kuva 2). Satakuntalaisten suuri osuus selittyy sillä, että kyselyä levitet-

tiin erityisesti satakuntalaisille karjalaisille Kankaanpään kaupunginmuseon tarpeita ajatellen. 

Kaksi vastausta tuli ulkomailta, yksi Ruotsista ja yksi Tanskasta. (Liite 5; Kuva 2) 
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Kuva 2. Vastaajien nykyiset asuinpaikat. 

 

Vastaajien karjalainen tausta oli pääosin Karjalan Kannaksella.91 Taustalla tarkoitan vastaajien 

tai hänen vanhempiensa syntymäpaikkaa. Jos vastaaja on toisen polven karjalainen ja hän on 

maininnut juurista kysyttäessä kaksi paikkakuntaa, on niiden molempien kohdalle merkitty 0,5. 

Kaiken kaikkiaan vastaajien karjalaiset paikat jakaantuivat melko tasaisesti paikkakunnittain, 

ja suurin yksittäinen esiin noussut paikkakunta oli Viipuri. Sieltä oli yhdeksän prosenttia vas-

taajista (Liite 7).  

                                                           
91 Jaossa käytetty Laatokan Karjala ja Raja-Karjala -osio Karjalan Liitto ry:n Internet-sivuilta & Karjalan Kannas 

-osio Karjalan Liitto ry:n Internet-sivuilta; elektr. lähde.  
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2.3. Karjalaisuus vastaajien elämässä 

Kyselyn toisessa kysymyksessä tiedusteltiin karjalaisuuden merkitystä vastaajille. Vastaajat 

kuvailivat karjalaisuutta tärkeäksi ja sen merkitystä elämässään suureksi. Ainoastaan yksi vas-

taaja ei osannut sanoa, mitä karjalaisuus hänelle merkitsee (Liite 8). Tämä kysymys oli laaja, 

joten odotin tässä tapahtuvan hajaannusta vastauksissa. Vastauksista löytyi yhteneviä teemoja. 

Eniten tämän kysymyksen yhteydessä vastaajat puhuivat luonteenpiirteistä ja juurista. Karja-

laisuus tulee esiin ihmisten omissa luonteenpiirteissä, ja juurien koettiin olevan karjalaisuuden 

merkitys. Moni vastaajista koki itsensä karjalaiseksi, tai koki karjalaisuuden olevan osa omaa 

identiteettiään. Vastaajat kertoivat pitävänsä karjalaisuuttaan ylpeyden aiheena (Liite 8). 51-

vuotias nainen, 84-vuotias nainen ja 67-vuotias nainen kertovat: 

Karjalaisuus merkitsee minulle paljon. Koen juurieni olevan vahvasti Karjalassa ja 

tunnistan itsessäni paljon "karjalaisia piirteitä". Olen jo hyvin pienestä lähtien ollut 

kiinnostunut karjalaisuudesta ja omista juuristani siellä. (V17) 

Karjalaisuus on oleellinen osa identiteettiäni, se kulkee mukana kaikkialla. (V44) 

Olen ylpeä karjalaisuudetani… Muistan kyllä aina mainita, että olen evakkojen lapsi. 

(V20) 

Aineistossa 18 henkilöä mainitsi karjalaisista ominaisuuksista ja luonteenpiirteistä, joko osana 

karjalaisuuden merkitystä, tai omassa elämässä näkyvänä piirteenä. Eniten esiin nousseita piir-

teitä olivat tunteellisuus, positiivisuus ja iloisuus, ja ulospäinsuuntautuneisuus. Muita mainit-

tuja piirteitä olivat puheliaisuus, helposti ihmisiin tutustuminen, vieraanvaraisuus, sitkeys, 

herkkyys, taiteellisuus, sukurakkaus, auttavaisuus, uteliaisuus, yritteliäisyys ja vilkkaus (Liite 

3). 

Ilonen on omassa tutkimuksessaan karjalaisuudesta koonnut erilaisia ominaisuuksia, 

jotka hänen tutkimukseensa osallistuneiden henkilöiden mielestä ilmentävät kannakselaista 

identiteettiä. Tällaisia ominaisuuksia ovat tunteellisuus, positiivisuus ja iloisuus, avoimuus, vie-

raanvaraisuus, sisukkuus, herkkyys, sukurakkaus, huolenpito, yritteliäisyys ja vilkkaus.92 Nämä 

ominaisuudet ovat samoja tai samankaltaisia, joita minun aineistossani tuli esiin. Kyselyyni 

vastaajat toivat esiin vain yhden ominaisuuden, jota tässä listassa ei mainittu, nimittäin taiteel-

lisuuden. Karjalaiset henkilöt siis liittävät edellä mainittuja piirteitä itseensä ja karjalaisuuteen. 

                                                           
92 Ilonen 2013: 108–109. 
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Kyselyn kolmas kysymys koski sitä, miten vastaajat kokivat karjalaisuuden näkyvän 

omassa elämässään ja miten he pitivät sitä yllä. Karjalan kunnaiden kyselyssä annettiin vastaa-

jille kaksi esimerkkiä karjalaisuuden näkymisestä elämässä: ruokakulttuuri ja kotiseutumatkat. 

Koin tarpeelliseksi laittaa kyselyyn esimerkit, jotta vastaajat ymmärtävät kysymykset. Eniten 

tämän kysymyksen kohdalla aineistossa nousivat esiin juuri kotiseutumatkailu, ruokakulttuuri 

ja yhdistystoiminta. Ainoastaan viisi ihmistä 81 vastaajasta ei maininnut yhtään tapaa, jolla 

karjalaisuus näkyisi heidän elämässään (Liite 10). 

Taulukko 4. Kolme eniten mainittua tapaa, joilla karjalaisuus näkyy vastaajien elämässä. 

Tapa Lkm % 

Kotiseutumatkat 57 70 % 

Ruokakulttuuri 56 69 % 

Yhdistystoiminta 45 56 % 

 

Kotiseutumatkojen, ruokakulttuurin ja yhdistystoiminnan lisäksi vastaajat mainitsivat yhteensä 

27 muuta tapaa, jolla he kokivat karjalaisuuden näkyvän elämässään. Eniten mainittiin erilaiset 

luonteenpiirteet, murre, karjalaisuuteen liittyvien lehtien tilaaminen ja lukeminen, kirjallisuus, 

sekä erilaisille pitäjä- ja kesäjuhlille osallistuminen. Muita eniten mainittuja tapoja olivat suku-

tutkimus, ortodoksisuus tai kiinnostus siitä, sekä kiinnostus karjalaisuuteen yleisesti (Liite 10). 

Aineistossani kotiseutumatkat ja niille osallistuminen tulivat selkeästi esiin, sillä aineis-

tosta 56 henkilöitä mainitsi ne vastauksessaan. Se oli suurin yksittäinen tapa, millä vastaajat 

kokivat karjalaisuuden tulevan esiin elämässään. Kotiseutumatkoilla tarkoitan tässä laajasti ret-

kiä luovutetun Karjalan alueille, vaikka ne eivät kohdistuisikaan juuri vastaajan syntymä- tai 

kotipaikkaan.  Kotiseutumatkoilla vastaajistani oli käynyt 57 henkilöä, eli 70 prosenttia. Ret-

kien määrä vaihteli, osa on käynyt matkalla ainoastaan kerran, osa taas on tehnyt jopa useita 

satoja retkiä ympäri Karjalaa.93  

Vanhemmille polville kotiseutumatkat tarjoavat kiinnityskohdan karjalaiseen identiteet-

tiin. Vanhoille ja Karjalassa aikanaan asuneille voidaan matkojen katsoa olevan todistus siitä, 

että muistin paikka94 on vielä olemassa ja sinne on mahdollista palata.95 Siirtokarjalaisille koti-

seutumatkat eivät ole mitä tahansa retkiä, vaan ne todella antavat mahdollisuuden vierailla 

omilla juurilla. Pakkolähtö on tehnyt paikoista niin erityisiä, että niillä halutaan vierailla vuosi 

                                                           
93 V25 kertoo käyneensä retkellä kerran, ja V11 sanoo tehneensä 300 matkaa. 
94 ”Muistin paikka” –käsitteellä Fingerroos tarkoittaa kerronnassa ja muistelussa uudelleen tuotettua paikkaa, 

jolla on sekä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia. (Fingerroos 2010: 21.) 
95 Fingerroos 2010: 158. Kts myös Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 124. 
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vuodelta uudestaan, ja ottaa jälkipolvet mukaan. Fingerroos kirjoittaa kylien olevan ”mennei-

syyden kiinnittyvän muistin paikkana konkreettisimmillaan”, ja selittää sillä kyliin liittyvää 

harrastuneisuutta.96  

Toinen esiin noussut asia oli karjalainen ruokaperinne. Kyselyssäni oli erikseen mainittu 

se esimerkkinä kysyttäessä karjalaisuuden näkymisestä elämässä. Vastaajista, 54 henkilöä eli 

67 prosenttia kertoi karjalaisen ruoan kuuluvan elämäänsä. Suurin osa laittoi sitä itse, ja pieni 

osa kertoi ainoastaan syövänsä sitä. Erilaisia ruokalajeja lueteltiin yhteensä 43, mutta selkeästi 

eniten esiin nousivat erilaiset piirakat ja karjalanpaisti. Eniten piirakoista nousivat esiin karja-

lanpiirakat ja perunapiirakat. Muita mainittuja ruokia olivat muun muassa erilaiset laatikot 

(Liite 6). 

Piirakat ovat kenties tunnetuin karjalainen perinneruoka, joilla on satojen vuosien his-

toria karjalaisessa perinteessä. Niitä on paljon erilaisia, ja valmistustapa on vaihdellut pitäjästä 

ja kylästä riippuen. Piirakat syntyvät kuoresta ja täytteestä, ja niitä on sekä avonaisia ja umpi-

naisia. Kuori voi olla ohut ruiskuori tai paksumpi vehnäkuori.97 Karjalaiseen keittiöön ovat pii-

rakoiden lisäksi kuuluneet olennaisena osana erilaiset viljatuotteista valmistetut ruoat, kuten 

uunipuurot, sekä kala- ja sieniruoat. Karjalaisessa ruokaperinteessä oleellista on leivinuunin 

käyttö ruoissa.98 

Yhdistystoiminta tuli kenties korostetusti esiin, sillä suurin osa aineistostani on Karjalan 

liiton jäsenlehden kautta. Jonkinlaisessa karjalaisessa yhdistystoiminnassa oli vastaajistani 44 

henkilöä, eli 54 prosenttia. Yhdistystoiminta kattaa tässä niin koko maan laajuisen toiminnan, 

kuin pienet kyläyhdistykset ja sukuseurat. Yhdistystoiminnaksi on laskettu jäsenenä oleminen 

yhdistyksessä. Aineistossa aktiivisuuden määrä yhdistyksissä vaihteli suuresti, sillä osa vastaa-

jista kertoi olevansa jonkinlaisen yhdistyksen jäsen, ja toiset vastaajista taas ovat toimineet 

niissä aktiivisesti ja merkittävissä tehtävissä. 

Kotiseutumatkat, ruokakulttuuri ja yhdistystoiminta edustavat aineetonta kulttuuriperin-

töä, johon kuuluvat muun muassa erilaiset sosiaalisen elämän käytännöt ja rituaalit. Aineetto-

maan kulttuuriperintöön kuuluu erilaisia ilmiöitä, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle elävinä, 

joskin mahdollisesti muuntuvina. 99 Tämän tutkielman aineistossa erityisesti ruokakulttuurin ja 

                                                           
96 Fingerroos 2007: 23. 
97 Viitaniemi & Pulsa 2000: 97, 99. 
98 Pulsa & Viitaniemi 2000. 
99 Marsio 2014: 14. 
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yhdistystoiminnan havaittiin olevan sukupolvelta toiselle siirtyvää aineetonta kulttuuriperintöä. 

Tätä käsitellään tarkemmin luvussa 4.2. 

2.4. Yhteenveto 

Tässä luvussa esiteltiin tutkielman aineisto ja sen hankintatapa. Aineisto on hankittu kyselyllä, 

joka julkaistiin Karjalan Liiton Karjalan Kunnaat -jäsenlehdessä helmikuussa 2017. Kyselyssä 

tiedusteltiin karjalaisuuden merkityksestä vastaajien elämässä, sekä vastaajien omistamista kar-

jalaisuuteen liittyvistä esineistä. Kyselyyn tuli vastauksia 81 henkilöltä kirjeitse, sähköpostitse 

ja puhelimitse. Suurin osa vastaajista on naisia. Eniten vastaajia on toisen ja kolmannes suku-

polven karjalaisia, vain yksi vastaaja kuuluu kolmanteen polveen. Iältään suurin osa vastaajista 

on yli 76-vuotiaita. Vastauksista suurin osa tuli lounais- ja eteläisestä Suomesta. Suurimman 

osan vastaajista juuret ovat Karjalan Kannakselta. 

Karjalaisuus näkyy vastaajien elämässä heidän vastauksiensa perusteella monin tavoin. 

Karjalaisuutta kuvataan itselle todella tärkeäksi asiaksi, osaksi identiteettiä ja ylpeyden ai-

heeksi. Karjalaisuus näkyi vastaajien elämässä kotiseutumatkoina, ruokakulttuurina ja yhdis-

tystoimintana. Karjalaisuuden koettiin tulevan esiin myös vastaajien luonteessa. Monet karja-

laisuuden esiintymisen tavat vastaajien elämässä ovat aineetonta kulttuuriperintöä. Seuraavassa 

luvussa esittelen, miten karjalaisuus tulee esiin vastaajien kotona materiaalisessa kulttuurissa. 
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3. VASTAAJIEN KARJALAISET ESINEET  

3.1. Esinekategoriat ja esineet 

Karjalan Kunnaat -lehdessä ilmestyneessä kyselyssä mainittiin esimerkkinä muutama esineka-

tegoria (Liite 1). Nämä kategoriat olivat taulut, käsityöt ja kirjat, jotka oli valittu kandidaatin-

tutkielmani perusteella.100 Koin esimerkkien laiton kyselyyn tarpeelliseksi, sillä arvelin, että 

vastaaja saattaisivat muuten ajatella, että kartoitan ainoastaan suoraan Karjalasta peräisin olevia 

esineitä. Edellä mainitut esineryhmät nousivat tässä tutkimuksessa kolmeksi suurimmaksi ka-

tegoriaksi, ja voidaan pohtia, olisiko näin ollut, jos kyselyssä olisi mainittu muita esineryhmiä. 

Vastauksissa mainitut esineet lajiteltiin esinekategorioihin. Kategoriat olivat seuraavat: 

kirjallisuus ja lehdet, käsityöt ja tekstiilit, taulut, käyttöesineet, kartat, valokuvat, karjalaiset 

tunnukset, astiat ja ruokailuvälineet, huonekalut, kansallispuvut ja kansanpuvut, sisustusesi-

neet, uskonnolliset esineet, asiakirjat ja kirjeet, muistoesineet, korut, sota-aikaan liittyvät esi-

neet, musiikkiin liittyvät esineet, palkinnot ja ansiomerkit, sekä lelut ja pelit. Seuraavaksi esi-

tellään kunkin esineryhmän suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään sen mukaan, 

kuinka moni henkilö mainitsi niitä omistavansa. On hyödyllisempää vertailla esineryhmiä mai-

nitsijoiden määrän mukaan, sillä suuressa osassa tapauksista vastaajat eivät maininneet esinei-

den tarkkaa määrää.  

Suurin kategoria on kirjallisuus ja lehdet. Suurin osa vastaajien mainitsemista esineistä 

on kirjoja. Yhteensä 56 henkilöä mainitsee omistavansa karjalaisuuteen liittyviä teoksia. Joil-

lain vastaajilla niitä on jopa useita kymmeniä, tai jopa useita hyllymetrejä (V15; V38). Lehtiä 

mainitsee omistavansa kaksi henkilöä ja kymmenen henkilöä mainitsi tilaavansa niitä. Suurin 

osa, 34 henkilöä, kirjoja omistavista henkilöistä omisti yleisesti karjalaisuuteen liittyviä teoksia. 

Toiseksi suurin osa kirjoista oli tiettyyn paikkakuntaan liittyviä: paikallishistorioita ja kyläkir-

joja, joita omisti 26 henkilöä. Lisäksi mainittiin sukukirjoja, sota-aikaan liittyviä kirjoja, ruo-

kaan ja ruoanvalmistukseen liittyviä kirjoja, laulukirjoja, hengellisiä kirjoja, käsityöaiheisia kir-

joja, murresanakirjoja, runokirjoja, sekä Suomen historiaan liittyviä kirjoja (Kts. Kuva 3).101 

Karjalaisuuteen liitettyjä lehtiä oli ainoastaan kahdella vastaajalla. Toisen vastaajan lehdet oli-

vat siirtokarjalaisaiheisia ja toisen vastaajan lehdet olivat Kotiliesi-lehden vuosikerta vuodelta 

                                                           
100 Rantala 2016a. 
101 Muita kuin yleisesti Karjalaan liittyviä kirjoja tai paikkakuntaan liittyviä kirjoja mainittiin seuraavasti: suku-

kirjoja (6), sota-aikaan liittyviä kirjoja (6), ruokaan ja ruoanvalmistukseen liittyviä kirjoja (5), laulu- ja virsikir-

joja (3), murresanakirjat (2), runokirjat (2), Suomen historiaan liittyviä kirjoja (1), hengellisiä kirjoja (1), käsi-

työaiheisia kirjoja (1).  
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1938. Toisetkin tutkijat ovat tutkimuksissaan havainnoineet karjalaisia kirjoja. Raninen-Siisko-

sen tutkimuksessa lähes kaikilla hänen haastattelemillaan ihmisillä oli Karjalan kotipitäjän pi-

täjähistorioita. Hän kutsuu niitä ”muistojen kirjoiksi”, sillä kirjojen omistajat palaavat kirjoissa 

koti-Karjalan elämään muistojen ja muistelun kautta.102  

Kuva 3. Erään vastaajan kirjoja. 

 

Lähde: V74 

Erilaisia käsitöitä ja tekstiilejä oli yhteensä 45 vastaajalla. Erityyppisiä ryhmään kuuluvia esi-

neitä mainittiin 76 kappaletta. Näistä suurin osa oli seinävaatteita, ryijyjä ja raanuja, erilaisia 

liinoja ja vaatteita. Muita mainittuja tekstiilityyppejä olivat matot, peitot, tiffanilaistyöt, laukut, 

kankaat, sanomalehden kannattimet, shaali, kinnasneula, verhot, tapetit, liinavaatteet, kanava-

työ, ristipistotyö, huivi, virkkaustyö ja tyyny. Loput olivat erikseen määrittelemättömiä tekstii-

lejä ja käsitöitä.103 Käsityö-ryhmästä suuri osa esineistä oli perittyjä ja vastaajan vanhemman 

tai muun sukulaisen tekemiä. mikä mahdollisesti lisää näiden esineiden tunnearvoa. 

Kolmanneksi suurin esinekategoria oli taulut, ja niitä oli yhteensä 44 vastaajalla. Tähän 

esineryhmään kuuluvia esineitä manitiin yhteensä 65 kappaletta, eli monilla vastaajilla oli 

                                                           
102 Raninen-Siiskonen 1999: 238. 
103 Näistä suurin osa oli seinävaatteita, ryijyjä ja raanuja (22), erilaisia liinoja (17) ja vaatteita (6). Muita mainit-

tuja tekstiilityyppejä olivat matot (2), peitot (3), tiffanilaistyöt (1), laukut (1), kankaat (2), sanomalehdenkannat-

tiet (2), shaali (1), kinnasneula (1), verhot (1), tapetit (1), liinavaatteet (4), kanavatyö (1), ristipistotyö (2), huivi 

(1), virkkaus (1) ja tyyny (1). Loput (8) olivat vastaajien tarkemmin määrittelemättömiä. 



26 

 

enemmän kuin yksi. Suurin osa mainituista tauluista, joita oli 37 kappaletta, kuvasi tiettyä paik-

kakuntaa, yleensä vastaajan tai vastaajan vanhempien kotipaikkaa. Viipuria kuvaavia oli näistä 

10. Tauluja oli sekalaisiin aiheisiin liittyen: Karjalaa yleisesti kuvaavia, henkilöitä esittäviä va-

lokuvista tehtyjä, Kalevala-aiheisia, tekstitauluja, huoneentauluja, sukutauluja, sota-aikaan liit-

tyviä, ja muita aiheita, kuten maisemaa kuvaavia (Kts. kuva 4). 104 Kiinnostavaa on se, että 11 

mainituista tiettyä kuntaa esittävistä tauluista kuvasi kotikunnan kirkkoa ja yksi tsasounaa.105 

Seurakunnilla on pitkä historia pitäjien perustana, ja kirkoilla oli keskeinen asema paikallishal-

linnossa aina 1800-luvun loppupuolelle saakka. Kunnallisasetuksessa 1865 maaseudun kunnat 

erotettiin seurakunnista. 106 Kirkot olivat siis pitkään vallan keskuksia paikkakunnilla. Kenties 

tämä perintö näkyy vielä tauluissa, joissa kirkon kuvan nähdään kenties edustavan koko paik-

kakuntaa. Kirkko voi muistuttaa siellä käyneistä ihmisistä ja edesmenneistä läheisistä ja suvun 

jäsenistä. Toiseen sukupolveen kuuluva henkilö ja 50-vuotias mies kirjoittavat: 

Kirkon kuva tuo mieleen menneet sukupolvet ja esivanhemmat, jotka on siellä siunattu 

viimeiselle matkalleen. Se tuo mieleen myös hautausmaan, josta suvun esivanhemmat 

ovat saaneet satojen vuosien ajan viimeisen lepopaikkansa. (V78) 

Maalaus tuo mieleeni paljon muistoja näistä kaikista jo edesmenneistä minulle lähei-

sistä ihmisistä. Kirkko oli näiden kaikkien paitsi siskon rippikirkko, lisäksi hääkirkko, 

kirkko jossa esi-isäni on siunattu... (V19) 

Käyttöesineet- kategoriasta tuli varsin monipuolinen, ja siihen luokiteltiin monenlaisia esineitä, 

joita käytetään johonkin kodin arjessa. Yhteensä 28 vastaajista mainitsi omistavansa käyttöesi-

neiksi luokittelemiani esineitä, jotka he liittävät Karjalaan. Kotitöihin ja keittiöön liittyviä esi-

neitä oli eniten, toiseksi eniten käsitöiden tekemiseen liittyviä esineitä: rukkeja, ja kolmanneksi 

                                                           
104Taulut olivat aiheeltaan seuraavia, niissä tapauksissa, joissa aihe mainittiin: tiettyä paikkakuntaa kuvaavia 

(37), kirkkoa tai tsasounaa kuvaavia (12) Karjalaa yleisesti kuvaavia (6), valokuvista tehtyjä tauluja, jotka esitti-

vät henkilöitä (3), Kalevala-aiheisia (3), maisema-aiheisia (2), sota-aikaan liittyviä (2), tekstitauluja (1), huo-

neentauluja (1), sukutauluja (1), Lappi-aiheisia (1), meri-aiheisia (1), laiva-aiheisia (1) ja tsaarin hovinaisia ku-

vaava (1), kirjaillusta tyynyliinasta tehty (1). 
105 Tsasouna on ortodoksinen pyhäkkö tai rukoushuone. (Raivo 1996: 216–217). 
106 Hyyryläinen 2012: 64–65. 
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erilaisia laukkuja ja säilytykseen liittyviä esineitä. Loput esineet ovat varsin sekalaisia: kirjoi-

tuskone, kompassi, kiikarit, silmälasit, hevospiiska- ja länget.107 Käyttöesineistä oli jäänyt nii-

den entisistä omistajista lämpimiä muistoja. Myös Helga Dittmar on todennut käyttöesineillä 

voivan olla symbolisia merkityksiä.108 51-vuotias nainen kirjoittaa: 

Taikinatiinu oli mummolla käytössä kun olin pieni… Tiinu tuoksuu vieläkin taikinalle ja 

se tuo mieleeni nämä hyvät ja lämpimät lapsuusmuistot. (V17) 

Karttoja oli 25 vastaajalla. Suurin osa mainituista kartoista oli paikallisia karttoja, eli isompaa 

aluetta, yleensä luovutettua Karjalaa kuvaavia, oli vähemmän (Kts Kuva 5).109 Neljä vastaajaa 

ei maininnut tarkemmin mitä heidän omistamansa kartat kuvaavat. Kartat olivat siis pääosin 

tiettyä paikkakuntaa kuvaavia, eli ei voida sanoa, että suurimmalla osalla vastaajilla näiden esi-

neiden perusteella luovutettu Karjala olisi vielä kokonaisuutena merkittävämpi kuin entiset ko-

tipaikkakunnat. On nimittäin väitetty, että sodan jälkeen karjalaisuus olisi ”laajentunut ja epä-

määräistynyt”.110 Näin ei ainakaan karttojen perusteella voida sanoa. Kartat ovat kuvallisia esi-

tyksiä paikasta ja sen historiasta.111 Kartat voidaan nähdä myös paikan symbolina.112 

Valokuvat on kuudenneksi suurin esinekategoria. Vastaajista 25 kertoi omistavansa ku-

via, jotka hän liittää karjalaisuuteen. Suurimmassa osassa tapauksia ei mainita mitä nämä valo-

kuvat esittävät, mutta suurin osa niistä, joiden aihe mainitaan, on sellaisia, joissa esiintyy vas-

taajan vanhempi tai sukulainen. Karjalaa esittäviä valokuvia mainittiin 6, ja Karjalan ajoilta 

samoin 4. Niitä oli Karjalaan tehdyiltä matkoilta ja sota-ajalta.113 On todettu, että materiaalinen 

yhteys menneen ja nykyisyyden välillä ruumiillistuu nimenomaan valokuvassa. Kuvien on jopa 

sanottu antavan muistoille materiaalisen muodon.114 Yksi vastaaja, 69-vuotias nainen, kertoo 

valokuvista, joiden avulla hän sai kuulla isovanhempiensa menneisyydestä: 

Sukuni valokuvien katselu oli antoisaa aikaa. Niiden myötä sai kuulla tarinoita isovan-

hempien ja heidän lapsikatraansa elämästä. (V67) 

                                                           
107  Keittiötöihin liittyviä esineitä mainittiin 23, käsitöiden tekemiseen liittyviä esineitä mainittiin 15, erilaisia 

laukkuja ja säilytykseen liittyviä esineitä oli 10. Loput esineet, joita on 5 kappaletta, ovat sekalaisia: kirjoitus-

kone, kompassi, kiikarit, silmälasit, hevospiiska- ja länget. 
108 Dittmar 1992: 66. 
109 Suurin osa mainituista kartoista (36) oli paikallisia karttoja (26) ja isompaa aluetta, eli yleensä luovutettua 

Karjalaa kuvaavia vähemmän (9). 
110 Heikkinen 1992: 91. 
111 DiPaolo Loren & Baram 2007: 1, 2; Smith 2007: 85, 89. 
112 Kts Smith 2007. 
113 Kuvissa esiintyy vastaajan vanhempi tai sukulainen (6 tapauksessa 27:stä). Lisäksi mainittiin Karjalaa esittä-

viä kuvia (6), ja Karjalan ajoilta otettuja (4), Karjalaan tehdyiltä matkoilta (1) ja sota-ajalta (1). 
114 Hirsch 2001: 14.  
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On todennäköistä, että kuvat toimivat muistissa nimenomaan ennakoimattomasti, sattu-

man kautta, kun ne saavat aikojen kuluessa uusia merkityksiä.115 Valokuvat vaikuttavat eri ih-

misiin eri tavalla.116 Roland Barthes erottaa valokuvien vaikutelmasta kaksi eri elementtiä: stu-

dium ja punctum. Vain yleisellä tasolla kiinnostavissa kuvissa on studium-elementtiä. Joillain 

kuvilla on jokin erityinen, huomion kiinnittävä piirre, eli punctum.  Punctum- elementti on 

yleensä j pieni yksityiskohta kuvassa.117 Valokuvien kohdalla voidaan myös pohtia, muista-

vatko niiden omistajat niiden kautta itse Karjalaa, vai muistavatko he ainoastaan nämä kuvat 

itsessään.118 

Karjalaiset tunnukset- kategoriaan kuuluivat erilaiset vastaajien mainitsemat viirit, liput, 

standaarit ja vaakunat, jotka edustivat heidän kotipaikkaansa. 18 vastaajaa kertoi vastaukses-

saan omistavansa karjalaisiksi tunnuksiksi luokittelemiani esineitä. Esineitä mainittiin yhteensä 

24. Suurin osa näistä oli erilaisia viirejä, kuten Karjalanviirejä, pöytäviirejä ja isännänviirejä119, 

mutta joukossa oli lisäksi vaakunoita, Karjalan lippuja ja standaareja eli pöytälippuja. 120 Viirit 

olivat karjalaisten paikkakuntien ja vastaajien sukujen viirejä.121 Voidaan miettiä, ovatko viirit 

esineinä niinkään henkilökohtaisia, vaan enemmän juuri Karjalaa ja karjalaisuutta edustavia. 

Erityisesti kansallisten symbolien merkitystä on korostettu tietynlaisen tietoisen esittelyn ja 

ryhmän kanssa yhdessä esittämisen yhteydessä.122 Liput ja viirit ovat muiden tunnusesineiden 

ohella yksi symboliesineiden laji, joita on käytetty erilaisten ryhmien tunnusmerkkeinä. Liput 

ilmentävät kollektiivisuutta, edustaen tietyn yhteisön identiteettiä ja erottaen yhteisön toi-

sista.123 Lipuissa esiintyviin vertauskuviin on kyettävä samaistumaan. Lippu toimii ”yksilön ja 

yhteisön välisen näkymättömän siteen näkyvänä osoituksena”. Tällaisten symbolinen yhteinen 

käyttäminen voi lisätä ryhmän yhteisöllisyyden tunnetta. 124 Yhteisöä edustavien esineiden ka-

tegoriaan voidaan näkemykseni mukaan laskea kansallispuvut, joita aineistossani nousi esiin, 

ja joita tässä luvussa myöhemmin käsitellään. 

                                                           
115 Zelizer 2004: 161.  
116 Barthes 2010: 19. 
117 Barthes 2010: 26–27, 43. 
118 Kts. Sontag 2017: 112. 
119 Isännänviiri on pitkä ja kapea viiri, jonka värit on valittu yleensä syntymäpaikkakunnan värien mukaisesti. 

Pöytästandaari taas on pöydällä pidettävä kangas, jossa on yhteisön tunnus. Siitä voidaan kutsua pöytäviiriksi ja 

pöytälipuksi. (Suomalaisuuden liiton liputustoimikunta 1996). 
120 Suurin osa kategoriaan kuuluvista esineistä oli erilaisia viirejä (16): Karjalanviirejä (5), isännänviirejä (2)   ja 

pöytäviirejä (1) mutta joukossa oli lisäksi standaareja eli pöytälippuja (4), vaakunoita (3) ja Karjalan lippuja (1).  
121 Paikkakuntien viirejä (5) ja vastaajien sukujen viirejä (3). 
122 Fox & Miller-Idriss 2008: 545.  
123 Kaihovaara 1991: 47–48; Cerulo 1995: 12. 
124 Kaihovaara 1991: 47–48; Fox & Miller-Idriss 2008: 545–546. 
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Vastaajista 17 mainitsi vastauksessaan astiat ja -ruokailuvälineet -kategoriaan kuuluvia 

esineitä. Niitä mainittiin 25. Kategoriaan kuuluvat esineet jakautuivat laajalle, eikä mikään 

tietty astiatyyppi noussut esiin. Vastaajat mainitsivat omistavansa aterimia, vateja ja kulhoja, 

kuppeja, tarjottimia, astiastoja, asetteja, laseja, vuokia, kermanekkoja, sokerikkoja ja sokeripih-

tejä. 125 Useimpia tähän ryhmään kuuluvia esineitä pidetään säilytyksessä tai käytössä juhlati-

laisuuksissa, mikä viittaa niiden arvostamiseen. 

Huonekalut on yhdeksänneksi suurin kategoria aineistossani, ja 15 vastaajaa kertoo 

omistavansa niitä. Vastaajat mainitsevat monenlaisia huonekaluja, jotka jakaantuvat varsin ta-

saisesti.126 Huonekalut ovat tärkeässä osassa kodissa ja sisustuksessa, mikä tekee niistä näkyviä 

muistuttajia Karjalasta ja menetetystä kodista. 

Vastaajista 15 henkilöllä oli kansallispuku tai kansanpuku (Kuva 7). Kansallispuvut ja 

kansanpuvut -kategoriaan kuuluvat lisäksi feresit. Feresin omistajat kuuluivat vähemmistöön, 

sillä heitä oli ainoastaan kolme. Kansallispuvut olivat eri paikkakuntin pukuja, ja osa vastaajis-

taan kuvasi pukuaan ainoastaan karjalaiseksi kansallispuvuksi, tai pelkästään kansallispuvuksi. 

Feresi on leimallisesti karjalainen kansanpuku, jota ei ole kanonisoitu kansallispuvuksi, vaikka 

ihmisten mielissä se on saanut epävirallisesti sellaisen aseman.127 Yhdellä vastaajalla oli savak-

kopuku, joka on myös karjalainen kansanpuku.128 Yksi vastaaja oli jopa käyttänyt häissään fe-

resiä (V12), mikä kertoo asun merkityksellisyydestä. Häät on yksi elämän käännekohdista, ja 

siellä karjalaisen puvun käyttäminen kertoo siitä, että henkilö haluaa liittää karjalaisuuden mu-

kaan elämänsä tärkeimpään hetkeen. 

Ilonen korostaa puvun merkitystä identiteetin nostajana ympäristön nähtäväksi. Itse te-

kemisen tärkeys tulee hänen tulkinnassaan esiin.129 Omassa aineistossani osa puvuista oli itse 

valmistettuja. Pohdin aiemmin kansallispuvun merkitystä viirien ja lippujen tavoin eräänlaisena 

tunnusesineenä. Ainakin Ilonen tuntuu ajattelevan, että pukujen avulla voidaan nostaa karjalai-

nen identiteetti ulkoisesti näkyvästi. Se sopii mielestäni Pirjo Kaihovaaran määritelmään, jonka 

mukaan liput toimivat näkyvänä osoituksena siteestä yksilön ja yhteisön välillä.130 Toisaalta 

                                                           
125 Yhteensä 25 mainittiin: Aterimia (5), vateja ja kulhoja (3), astiastoja (3) kuppeja (2), laseja (2) tarjottimia (2), 

kermanekkoja (2), vuokia (1) sokerikkoja (1), asetteja (1) ja sokeripihtejä (1). 
126 Huonekaluista lipastoa mainittiin eniten, neljä mainituista 21:sta huonekaluista. 
127 Mikkonen 1992: 125, 127. Kts myös Heikkinen 1992: 88–89. 
128 Karjalaiset kansanpuvut voidaan jaotella savakko- ja äyrämöispukuihin. Viipurin läänissä ja Inkerissä savakot 

ja äyrämöiset erosivat pitkälti pukujen perusteella. Äyrämöiset olivat joko ortodokseja tai luterilaisia, savakot 

taas kaikki luterilaisia (Sihvo 1984: 14). 
129 Ilonen 2013: 177. 
130 Kaihovaara, 1991: 48. 
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tämä edellä mainittu piirre pätee moneen muuhun esinetyyppiin, kuten tauluihin, joissa voi sel-

keästi olla Karjalaan viittaavia elementtejä. Jossain mielessä taulut voivat olla jopa tunnistetta-

vampia Karjalan symboleita, sillä kaikki eivät tunne kansallispukuja, viirejä ja vaakunoita, kun 

taas Viipurin pyöreä torni voi olla useammalle tuttu. Taulut ja vaakunat ovat mielestäni esine-

tyyppeinä erilaiset. Viipuri-taulua voi pitää seinällä, vaikka ei olisikaan karjalainen, kun taas 

lippuja ja viirejä harvemmin pidetään esillä niiden esteettisyyden vuoksi, vaan nimenomaan 

tarkoituksena esittää tiettyyn ryhmään kuulumista. Esitän kansallis- ja kansanpukujen kuuluvan 

tähän jälkimmäiseen kategoriaan. Niillä voidaan viestittää karjalaisiin kuulumista.131 Yksi vas-

taaja, 69-vuotias nainen, kirjoittaa: 

Ja kun haluan olla "oikein karjalainen" esim. Karjalaliiton kesäjuhlilla, puen ylleni 

itse ompelemani feresin. (V4) 

Seuraavaksi suurin esinekategoria on sisustusesineet, joka sisältää koriste-esineet ja muut si-

sustuksessa esillä olevat esineet, joita ei voida laskea käyttöesineiksi tai käsitöiksi tai tekstii-

leiksi. Sisustusesineitä kertoo omistavansa kymmenen vastaajaa. Tämän kategorian esineet 

vaihtelevat, ja sisustusesineisiin luokiteltavia tavaroita vastaajat mainitsivat 15 erilaista, aina 

koriste- ja lasiesineistä seinäkelloihin, jalkalamppuihin ja täytettyyn pöllöön. 132 Ulkopuolelta 

katsoen varsin yllättäviä esineitä voidaan siis liittää karjalaisuuteen. Kyseinen pöllö oli vastaa-

jan isän ampuma ja Viipurissa täytetty (V55), joten selityksen kanssa yhteys Karjalaan on selvä 

myös ulkopuoliselle. 

Uskonnolliset esineet -kategoriaan olen luokitellut esineet, jotka liittyvät uskonnon har-

joittamiseen, kuten ikonit ja Raamatut. Olen luokitellut kaiken hengellisen kirjallisuuden kir-

jallisuus ja lehdet -kategoriaan, pyhiä kirjoja lukuun ottamatta. Vastaajista 12 kertoi omista-

vansa esineitä, jotka olen luokitellut uskonnollisiksi esineiksi. Suurin osa näistä esineistä oli 

ikoneja, joita osa vastaajista omistaa jopa useita kymmeniä. Toiseksi eniten oli Raamattuja. 

Muut esineet olivat ortodoksisuuteen liittyviä käspakkoja, tuohuksia ja lampukoita.133 Iko-

neista, erityisesti Karjalasta tuodut, ovat toisen maailmansodan jälkeen saaneet uusia merkityk-

siä, ja niistä on tullut eräänlaisia karjalaisen identiteetin kiteytymiä, huolimatta siitä, että niiden 

                                                           
131 Mikkonen 1992: 110. 
132 Mainittuja esineitä ovat Koivisto-seinäkalenteri, lasiesinet, puuveistos, kaksi kristallimaljakkoa, seinäkello, 

savipotit, koriste-esineitä, täytetty lapinpöllö, puuveistos, kattolamppu, vaasi, Pyhäkylän koulun seinäkello, jal-

kalamppu, kukkapylväs, öljylamppu ja punamustat kynttilät. 
133 Vastaajista 12 kertoi omistavansa esineitä, jotka olen luokitellut uskonnollisiksi esineiksi. Esineitä mainittiin 

18.  Suurin osa näistä esineistä oli ikoneja (8), joita osa vastaajista omistaa jopa useita kymmeniä. Toiseksi eni-

ten oli Raamattuja (4). Muut esineet olivat ortodoksisuuteen liittyviä käspakkoja (2), tuohuksia (2) ja lampukoita 

(2). 
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historia on oikeastaan venäläinen.134 Karjala voidaan nähdä rajamaana (borderland) kahden 

valtion välillä. Tämä rajamaan asema saattaa näkyä myös alueen materiaalisessa kulttuurissa.135 

Karjalan tapauksessa juuri ortodoksiset esineet voivat olla tällaisia rajamaa-statusta esiin tuovia 

esineitä. 

Asiakirjat ja kirjeet -kategoriaan olen luokitellut erilaiset viralliset paperit ja asiakirjat. 

12 vastaajaa mainitsi tällaisia esineitä, joita mainittiin 21 kappaletta. Suurin osa näistä oli sodan 

ja evakkomatkan aikaisia kirjeitä. Lisäksi mainittiin Karjalan kotien kauppakirjoja, päiväkir-

joja, kortteja, muita virallisia papereita, muistokirjoja, muistelmia, vieraskirja, sotilaspasseja ja 

yhdistystoimintaan liittyviä papereita.136 Kirjeet ovat pitkälti henkilöihin liittyviä ja heistä 

muistuttavia esineitä. 

Muistoesineet-kategoriaan olen lajitellut sellaiset vastaajien mainitsemat esineet, jotka 

on myöhemmin haettu Karjalasta ja entisistä kodeista varta vasten sieltä muistoiksi. Tähän ka-

tegoriaan olen laittanut myös kasvit, joita oli kahdella vastaajilla. Kasvit on haettu Karjalasta ja 

ne kasvavat vastaajien nykyisillä asuinpaikoilla. Muistoesineet-kategoriaan kuuluvia esineitä 

oli 10 henkilöllä. Esineet ovat moninaisia, ne oli useimmiten haettu omasta, vanhempien tai 

isovanhempien kotipaikalta Karjalasta. Ne ovat erilaisia rakennusten palasia tai luonnon esi-

neitä, kasveja, kiviä ja hiekkaa. Pieni osa esineistä on tavallisia käyttöesineitä.137 Kotipaikkojen 

kirkkojen raunioilta oli haettu muistoesineitä. Muistoesineiden kerääminen liittyy kotiseutu-

matkoihin ja niiden merkitystä tullaan pohtimaan tarkemmin luvussa 4.2. 

Vastaajista kymmenen mainitsi omistavansa karjalaisuuteen liittyviä koruja. Niitä oli 

monenlaisia: sormuksia, rannekoruja ja kaulariipuksia. Mikään tietty korutyyppi ei noussut 

esiin. Koruista kaksi oli Karjala-aiheisia, ja ne kuvasivat tiettyä paikkakuntaa. Korujen jouk-

koon luokiteltiin niin satoja vuosia vanha perintöristi (V58), kuin uustuotantona ostettu koru, 

jollaisia yksi vastaaja lahjoittaa muille (V28). Tällaisten esineiden merkitykset ovat erilaiset. 

Perintönä saatujen ja itse hankittujen esineiden eroja pohditaan tarkemmin luvussa 3.3. 

Vastaajista yhdeksän kertoo omistavansa sota-aikaan liittyviä esineitä, jotka he liittä-

vät karjalaisuuteen. Aiheeseen liittyvä kirjallisuus on lajiteltu kirjallisuus ja lehdet -kategori-

aan. Suurin osa mainituista esineistä oli puhdetöitä. 138 Ne ovat sodan aikana tehtyjä käsitöitä, 

                                                           
134 Husso 2007: 154. 
135 Ylimaunu et. al. 2014: 247–248. 
136 Vastaajat mainitsivat evakkomatkan aikaisia kirjeitä (7). Lisäksi mainittiin kortteja (3), Karjalan kotien kaup-

pakirjoja (2), päiväkirjoja (2), muita virallisia papereita (2), muistokirjoja (1), muistelmia (1), vieraskirja (1) soti-

laspasseja (1) ja yhdistystoimintaan liittyviä papereita (1). 
137 Muistoesineistä mainittiin aisakello, hellan rauta, liuskekivi, kivi järven pohjasta, kasvit (2), hiekkaa, silitys-

rauta, marmorinpala kirkosta, pala puolustusasemaa, kynttilänpesä, takonaulat kiron perustuksista. 
138 7 esinettä mainitusta 19 esineestä on puhdetöitä. 
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joita sotilaat tekivät erityisesti jatkosodan asemasotavaiheessa. Puhdetöinä tehtiin sekä ko-

riste-, että käyttöesineitä, joissa helposti saatava puu oli suosittu materiaali.139 Loput sota-ai-

kaan liittyvät esineet olivat matkamuistoja, metalliesineitä, tuntolevy, sormus, emalimuki ja 

kunniamerkit. Puhdetyöt olivat monessa tapauksessa vastaajan isän tekemiä, mikä mahdolli-

sesti lisää niiden merkitystä muistoina henkilöistä, enemmän kuin Karjalasta paikkana. 

Musiikkiin liittyvät esineet aineistossani ovat erilaisia soittimia tai musiikkilevyä. Viisi 

vastaajaa mainitsee vastauksissaan omistavansa musiikkiin liittyviä esineitä, jotka he liittävät 

karjalaisuuteen. Kaksi vastaajista kertoi omistavansa Cd-levyjä ja C-kasetteja, joilla on Karja-

laan liittyvää ja karjalankielistä musiikkia, joka on jopa osittain itse laulettua. Tämä itse laulettu 

musiikki liittyi vastaajan opiskelemaan karjalan kieleen. Kaksi vastaajaa omistaa soittimen, 

joista molemmat on tuotu Karjalasta. Viidennellä vastaajalla on nuotteja. Musiikkiin liittyvät 

esineet voivat olla yhteydessä Karjalaan liittyvään harrastustoimintaan, kuten karjalan kielen 

harrastamiseen. 

Palkinnot ja ansiomerkit -kategoriaan kuuluvia esineitä oli ainoastaan kolmella vastaa-

jalla. Kahden vastaajan palkinnot olivat Karjalasta tuotuja ja perittyjä urheilupalkintoja, ja yh-

dellä vastaajalla oli karjalaisessa yhdistystoiminnasta ansioituneena useampi erilainen palkinto 

ja ansiomerkki. Jälkimmäiset kertovat aktiivisesta karjalaisuuden harrastuksesta. 

Leluiksi ja peleiksi luokiteltavia esineitä oli ainoastaan kolmella vastaajalla. Yhdellä oli 

Karjalasta evakkomatkalta tuotu nukke, toisella itse tehty nukke, jolla oli päällä karjalainen asu, 

ja kolmannella itse hankittu Karjalan matka -peli. Pelin avulla vastaaja aikoo tutustuttaa jälki-

polvensa Karjalaan ja karjalaisuuteen, ja Karjalasta tuotu nukke taas on muistoesine Karjalasta 

ja lapsuudesta. Viimeksi mainitun nuken omistaja on ensimmäisen polven edustaja, ja pelin 

omistaja kuuluu toiseen sukupolveen. Itse tehdyn nuken omistaja edustaa ensimmäistä suku-

polvea. 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Pilke 2012: 46; Kleemola 2015: 66. 
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Taulukko 5. Esinekategoriat ja niiden omistajien lukumäärä. 

Kategoria Lkm (vastaajat) % 

Kirjallisuus ja lehdet 56 69 % 

Käsityöt ja tekstiilit 44 54 % 

Taulut 44 54 % 

Käyttöesineet 28 34 % 

Kartat 25 31 % 

Valokuvat 23 28 % 

Karjalaiset tunnukset 18 22 % 

Astiat ja ruokailuvälineet 17 21 % 

Huonekalut 15 19 % 

Kansallispuvut ja kansanpuvut 15 19 % 

Sisustusesineet 13 16 % 

Uskonnolliset esineet 12 15 % 

Asiakirjat ja kirjeet 12 15 % 

Muistoesineet 10 12 % 

Korut 10 12 % 

Sota-aikaan liittyvät esineet 9 11 % 

Musiikki 5 6 % 

Palkinnot ja ansiomerkit 3 4 % 

Lelut ja pelit 3 4 % 

 

3.2. Esineet ja sukupolvet 

Vastaajat on esineiden vertailua varten jaettu kolmeen luokkaan: ennen sotia syntyneisiin, sota-

aikana syntyneisiin ja sotien jälkeen syntyneisiin. Sota-ajalla tarkoitetaan tässä aikaa talvisodan 

alkamisesta jatkosodan loppuun. Keskimmäiseen ryhmään on otettu kaksi tapausta, jotka ovat 

syntyneet aivan sodan kynnyksellä syksyllä 1939, koska se koettiin loogisemmaksi kuin laittaa 

heidät ennen sotaa syntyneisiin. 

Ensimmäisessä ryhmässä oli 28 vastaajaa, keskimmäisessä ryhmässä 20 vastaajaa, ja 

kolmannessa ryhmässä 33 vastaajaa. Ensimmäisen ryhmän vastaajilla oli 17 eri esineryhmiin 

kuuluvia esineitä, toisella ryhmällä esiintyviä esineryhmiä on 18, ja jälkimmäisen ryhmän vas-

taajilla oli eniten, eli 19 esineryhmään kuuluvia esineitä. Esineryhmiä oli eri ryhmillä varsin 

tasaisesti, vaikka vastaajien määrä oli keskimmäisellä, sota-aikana syntyneillä vastaajilla, vä-

häisempi kuin kahdella muulla vastaajaryhmällä. Sota-aikana syntyneiden ryhmään kuuluvat 
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vastaajat omistavat monipuolisemmin erilaisiin esineryhmiin kuuluvia esineitä kuin toisiin ryh-

miin luokitellut vastaajat. 

Kaikilla kolmella vastaajien luokalla esineiden kolme suurinta ryhmää olivat samat: kä-

sityöt ja tekstiilit, kirjallisuus ja lehdet, sekä taulut. Näiden kolmen keskinäinen järjestys oli eri 

kaikkien luokkien kohdalla. Ennen sotaa syntyneet omistavat eniten käsitöitä ja tekstiilejä, sota-

aikana ja sotien jälkeen syntyneet kirjallisuutta. Toiseksi suurin ryhmä ennen sotaa syntyneillä 

on kirjallisuus ja lehdet, sota-aikana syntyneillä käsityöt ja tekstiilit, ja sotien jälkeen synty-

neillä taulut. Kolmanneksi suurin ryhmä ennen sotaa ja sota-aikana syntyneillä on taulut ja so-

tien jälkeen syntyneillä käsityöt ja tekstiilit.  

Ryhmien välillä ei siis ollut havaittavissa suuria eroja. Samantyyppiset esineet liitetään 

karjalaisuuteen sekä ennen sotaa syntyneillä, sodan aikana syntyneillä ja sodan jälkeen synty-

neillä. On otettava huomioon, että suurin osa vastaajista oli ensimmäisen ja toisen polven kar-

jalaisia, ja kolmannen sukupolven edustajia oli aineistossani ainoastaan yksi. Tilanne voisi olla 

erilainen, jos vastaajissa olisi ollut enemmän kolmannen sukupolven edustajia. Voidaan pohtia, 

johtuuko samojen esineryhmien esiintyminen tässä vertailussa siitä, että uudenlaisia esineitä ei 

hankita, vaan samat esineet säilyvät karjalaisissa perheissä ja ainoastaan ne koetaan karjalai-

suuteen liittyviksi. 
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Taulukko 6. Esinekategoriat vastaajaluokittain. Luokka 1 on ennen sotaa syntyneet, luokka 2 

sota-aikana syntyneet ja luokka 3 sodan jälkeen syntyneet. 

Luokka 1 %  Luokka 2 % Luokka 3 % 

Käsityöt ja tekstiilit 18 % Kirjallisuus ja lehdet 16 % Kirjallisuus ja lehdet 14 % 

Kirjallisuus ja lehdet 17 % Käsityöt ja tekstiilit 12 % Taulut 12 % 

Taulut 14 % Taulut 10 % Käsityöt ja tekstiilit 10 % 

Käyttöesineet 10 % Kartat 9 % Valokuvat 8 % 

Huonekalut 6 % Käyttöesineet 7 % Käyttöesineet 8 % 

Valokuvat 5 % Astiat ja ruokailuvälineet 6 % Kartat 7 % 

Kartat 5 % Valokuvat 5 % Karjalaiset tunnukset 6 % 

Kansallispuvut ja kan-

sanpuvut  

5 % Korut 5 % Kansallispuvut ja kan-

sanpuvut 

6 % 

Karjalaiset tunnukset 4 % Sisustusesineet 4 % Asiakirjat ja kirjeet 5 % 

Asiakirjat ja kirjeet 4 % Huonekalut 4 % Astiat ja ruokailuväli-

neet 

4 % 

Astiat ja ruokailuväli-

neet 

4 % Musiikki 3 % Uskonnolliset esineet 4 % 

Sota-aikaan liittyvät 

esineet 

3 % Karjalaiset tunnukset 3 % Sisustusesineet 4 % 

Sisustusesineet 3 % Sota-aikaan liittyvät esi-

neet 

3 % Muistoesineet 4 % 

Uskonnolliset esineet 2 % Muistoesineet 3 % Korut 3 % 

Lelut ja pelit 2 % Uskonnolliset esineet 3 % Huonekalut 3 % 

Palkinnot ja ansiomer-

kit 

1 % Kansallispuvut ja kan-

sanpuvut 

2 % Sota-aikaan liittyvät 

esineet 

3 % 

Korut 1 % Palkinnot ja ansiomerkit 1 % Musiikki 2 % 

- - Asiakirjat ja kirjeet 1 % Lelut ja pelit 2 % 

- - - - Palkinnot ja ansiomer-

kit 

2 % 

 

3.3. Esineiden alkuperä ja sijoittelu 

Karjalan kunnaat -lehdessä ilmestyneessä kyselyssä tiedusteltiin Karjalaan liitettyjen esinei-

den alkuperää ja niiden sijaintia vastaajien kodissa. Kaikkien esineiden kohdalla näihin koh-

tiin ei annettu selvää vastausta. Niistä esineistä, joiden kohdalla vastaaja mainitsi niiden alku-

perän, suurin osa esineistä esineryhmittäin laskettuna on perittyjä. Tällaisia esineryhmiä ovat 

käsityöt, taulut, käyttöesineet, valokuvat, astiat, huonekalut, uskonnolliset esineet, asiakirjat, 
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korut ja sota-aikaan liittyvät esineet. Kirjallisuus, kartat, karjalaiset tunnukset, sekä kansallis-

puvut ja kansanpuvut, ovat sellaisia esineryhmiä, joista suurin osa on itse hankittuja tai val-

mistettuja.140 Karjalasta tuotuina esineinä korostuivat erityisesti valokuvat, huonekalut, muis-

toesineet ja lelut. Näiden esineryhmien kohdalla suurimman osan mainittiin olevan Karjalasta 

peräisin.  

Nähdäkseni on eri asia itse ostaa Karjalaan viittaava esine, kuin periä se. Peritty tai saatu 

esine saattaa muistuttaa enemmän antajastaan kuin karjalaisuudesta, mutta itse hankittuna esine 

edustaa ostajaansa. Tietysti on mahdollista, että karjalainen esine ostetaan sen vuoksi, että se 

muistuttaa omista vanhemmista ja heidän karjalaisuudestaan, eikä sen vuoksi, että haluttaisiin 

erityisesti tuoda esille ja vahvistaa omaa karjalaisuutta. 

Edellisessä luvussa on vertailtu esinekategorioiden esiintymistä ennen sotaa syntynei-

den, sota-aikana syntyneiden ja sodan jälkeen syntyneiden välillä. Luvussa pohdittiin syytä sii-

hen, miksi kolme suurinta esinekategoriaa141 olivat kaikilla ryhmillä samat. Mahdolliseksi 

syyksi arveltiin sitä, että karjalaista esineistöä ei tule enää lisää. Näyttää kuitenkin siltä, että 

näistä esineryhmistä kirjallisuutta hankitaan itse jatkuvasti lisää. Kirjallisuuden avulla Karja-

lasta on mahdollista saada lisää tietoa ja näin vahvistaa omaa karjalaista identiteettiä. 

Niiden esineiden, joiden kohdalla vastaaja on kertonut esineen säilytyspaikan, suurinta 

osaa esineistä säilytettiin esillä, eli näkyvällä paikalla kodissa. Tällaisia esineryhmiä, joista suu-

rinta osaa mainituista esineistä säilytettiin esillä, olivat käsityöt, taulut, käyttöesineet, karjalai-

set tunnukset, koriste-esineet, uskonnolliset esineet, muistoesineet, sota-aikaan liittyvät esineet 

ja lelut ja pelit. Kirjoja säilytetään enimmäkseen hyllyissä eri huoneissa. Käytössä olevia esi-

netyyppejä ovat astiat ja ruokailuvälineet, kansallispuvut ja kansanpuvut, sekä korut. Asiakir-

jojen ja kirjeiden yhteydessä ainoastaan kolmen esineen kohdalla mainittiin niiden säilytys-

paikka, ja ne kaikki olivat erilaiset: esillä, varastossa ja työhuoneessa.  

Monella vastaajalla esineet pidettiin todella näkyvällä paikalla kotona. Karjalaan liitetyt 

esineet halutaan pitää näkyvillä, mikä viittaa niiden arvostamiseen. Karjalaisuutta ei missään 

tapauksessa haluta piilottaa. Monet kyselyyn vastanneet ilmaisivat suoraan olevansa ylpeitä 

karjalaisuudestaan (Liite 8). Tämä korreloi esineiden säilyttämisen kanssa. 60-vuotias nainen 

ja 71-vuotias nainen. 

                                                           
140 Niistä esineistä, joiden alkuperä on mainittu. 
141 Käsityöt ja tekstiilit, kirjallisuus ja lehdet, sekä taulut. 
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Ikonit ovat muistutus minulle uskostani ja niiden edessä sekä rauhoitun että rukoilen. 

Kaikki muu karjalainen esineistö muistuttaa sekä minua että kaikkia kodissamme vie-

railevia talon emännän kulttuuritaustasta. Sitäkään en piilota, vaan tuon esille niin 

kauan kuin elän. (V12) 

Kaikkien näiden esineiden merkitys on juuri tuossa identiteetin tunteessa, jota kuvasin, 

ne ovat ikään kuin oman identiteetin ulkoisia merkkejä. (V35) 

Kuva 4. Yhden vastaajan omistama karjalaista tupaa kuvaava taulu. 

 

Lähde: V42. 

Usean esineen kohdalla vastaajat itse kertoivat säilyttävänsä esinettä ”kunniapaikalla”. Tämä 

kertoo esineen korkeasta arvosta omistajan mielessä. 79-vuotias nainen kirjoittaa vastaukses-

saan:  

Maisemataulu Karjalasta on aina ollut kotonani kunniapaikalla, niin se on minunkin 

kodissani. (V55) 

Vastauksissa mainittiin eri huoneita, missä esineitä säilytettiin. Esineitä säilytettiin olohuo-

neessa, makuuhuoneessa, keittiössä, työhuoneessa ja eteisessä. Olohuone on kiinnostava huone, 

koska se on samalla omistajansa kodissa oleva yksityinen tila, että valikoituneille vieraille tar-

koitettu julkinen tila. Siellä tapahtuvat kontaktit ulkomaailman. Olohuoneeseen sijoitetut esi-
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neet on tarkoitettu paitsi itselle, myös toisten nähtäväksi. Niillä voidaan esitellä omaa ideolo-

giaa ja identiteettiä.142 Olohuoneeseen asetetaan sellaiset esineet, joiden kohdalla ei ole haittaa, 

että vieraat ihmiset näkevät ne. Kun henkilö pitää selkeästi Karjalaan viittaavia esineitä olohuo-

neessaan, viestii hän vieraille omasta karjalaisuudestaan.  

Olohuoneen lisäksi vastaajat mainitsivat pitävänsä karjalaiseksi kokemiaan esineitä ma-

kuuhuoneessa ja työhuoneessa. Makuuhuone edustaa yksityisempää tilaa143, sillä sinne harvem-

min viedään vieraita. Myös työhuone on tällainen henkilökohtaisempi huone. Tällaisessa huo-

neessa pidetyt esineet ei ole tarkoitettu niinkään vieraiden nähtäväksi, vaan enemmän henkilö-

kohtaiseen käyttöön. Esineillä ei niinkään pyritä ulospäin esittämään omistajan identiteettiä. 

Yksi vastaajista, 85-vuotias nainen, kertoo: 

Olen syntynyt kuvassa näkyvässä saunassa ja kuva on makuuhuoneessani lähellä sän-

kyäni, näen sen joka ilta nukkumaan mennessä. (V33) 

Osalla vastaajista oli tietty paikka karjalaisille esineilleen, ja niitä pidettiin yhdessä paikassa: 

tietyllä seinällä tai yhdessä huoneessa. Eräs vastaaja nimittää yhtä huonettaan ”karjalakamma-

riksi”, ja pitää siellä Karjalaan liittämiään esineitä. Toisilla vastaajilla esineet taas ovat tietyssä 

mökissä ja vierastalossa (V23; V39). Nähdäkseni karjalaisten esineiden säilyttäminen samassa 

ja tietyssä paikassa kertoo siitä, että esineet tunnistetaan karjalaisiksi ja siten tietoisesti asete-

taan samaan paikkaan. Esineiden juurista ollaan siis tietoisia. 82-vuotias nainen, 76-vuotias 

nainen ja 59-vuotias nainen kirjoittavat:  

Kodissani on yksi kamari nimetty ”karjalankammariksi”. Siellä on säkkijärviraanu sei-

nällä ja äidin merkkaama huoneentaulu tekstein: ”Lempi on kodin Luoja, koti on lem-

men suoja.” Äidin merkkaamat sanomalehdenkannattimet riippuvat toisella seinällä 

Karjalan Kunnaat lehteä varten. (V23) 

Olemme kunnostaneet rintamamies talon upeaksi, ja se on koko suvun suuri aarre. 

Siellä vaalimme karjalaisuutta, ja minulla on mummon mökki, joka on sisustettu karja-

lan värein, ja esinein. (V39) 

Se, että suurin osa tavaroista on sijoitettu tuohon vierastaloon, johtuu tilan ei arvostuk-

sen puutteesta. (V49) 

                                                           
142 Riggins 1994: 101; Raninen-Siiskonen 1999: 207–208; Woodward 2001: 121; Money 2007: 16. 
143 Money 2007: 118. 
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Esineiden sijoittelusta haastateltavien kotiin voi päätellä, että vastaajien karjalaiseksi 

määrittelemä materiaalinen kulttuuri on tärkeää. Karjalaisuus on kyselyyn vastaajille merkit-

tävä arvo, jota halutaan esitellä myös vieraille. Seuraavassa luvussa pohdin vielä tarkemmin 

vastaajien esineiden merkitystä.  

3.4. Yhteenveto 

Tässä luvussa käsiteltiin vastaajien mainitsemia karjalaisuuteen liitettyjä esineitä. Karjalaisuus 

näkyy vastaajien kotien materiaalisessa kulttuurissa. Vastaajien mainitsemat karjalaiseksi koe-

tut esineet jaettiin seuraaviin kategorioihin: kirjallisuus ja lehdet, käsityöt ja tekstiilit, taulut, 

käyttöesineet, kartat, valokuvat, karjalaiset tunnukset, astiat ja ruokailuvälineet, huonekalut, 

kansallispuvut ja kansanpuvut, sisustusesineet, uskonnolliset esineet, asiakirjat ja kirjeet, muis-

toesineet, korut, sota-aikaan liittyvät esineet, musiikkiin liittyvät esineet, palkinnot ja ansiomer-

kit, sekä lelut ja pelit. Kirjallisuus ja lehdet -kategoriaan kuuluvia esineitä omisti suurin osa 

vastaajista. Ennen sotaa, sodan aikana ja sodan jälkeen syntyneiden henkilöiden omistamien 

esineryhmien lukumäärien vertailussa ei havaittu juurikaan eroja. 

Suurin osa vastauksissa esiin tulleista esineistä oli vastaajien perimiä. Osa esineistä oli 

itse hankittuja, sekä Karjalasta peräisin olevia. Lisäksi osa vastaajien mainitsemista esineistä 

on yhä käytössä. Vastaajat säilyttävät mainitsemiaan esineitä kodissa pääosin esillä ja näkyvällä 

paikalla. Esineitä arvostetaan ja vastaajat haluavat tuoda omaa karjalaista identiteettiään esiin 

kodissa vieraileville ihmisille. Esineitä säilytetään pääosin olohuoneessa, mutta lisäksi makuu- 

ja työhuoneessa. Olohuone on todella julkinen huone kodissa, ja siellä esillä säilytettävät esi-

neet tarkoitetaan myös vieraiden nähtäväksi. 
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4. KARJALAISUUDEN MERKITYS VASTAAJILLE  

4.1. Esineiden merkitys 

Materiaalinen kulttuuri ohitetaan usein Karjalaa koskevissa tutkimuksissa nopeasti.144 Esineet 

on määritelty identiteetin symboleiksi tai ”Koti-Karjalan uusiksi tunnuksiksi” 145 Oman tulkin-

tani mukaan ne ovat kyllä muun muassa sitä. 73-vuotias mies kirjoittaa:  

Kun on päässyt tutustumaan isovanhempien ja äidin kotiseutuun on kirjat avanneet nä-

kyvyyttä ja eräänlaisen uuden maailman juuri niihin seutuihin. Olen yrittänyt viestittää 

lapsilleni sitä samaa karjalaisuutta ja äidin kotiseutua myös kirjojen kautta. (V31) 

Esineet tekevät meistä sen mitä olemme. Ihminen voi tavaroilla ilmaista yksityisempiä asioita, 

kuten arvoja ja henkilökohtaista historiaa, ja julkisempia asioita, kuten statusta.146 Esineiden 

avulla voi myös vahvistaa haluamaansa identiteettiä. 147 Karjalaiseksi itsensä kokevat henkilöt 

siis voivat vahvistaa omaa identiteettiään omistamansa materiaalisen kulttuurin kautta. 

Siirtokarjalaisilla ja heidän jälkeläisillään on kotonaan paljon Karjalaan liitettyjä esi-

neitä. Ihmisen kodissa olevat esineet ovat merkittäviä ihmisen identiteetin kannalta. Koti on 

yksityinen paikka, jonne pääsevät vain kutsutut ihmiset. Kodin sisustus edustaa ihmistä itseään 

ja koti on osa identiteettiä.148 Me heijastamme jotain itsestämme ympäristöömme esineiden 

muodossa.149 Esineiden on todettu jopa toimivan ihmisen oman ruumiin jatkeina, että ne täy-

dentävät ihmistä.150 Jos ihminen siis kokee olevansa karjalainen, hän saattaa jatkaa ja täydentää 

tätä identiteettiään ympäröimällä itsensä karjalaisilla esineillä. Erityisesti itse hankitut Karja-

laan liitettävät esineet kertovat tästä, mutta toki myös perittyjen esineiden esillä ja sisustuksessa 

pitäminen. 73-vuotias vastaaja kertoo vastauksessaan: 

Voin hyvällä sydämellä sanoa kotini olevan ” pullollaan” Karjalaan liittyvää kirjalli-

suutta, käsitöitä, standardeja, karttatauluja, karjalasta tuotuja muistoesineitä, puna-

musta kynttilöitä ja lautasliinoja, T-paitoja, essuja, lippiksiä… (V72) 

Vaatteet voidaan nähdä identiteetin symboleina ja erityisesti vaatetus on nähty jatkeena ke-

holle.151 Kansallispuvut ja kansanpuvut ovat nimenomaan karjalaisuuteen viittaavia vaatteita, 

                                                           
144 Esim. Sihvo 1995: 578–579; Kuusisto-Arponen 2006: 206; Willman 2006: 240; Fingerroos 2010: 158. 
145 Raninen-Siiskonen 1999: 207; Ruotsala 2007: 244. 
146 Dittmar 2008: 34, 35. 
147 Dittmar 1992: 79, 83; Woodward 2001: 121; Zeisel 2006: 357; Dittmar 2008: 36, 41. 
148 Cooper 1976: 436–437. 
149 Cooper 1976: 435. 
150 Dittmar 1992: 47; Utriainen 1996: 54; Naukkarinen 1999: 37; Dittmar 2008: 25. 
151 Dittmar 1992: 41; Naukkarinen 1999: 38.  Kuokkanen 2016: 79. 
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mutta kuten edellisestä sitaatista käy ilmi, voidaan omaa karjalaisuutta tuoda esiin myös muun-

laisella vaatetuksella.  

Halu pitää tavaroita esillä kertoo subjektiivisen ja objektiivisen identiteetin yhdistämi-

sestä. Sisäinen, subjektiivinen, identiteetti tuodaan ulkopuolelle erottuvaksi, objektiiviseksi, 

identiteetiksi. Karjalaisia esineitä käyttämällä ja esittelemällä halutaan tuoda oma karjalaisuus 

selkeästi esiin. On otettava huomioon, että identiteetin ilmaisemiseksi muille symbolien kautta, 

on muiden ymmärrettävä nämä symbolit.152 Karjalaisella henkilöllä voi olla kotonaan useita 

Karjalasta häntä itseään muistuttavia esineitä, mutta jos ne ovat kaikki esimerkiksi käyttöesi-

neitä ja huonekaluja, ei ulkopuolinen vieras kenties tunnista niitä karjalaisiksi, eikä kenties näe 

niiden omistajaakaan siten karjalaisena. Karjalaa selkeästi symboloivat esineet, kuten viirit ja 

liput, kertovat ja symboloivat selkeämmin myös ulkopuolisille omistajan identiteettiä. 

Esineiden merkitys omistajilleen tulee osaltaan esiin edellisessä luvussa käsitellyssä esi-

neiden sijoittamisessa koteihin. Esineet halutaan näyttää muille, mutta myös pitää lähellä itseä 

ja pitää ne näkyvissä. Esineiden arvokkuudesta niiden omistajille kertoo se, että ne halutaan 

säilyttää ja pitää hyvänä. 72-vuotias nainen ja 77-vuotias nainen kirjoittavat: 

Vaatteet säilytän huolellisesti kaapissa, ettei valo pääse niitä vahingoittamaan. (V1) 

Taulu, äitini häälahjat ym esineet ovat minulle erittäin arvokkaita. Kun käytämme 

esim. maljakoita juhlissa, varoittelen niiden käsittelijöitä, etteivät vaan riko niitä. 

(V36) 

Vastaajilta kysyttiin vielä erityisesti, mikä on heidän mielestään heidän esineidensä merkitys. 

Vastaajat kertoivat käsityksensä siitä niin yksittäisten esineiden, kun kaikkien esineiden koh-

dalla yhteisesti. Materiaalisen kulttuurin kerrottiin suurimassa osassa vastauksia merkitsevän 

muistoja. Esineiden koettiin muistuttavan erityisesti henkilöistä, paikasta, eli Karjalasta yleensä 

ja vastaajien kotipaikkakunnista. Kolmanneksi esineet tuovat vastaajille muistoja toisesta ajasta 

ja menneestä elämästä. Vastaajille tämä tarkoittaa usein lapsuutta ja lapsuuden kotia. Neljän-

neksi esineet muistuttavat ja edustavat osalle vastaajista elämän arvoista, sekä kulttuuria ja his-

toriasta. Kaikkien esineiden arvo ei ole niiden herättämissä muistoissa, vaan osalla on merki-

tystä tänä päivänä. Lisäksi osalla tavaroista on käytännöllinen merkitys. On muistettava, että 

materiaalinen kulttuuri on lähtökohtaisesti mykkää, eikä se itsessään sisällä minkäänlaisia mer-

kityksiä tai muistoja, vaan ihmiset liittävät niitä esineisiin.153  

                                                           
152 Dittmar 1992: 79. 
153 Jones 2007: 22. 
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Suuri osa vastaajista koki esineidensä muistuttavan ihmisistä, yleensä vanhemmista tai 

isovanhemmista. Erityisesti perityt esineet ovat varmasti tässä suuressa osassa, ja esinetyypeistä 

valokuvat, kirjeet ja mahdollisesti puhdetyöt ovat sellaisia esineitä, jotka tuovat muistoja niissä 

esiintyvistä tai ne valmistaneista henkilöistä. Monenlaiset muutkin esineet koettiin tällaisiksi. 

85-vuotias nainen, 83-vuotias nainen, 85-vuotias nainen ja 66-vuotias nainen kirjoittavat vas-

tauksissaan: 

Minulla on tauluna Jaakkiman kirkko, Siirtokarjalaisen tie - kirja, valokuvia ja isän 

tekemä viipsenpuu, joka on arvokas muisto hänestä. (V2) 

Kauniit liinat merkitsevät tärkeitä muistoja sekä käytössä että äidin taitavuuden osoi-

tuksena. Samoin isän taitavuutta ihailen kaappia käyttäessäni. (V6) 

Mummoni kapioarkku ja siellä olevat esineet tuovat muistoja edesmenneistä läheisistä 

ihmisistä: tässä on mummoni säilyttänyt itse tekemiään kapioita, näitä kirjoja ovat isäni 

ja äitini lukeneet, tämä ajan kuluttama arkku voisi kertoa monista suvun ihmisistä ja 

heidän elinympäristöstään, mutta sillä ei ole siihen taitoa. (V9) 

Ennen kaikkea muistoja isään, isoäitiin, kummisetään ja muuhun sukuun liittyviä muis-

toja ja sitä kautta Karjalaan. (V10) 

Voidaan pohtia, liittyvätkö tällaiset esineet itsessään karjalaisuuteen, vaan enemmän itse asi-

assa niihin liittyviin henkilöihin, joilta esineet on peritty tai saatu. Esineet toimivat linkkinä 

ihmisten välillä, ja esineiden säilyttämisen voidaan kokea merkitsevän myös suhteen säilyttä-

mistä esineen antaneeseen ihmiseen.154 Kuitenkin, niin kuin viimeisestä sitaatista käy ilmi, 

nämä esineet ja ihmiset, joista ne muistuttavat, saattavat muistuttaa myös Karjalasta paikkana. 

Esineet muistuttivat omistajiaan Karjalasta ja vastaajien synnyinpaikoista. 79-vuotias 

mies ja toiseen sukupolveen kuuluva henkilö kertovat: 

Tuovat muistoja synnyinkaupungistani, Sortavalasta ja lapsuuden muistoja. (V13) 

Pitäjäkartta seinällä tuo kuitenkin mieleen kylät ja asuinpaikat, joilla läheiseni ovat 

eläneet sekä muistot yhteisistä matkoista entisille kotiseuduille. (V78) 

Luvussa yksi pohdittiin jo Karjalan merkitystä paikkana ja Karjalaa utopiana. Voidaan miettiä, 

muistuttavatko vastaajien esineet omistajiaan oikeastaan ”oikeasta”, todellisesta, Karjalasta, vai 

                                                           
154 Money 2007: 372. 



43 

 

kuvitellusta, utopian ja nostalgian Karjalasta, jota ei oikeastaan edes ole. Esinetyypeistä mah-

dollisesti erilaiset kartat ja muut Karjalan kuvat ovat sellaisia esineitä, jotka tuovat Karjalan 

mieleen. Kartat ja kuvat ovat visuaalisia esityksiä, jotka voidaan nähdä menneisyyden esittä-

jinä. Vaikka niitä käytetään muistin säilyttämiseen, ne eivät kuitenkaan ole suora ikkuna men-

neeseen aikaan.155 Vastaajien omistamat Karjalaa esittävät kuvat eivät tarjoa suoraa yhteyttä 

Karjalaan. Kartat voidaan silti nähdä hyvin konkreettisena symbolina Karjalasta nimenomaan 

paikkana.156  

Kuva 5. Vastaajan omistama Muistojen Karjala -kartta. 

 

Lähde: V74. 

Muutkin esineet kuin kuvat ja kartat toimivat muistuttajina Karjalasta. Karjalaisten esineiden 

kohdalla on puhuttu jopa mukana kulkevasta, ”siirrettävästä kotiseudusta”.157 76-vuotias nainen 

ja 65-vuotias nainen kertovat omistamistaan esineistä: 

Lisäksi minulla on pieni pöytä (ns. tupakkapöytä), jonka alapuolella on maalilla kirjoi-

tettu äidin nimi ja osoite evakkomatkaa varten. Joskus ajattelen, mitähän sekin pöytä 

kertoisi, jos osaisi puhua! Se on ollut vanhempieni ensimmäisessä yhteisessä kodissa. 

Ensimmäinen valokuva minusta on joululta -41, jolloin olin alle puolivuotias. Olen äi-

din sylissä ja pöytä näkyy kuvassa. (V56) 

Sitten minulla on mielestäni oikein aarre, paperit talosta ja maasta Karjalassa. (V48) 

                                                           
155 DiPaolo Loren & Baram 2007: 1, 2; Jones 2007: 1. 
156 Kts Smith 2007. 
157 Ruotsala & Lähteenmäki 2007: 244. 



44 

 

Esineiden siis voidaan ajatella toimivan todisteena menetetyn paikan olemassaolosta. 

Esineet eivät ehkä suorastaan korvaa Karjalaa paikkana, mutta toimivat arvokkaina muistutta-

jina menetetystä Karjalasta, jonne ennen ei päässyt lainkaan edes vierailemaan.  

Kolmanneksi esineiden koettiin muistuttavan toisesta, menneestä ajasta.158 Usein kysei-

nen aika oli vastaajien oma lapsuus ja lapsuuden koti. Vastaajista osa on syntynyt ennen sotia, 

ja on ehtinyt viettämään osan lapsuuttaan Karjalassa. Esineistä varmasti lapsuudesta ja lapsuu-

den kodista muistuttavat erityisesti sieltä mukaan saadut esineet. 82-vuotias nainen ja 78-vuo-

tias nainen kertovat: 

Lapsuuden kodin huonekalut ja esineet ovat kodin tavaroista rakkaimmat ja pidän niitä 

suuressa arvossa. Ne nostattavat muistoja ja tuovat lohtua menetetystä kodista. (V23) 

Tuoli ja arkku ovat olleet minun elämäni ajan olemassa, enkä niistä meinaakaan luo-

pua. Ne ovat lenkki lapsuuteen. (V26)  

Raninen-Siiskonen on omassa tutkimuksessaan todennut hänen haastattelemillaan henkilöillä 

olleen ikään kuin kaksi erillistä elämää: ”se, jonka he ovat eläneet ja se, jota he muistelevat”.159 

Kuten Karjalaan paikkana, tähän menneeseen, elettyyn elämään liittyy tietynlainen nostalgi-

suus. 

Esineiden koettiin muistuttavan neljänneksi arvoista ja karjalaisesta kulttuurista ja his-

toriasta. 77-vuotias nainen kirjoittaa: 

Esineet ovat osa minua, koska muuta ei ole. Vanhempani ovat kuolleet ja karjalainen 

kulttuuri on esineissä. … Muistot minulle ovat vähäiset, koska ensimmäisen kerran läh-

din vauvana ja toisen kerran muutaman vuoden ikäisenä, joten ne esineet merkitsevät 

pysyvyyttä, kulttuuria. (V73) 

Vaikka paikka on menetetty, ovat esineet jäljellä muistuttamassa Karjalasta ja sen kulttuurista. 

Karjalan alueen materiaalisessa kulttuurissa näkyy sen asema kahden valtion rajamaana muun 

muassa ortodoksisissa esineissä, puvuissa ja ruokakulttuurissa.160 

Kaikkien vastaajien omistamien esineiden merkitys ei ollut heidän omien sanojensa mu-

kaan menneessä, vaan joillain esineillä on merkitystä omistajilleen erityisesti tässä hetkessä, 

                                                           
158 Kts. Money 2007: 370. 
159 Raninen-Siiskonen 1999: 27. 
160 Kts Raivo 1996: 56; Heikkinen 1992: 87–88; Sallinen-Gimbl 2009: 10, 12. 
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kuten vastaajien omistamat ortodoksisuuteen liittyvillä esineillä. 53-vuotias mies kirjoittaa or-

todoksisuuteen liittyvistä esineistään: 

No ei varsinaisia mitään syvällisiä muistoja, mutta enemmänkin niiden läsnä ololla on 

merkitystä tässä ja nyt. (V30) 

Esineet eivät ainoastaan heijasta menneisyyttä, vaan ovat kiinteä osa nykyisyyttä, sillä mennyt 

aika sisältyy aina tähän hetkeen.161 

Suurella osalla aineistossa esiin tulleissa esineissä niiden arvo oli jossain muualla kuin 

itse esineessä. Joillakin vastaajien mainitsemilla esineillä on muistoarvon lisäksi tai sijasta sel-

västi käytännöllinen arvo. Käyttöesineiden kategoriasta monet esineet olivat edelleen vastaajien 

käytössä, kuten yhden vastaajan kaalihakkuri ja toisen vastaajan kaulin (V19; V23). Lisäksi 

karttoja ja kirjoja käytetään tiedonhakuun. 77-vuotias mies kertoo: 

Karjala-aiheiset kirjat ovat olleet kenties eniten käyttämiäni lähdekirjoja, kun olen pi-

tänyt esitelmiä ja esityksiä eri yhdistyksissä. (V80) 

Toinen 77-vuotias mieshenkilö kirjoittaa. 

Taulut ja ikonit ovat osa huoneen sisustusta, ryijy on työhuoneen seinällä ja kiikarit 

kirjahyllyssä näkyvillä. Niiden kautta ja avulla olen voinut valistaa pohjalaisia vierai-

tani Karjalasta. (V58) 

Esineet siis toimivat muun muassa tiedon lähteinä itselle, ja niiden avulla voidaan kertoa ja 

opettaa Karjalasta ja karjalaisuudesta muille ihmisille. Kuten edellisestä vastaajan lainauksesta 

voidaan päätellä, käyvät tähän tarkoitukseen hyvin erityyppiset esineet. Karjalaisuutta siis voi-

daan kiinnittää monen tyyppisiin esineisiin. Tavaroiden käytännöllisyys ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, ettei niillä voisi olla käyttäjälleen lisäksi todella suuri tunnearvo. Kirjojen kohdalla var-

maan voidaan puhua ”muistojen kirjoista”, joiden avulla muistellaan Karjalaa ja palataan elä-

mään siellä.162  

Esineiden merkitykseen ja arvoon on vaikuttanut pakkolähtö ja diasporaan joutuminen. 

Karjalasta saatiin todella vähän tavaraa mukaan, sillä lähtö tuli usein kiireessä.163 Esineet saat-

tavat olla arkipäiväisiä, ja niitä ei välttämättä pidettäisi lainkaan arvokkaina, elleivät ne olisi 

                                                           
161 Koskijoki 1997: 269–279; Lucas 2010: 350; Gánzales-Ruibal 2016: 147. 
162 Raninen-Siiskonen 1999: 238. 
163 Hämynen 2008: 37, 43. 
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pelastuneet Karjalasta. Toisaalta esineiden vähäinen mukaan saaminen on vaikuttanut siihen, 

että monet esineet, jotka eivät ole edes Karjalasta kulkeutuneet, ovat saaneet omistajiensa mie-

lissä suuren arvon Karjalan ja siellä asuneiden ihmisten edustajina. 80-vuotias nainen, 71-vuo-

tias nainen ja 60-vuotias nainen kirjoittavat vastauksissaan: 

Mitään esineitä ei Viipurista saatu mukaamme, Äidillä reppu ja pieni matkalaukku, 

minulla nukke, on edelleen rakkaana muistona pöydälläni. (V27) 

Esineitä Karjalasta minulla on kovin vähän. Vanhempani saivat ottaa mukaansa jotain, 

mitä jaksoi kantaa. Tavarat, joiden piti tulla perässä (huonekalut), tuhoutuivat junan 

räjähdyksessä venäläisten pommittaessa. Ei siis jäänyt seuraavalle sukupolvelle mitään 

vanhaa... (V15) 

Vaikka sukuni on lähtenyt evakkoon niin kiireellä, ettei montakaan esinettä ole tullut 

heidän mukanaan uusille asuinsijoille, niin uustuotantoakin olevissa esineissä on mi-

nulle tärkeitä muistoja ja tunnearvoja. (V12) 

Esineet siis muistuttavat omistajiaan monista asioista. Noran lieux de mémoire -käsitteeseen 

kuuluivat fyysiset asiat. Esineet siis voivat toimia muistin paikkoina. Tutkijat ovat käyttäneet 

käsitettä muistojen astia puhuessaan esineistä ja muistista.164 Esineitä on kuvattu muistojen 

kiinnitysalustaksi, ja huomautettu, että muistojen avautuminen edellyttää joko muistelijaa tai 

kirjattua tietoa.165 Joka tapauksessa, esineillä on merkityksensä muistojen välittäjänä ja ylläpi-

täjänä, joskaan pelkistä esineistä sinänsä ei siihen ole. Ihmiset kytkevät muistoesineisiin erilai-

sia kertomuksia, joiden avulla pystytään muistelemaan menneisyyden tapahtumien ja herättä-

mään eloon muistoja tai kertomuksia tapahtumista muistelijoiden mielissä.166 

Marius Kwint on esittänyt esineiden muistojen tallentamiselle kolme päätapaa. Ensiksi 

esineet antavat muistolle konkreettisen kuvan, toiseksi ne tarjoavat muistille virikkeitä ja kol-

manneksi ne varastoivat tietoa kokemuksesta. Esineet ympärillämme muistuttavat menneistä 

tapahtumista. Samasta syystä hävitetään esineitä, jotka muistuttavat asioista, joiden halutaan 

unohtuvan.167 ”Poissa silmistä, poissa mielestä”, siis pätee tähän.   

Esineet voivat olla muistin paikkoja ja muistin välineitä. Suunta on myös toisinpäin. 

Esineet muuttuvat muistojen kautta merkityksellisiksi ja saavat itseisarvon.168 Esine toimii 

                                                           
164 Koskijoki 1997: 269–279. 
165 Luutonen 2007: 41–42. 
166 Savolainen 2015: 226. 
167 Kwint 1999: 2. 
168 Luutonen 2007:41–42.  
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usein menneisyyden muistojen ja muistamisen konkreettisena välittäjänä. Muistot ja mielikuvat 

tekevät esineistä merkityksellisiä. Muistoarvoltaan merkitykselliset esineet taas ovat kuin näyt-

teitä eletystä elämästä, mutta niihin liittyen tuotetaan jatkuvasti uusia elämyksiä. Materiaalisen 

kulttuuriin liitetyt muistoarvot eivät ole pysyviä, vaan ne voidaan tulkita aina uudelleen.169 Esi-

neen muistoarvo varmasti muuttuu sen siirtyessä sukupolvelta toiselle. Esineen alkuperäistä 

omistajaa esine saattaa muistuttaa Karjalasta, paikasta, mutta sen perijää se taas saattaa muis-

tuttaa sen entisestä omistajasta. 

Muistamista on kuvattu ihmisten ja objektien väliseksi prosessiksi, jossa esineet tarjoa-

vat mielleyhtymiä, jotka auttavat ihmisiä muistamaan. Muistaminen tuotetaan ihmisen ja ma-

teriaalisen maailman kohtaamisessa. Sen vuoksi esineitä voidaan pitää muistuttajina mennei-

syydestä.170 Tätä käsitystä on kritisoitu. Esineitä ei voi ilman muuta pitää muistojen astioina ja 

kantajina. Esineitä ei voida varauksetta pitää yksinkertaisesti ”muistin agentteina” (agents of 

memory), eivätkä esineet automaattisesti toimi muistin tallennuspaikkoina.171 Esineet eivät tie-

tenkään itse esineinä kanna merkityksiä ja muistoja, vaan ihmiset liittävät niitä esineisiin. Jos 

esineen tarina unohtuu, ei pelkkä esine voi tuoda muistoja takaisin. 

Esineet eivät välttämättä sinänsä ole merkittäviä, vaan niihin sisältyvät muistot ja ar-

vot. 57-vuotias toisen polven edustaja kirjoittaa: 

Voin tulkita, että matkalaukun uusiokäyttö on antanut sille ensisijassa sisustuksellisen 

tehtävän ja merkityksen. Se on selvästi minulle retrohenkinen, ollen jotenkin kiva ja 

myös esteettisesti hyvännäköinen häivähdys historiaa. Toki sillä on karjalainen merkitys 

ja merkitys isovanhemmille kuuluneena toimien kuin aikasiltana menneisyyteen omiin 

taustoihini. Merkitys vahvistuu myös sillä tavalla, että ystävät täällä käydessä huomioi-

vat matkalaukun ja kysyvät sen taustoja ja innolla heille kerron tämän tarinan, jolloin 

se vahvistaa matkalaukun arvoa itselleni. Tavallaan voi sanoa, että esine ei ole itses-

sään mitään. Sen käyttötarkoitus ja merkitys haltijalleen ja käyttäjälleen luo sille tari-

nan, ja juuri näinhän tässä on käynyt. (V18) 

Toinen vastaaja, 69-vuotias nainen, pohtii: 

                                                           
169 Koskijoki 1997: 270. 
170 Jones 2007: 6, 26. Kts myös Raivo 2004: 67; Money 2007: 371–373. 
171 Forty: 1999: 3–4.  
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Nämä muutamat esineet ovat näköala menneeseen aikaan ja jo edesmenneiden omaisten 

elämään. Esine itsessään ei ole niin tärkeä kuin kokemus siitä, että omassa kädessä on 

sama esine, jota aikaisemmat sukupolvet ovat käsitelleet ja käyttäneet. (V67) 

Eli arvot ja kokemukset voivat olla tärkeämpiä kuin materiaalinen kulttuuri. Kaksi vastaajaa, 

70-vuotias nainen ja 89-nainen, kuvaavat omistamiensa esineiden merkitystä seuraavalla ta-

valla: 

Enemmän asiat ovat päässäni "muistoina" ja luen kirjoja, myös sotakirjallisuutta, ja 

artikkeleita kuin että päivittäin ihastelisin esineistöä, vaikka niitä arvostankin. (V59) 

Karjalaisuus on minussa enemmän henkisenä kuin aineellisena omaisuutena. Menete-

tystä kotiseudustanikin kaipaan eniten luontoa. Taloja ja tavaroita, näitähän saa. (V79) 

Aineellisuus ei välttämättä ole oleellisinta karjalaisen identiteetin tai karjalaisuuden säilyttämi-

sen kannalta, vaan esineisiin liitetyt muistot. Esineet voivat kuitenkin olla jopa lähestulkoon 

taakka, jos niitä on liikaa (V47). Esineet ovat oleellisia muistojen säilymisen kannalta. Muistot 

taas auttavat esineitä säilyttämään arvonsa. Niin kuin edellisestä lainauksista käy ilmi, ei se 

välttämättä tee esineistä korvaamattomia. Siirtokarjalaisten esineiden voidaan ajatella olevan 

arvokkaita juuri sen vuoksi, mitä ne voivat välittää. Seuraavassa luvussa pohditaan karjalaisuu-

den välittämistä jälkipolville muilla tavoin kuin materiaalisen kulttuurin kautta. 

4.2. Halu välittää eteenpäin 

Vaikka karjalaisen identiteetin epäiltiin sotien jälkeen häviävän, se ei ole tänäkään päivänä ka-

donnut. Vaikuttaa siltä, että muistamista edistävät tekijät ovat ylittäneet unohtamista edistävät 

tekijät, eli paikan muutoksen ja diasporan. Yhteisöllistä muistamista edistävät toimenpiteet al-

koivat jo heti ensimmäisen talvisodan evakuoinnin jälkeen ja Karjalan liitto perustettiin. Kult-

tuuria ja muistamista on pidetty myöhemmin yllä erilaisin keinoin, kuten tapahtumin, muistel-

min ja kirjoituskilpailuin.172 Uudenlainen, siirtokarjalaisuuden tiedostava kausi alkoi 1970-lu-

vulla.173 Kiinnostus karjalaisuuteen vaikuttaa lisääntyneen 1990–2000 -luvuilla, sen jälkeen, 

kun kotiseutumatkat luovutettuun Karjalaan tulivat mahdolliseksi Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeen.174 Tutkijoiden mukaan on havaittavissa sellaisia ilmiöitä, jotka merkitsisivät, ettei kar-

jalaisuus suinkaan ole häviämässä. Kiinnostus siihen on sen sijaan jopa lisääntymässä ja sen 

                                                           
172 Kuusisto-Arponen 2009: 547, 552.  
173 Sallinen-Gimbl 2000: 337. 
174 Alasuutari & Alasuutari 2009: 325. Kts myös Kuusisto-Arponen 2009: 552. 
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muistamiseen on kehitetty erilaisia tapoja.175 Sopeutuminen on eri asia kuin sulautuminen, ja 

tästä merkkinä ovat erilaiset karjalaisen kulttuurin ilmenemismuodot, kuten pitäjäjuhlat.176 Kar-

jalaisuutta välitetään eteenpäin seuraaville sukupolville erilaisin keinoin, aineettomana että ai-

neellisena kulttuuriperintönä. 

Aineistossani karjalaisuus näyttäytyy elinvoimaisena. Luvussa kaksi esiteltiin eri tapoja, 

joiden kautta vastaajat kokivat karjalaisuuden näkyvän elämässään. Näistä tavoista karjalainen 

ruokakulttuuri ja kotiseutumatkat olivat sellaisia, joiden kautta tulkintani mukaan erityisesti vä-

litettiin karjalaisuutta jälkipolville, eli tehdään identiteettityötä. Ilonen pitää kotiseutumatkoja 

merkittävänä identiteettityön muotona.177 Toinen merkittävä muoto tälle on hänen mukaansa 

yhdistystoiminta. Kolmanneksi Ilonen mainitsee kotiseutujulkaisut. 178 Suuri osa vastaajistani 

oli mukana jonkinlaisessa yhdistystoiminnassa, mutta aineistossani kotiseutumatkat ja ruoka-

perinne korostuivat perheen ja suvun välisenä karjalaisuuden välittäjänä. 

Kotiseutumatkat ovat yksi tapa oman karjalaisuuden ilmaisuun ja identiteetin ylläpitä-

miseen. Matkoilla on todettu olevan merkittävä vaikutus sekä vanhimman että nuorempien pol-

vien karjalaiseen identiteettiin, sillä kotiseutumatkoilla nuoremmat työstävät karjalaisuutta 

osaksi identiteettiään, saadessaan mahdollisesti uutta tietoa ja uuden näkemyksen suvun histo-

riasta.179 Monissa oman aineistoni vastauksissa kävi ilmi, että matkoille oli aluksi lähdetty 

omien vanhempien kanssa, ja niille on otettu myöhemmin mukaan omia lapsia ja lapsenlapsia. 

Kotiseutumatkoilla voi olla merkittävä vaikutus ihmisen identiteettiin. 84-vuotias nainen ker-

too: 

Syntymä- ja lapsuuskodin paikoilla käymisen jälkeen tuli voimakas tunto siitä, että mi-

nullakin on juuret ja olen osa sukupolvien ketjussa. (V81) 

Kertomukset ovat merkittävä tiedon ja kulttuurin siirtämisen tapa. Tieto erilaisista paikoista 

välittyy lapsille ja lastenlapsille kertomuksissa, ja niin evakkojen oma muistojen Karjala tulee 

tutuksi kertomuksissa heidän jälkeläisilleen.180 Kotiseutumatkoilla nämä kertomukset saavat 

vahvistusta, ja samalla matkan kehollisuus vaikuttaa muistamisen jatkuvuuteen. 76-vuotias nai-

nen, 72-vuotias nainen ja 69-vuotias nainen kertovat kotiseutumatkoista: 

                                                           
175 Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 114; Ilonen 2013: 14. 
176 kts. Heikkinen 1984; Sallinen- Gimbl 1987; Sallinen Gimbl 1994: 10–11. 
177 Ilonen 2013: 147 
178 Ilonen 2014: 147. 
179 Sallinen-Gimbl 2000: 330, Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 113. 
180 Lehto & Timonen 1993: 90–92.  
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Olen järjestänyt 3 bussimatkaa sisaruksille perheineen, lapsille, lapsenlapsille ja ser-

kuille. Näillä Sakkolan matkoilla puhuttiin äidin ja isän sukujen vaiheista ja elämästä 

sekä tietysti siitä, miten sota liittyi kaikkeen. (V56) 

Olen kotiseutumatkoilla useita kymmeniä kertoja.  Ensimmäiset v. 1990- luvun alussa, 

jolloin vanhempani olivat mukana ja heidän kauttaan sain konkreettista tietoa 

esim. entisten kotitalojen sijaintipaikoista. (V1) 

v. 1991 kävin kotiseutumatkalla Vuoksenrannan Kaskiselässä. Vanhin veljeni oli mu-

kana ja kun kävelimme ”kotikylän” tietä niin hän kertoi missä oli ollut joku talo tms. 

(V25) 

Kaikissa tapauksissa kotiseutumatkalle mukaan viejä ei ole vanhempi tai isovanhempi, vaan 

joku muu sukulainen. Matkoille saatetaan ottaa mukaan muitakin kuin vain sukujuuriltaan 

karjalaisia henkilöitä. 66-vuotias nainen ja 60-vuotias mies kirjoittavat:  

Lähinnä isäni veljen eli setäni, joka oli myös kummisetäni …. kanssa. Hän oli perhee-

tön ja yritti siirtää karjalaista perinnettä kummilapsilleen. (V10) 

Ensimmäisellä matkalla oli mukana myös äitini ja puolisoni sekä tytär. Toiselle mat-

kalle sain mukaani kummitytön/ 11v siskon tyttö.  Viime kesänä oli mukana lähipiiris-

täni sisko ja hänen nuorempi 11v. tytär sekä mieheni sisar (savolainen). (V32) 

Yhdessä tapauksessa on matkailulla saatu nuorempi polvi innostumaan niin, että matkaan on 

lähdetty ilman vanhempaa tai isovanhempaa. Tämä kertoo jollain tasolla identiteettityön onnis-

tumisesta. Olisi kiinnostava tietää, kuinka monessa tapauksessa näin on tapahtunut tai tapahtuu. 

Nuorin pojanpoikani Kaarlo opiskelija kävi muutamalla syyslomalla pikkuautolla kier-

tämässä Kannaksella, osin Räisälän kirkolla. Jälkikasvu on siis saatu kiinnostumaan 

Karjalasta. (V33) 

Kotiseutumatkoihin liittyy materiaalista kulttuuria, matkoilta mukaan tuodut muistoesineet tai 

matkamuistot.181 Niiden kerääminen on tulkittu osana kotiseutumatkan rituaalia.182 Matkamuis-

tot ovat merkittäviä Karjalan muistamisena kannalta ja niihin liitetään henkilökohtaisia merki-

tyksiä.183 60-vuotias nainen kirjoittaa: 

                                                           
181 Kts. Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 116. 
182 Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 116.  
183 Lury 1997: 78–79; Sheller & Urry 2006: 218. 
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Hyllyssäni on pieniä ikoneita matkoilta Karjalasta ja ensimmäisellä matkalla täytin 

tyhjän limupullon Pellotsaaren rannan hienolla hiekalla ja olen ajatellut sen 

käytettävän viimeisen matkan siunaamiseen. Siskollekin toin samanlaisen.  Tämä 

hiekkapullon sisältö on aarre. (V32) 

Pullo täynnä hiekkaa ei itsessään ole arvokas, mutta koska sen on Karjalasta, sitä pidetään 

aarteena. Pullossa oleva hiekka on konkreettinen ja käsinkosketeltava pala paikkaa, Karjalaa. 

Hiekan merkityksestä kertoo ja sen tärkeyttä korostaa aikomus käyttää sitä omissa hautajaisissa. 

Se kertoo Karjalan suuresta merkityksestä, sillä osa sitä halutaan mukaan niinkin merkittävään 

tapahtumaan ihmisen elämässä. 

Connerton kirjoittaa teoksessaan How Societies Remember? (1989) sosiaalisesta muis-

tista184 ja se tarkoittaa asian muistamista erilaisten tapahtumien tai materiaalien kautta. Conner-

ton erottaa kaksi tapaa joilla sosiaalista muistia totutetaan: kommemoratiiviset seremoniat ja 

keholliset käytänteet. Asiat, jotka halutaan muistaa, säilyvät parhaiten tapamuistissa ja keholli-

sessa muistissa.185 Myös Kuusisto-Arponen korostaa kehollisuuden tärkeyttä muistelutoimin-

nassa186 Siirtokarjalaisten tapauksessa esimerkkeinä tällaisesta kehollisuudesta voidaan käyttää 

kotiseutumatkoja tai evakkovaelluksia. Ne ovat osa karjalaisia muistirituaaleja, jotka mahdol-

listavat karjalaisuuden säilymisen.187 Kaipolan kylätoimikunnasta kotiseutumatkat toteutuivat 

toistuvasti, ja lähes aina samalla kaavalla. 188 Ne voidaan sillä perusteella laskea rituaalien tai 

riittien kategoriaan, sillä riitit ovat luonteeltaan toistuvia.189 Kotiseutumatkoja on pidetty ja ku-

vattu jopa pyhiinvaellusmatkoiksi190, mikä vahvistaa niiden rituaalinomaisuutta.191 Osa vastaa-

jista on tehnyt Karjalaan jopa kymmeniä ja satoja matkoja, mikä kertoo kotiseutumatkojen tär-

keydestä karjalaisille. Matkat tarjoavat yhteyden paikkaan.  

Kotiseutumatkoja voidaan pitää identiteettityön muotona. Siinä merkittävässä asemassa 

ovat Karjalassa asuneet henkilöt, jotka voivat tehdä tätä työtä jälkipolviinsa nähden. Identiteet-

tityössä avainasemassa ovat suvut, perheet ja kyläyhteisöt, eli niin kutsutut pienyhteisöt.192Aja-

teltiinpa kotiseutumatkoja sitten rituaaleina tai identiteettiä välittävän työn muotona, on selvää, 

                                                           
184 Connerton 1989 
185 Connerton 1989: 7, 102. Kts myös Jones 2007: 11.  
186 Kuusisto-Arponen 2012: 550, 559.  
187Alasuutari & Alasuutari 2009: 336. 
188 Rantala 2016b: 9–10. 
189 Connerton 1989: 45. 
190 Lehto & Timonen 1993: 100–102; Armstrong 2004: 13–14, 32. 
191 Kts. Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto Arponen 2010.  
192 Ilonen 2013: 146. 
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että ne vaikuttavat karjalaisuuden muistamiseen ja identiteetin siirtämiseen sukupolvelta toi-

selle. Erilaisia karjalaiset juhlat ovat osa karjalaista rituaalia. Niissä tulee esiin materiaalinen 

kulttuuri, kun kansallispukuja käytetään tällaisissa karjalaisissa tilaisuuksissa (V4; V33). 85-

vuotias nainen kertoo: 

..kansallispuvun ompelin v.1980. Olen käyttänyt sitä juhlissa ja syksyisin karjalaisessa 

messussa laulukuorossa. Se on arvokkain oma karjalainen pukuni. (V33) 

Siirtokarjalaiset muodostavat tyypillisen diasporayhteisön. Sen määritelmään kuuluu ajatus yh-

teisestä muistista ja myyteistä liittyen kadotettuun kotimaahan. Tämän määritelmän mukaan 

tällaiset yhteisöt pitävät lähtöpaikkaansa ideaalisena kotinaan, johon heidän tulisi päästä palaa-

maan. Diasporayhteisöille on luonteenomaista kokea velvollisuutta pitää huolta kotipaikas-

taan.193 Tämä näkyy karjalaisten tapauksessa, he haluavat pitää Karjalan kunnossa jälkipolville. 

Karjalaiset yhteisöt kunnostavat rajan takaisia kirkkoja, hautausmaita ja muistomerkkejä. Ihan-

talassa on vuosina 1992–2014 pystytetty viisi suomalaista muistomerkkiä.194 Sudeettialueille 

entisessä Tšekkoslovakiassa on pystytty palaamaan vasta vuoden 1989 jälkeen. Tästä todisteena 

ovat vanhojen hautausmaiden kunnostus- ja ylläpitotoimet. Muistomerkkejä on pystytetty hää-

dettyjen ihmisten kunniaksi.195  

Aineistossani toinen selkeästi esiin noussut tapa välittää karjalaisuutta jälkipolville oli 

ruokaperinne ja sen opettaminen eteenpäin. Karjalaisia ruokia tehdään yhdessä omien lasten ja 

lastenlasten kanssa. Erityisesti piirakat vaikuttavat olevan tällainen eteenpäin opetettava ruoka-

laji. 85-vuotias nainen, 85-vuotias nainen, 60-vuotias nainen ja 69-vuotias nainen kirjoittavat 

vastauksissaan: 

Piirakantekotaitoa on opeteltu myös lastenlasten kanssa. (V9) 

Karjalanpiirakoita olen aiemmin leiponut äidin, lasten ja lastenlasten kanssa, mutta 

nykyään ostan kaupasta, niitä on aina pakastimessa ja sieltä pöydässä. (V22) 

Äitini on aina tehnyt karjalaisia herkkuja ihan liian kanssa, määrällisesti ei olisi tar-

vinnut olla niin paljon laatuja tarjolla. Nykyisin hän on hoidossa ja toivoo meidän 

muiden tuovan joskus niitä perinneherkkuja.   Oma tyttäreni on myös perinyt monen 

                                                           
193 Safran 1991:83–84. 
194 Esim. Raivo 2004: 68; Kuparinen & Kuparinen 2015. 
195 Vařeka & Vařeková 2016: 235–237. 
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sukupolven mukana kulkevan ketjun, kerran toi itse tekemiä karjalan piirakoita, kun 

oli omassa kodissa leiponut 22vuotiaana. (V32) 

Jouluksi leivon lihapiirakkaa, jonka reseptin olen oppinut äidiltäni. Äitini taas oppi 

sen omalta äidiltään, joka oli ollut piikomassa herrasväessä Viipurissa. (V65) 

Ruokaperinne on siis selkeästi yksi tapa siirtää karjalaisuutta eteenpäin, ja samaan tulokseen on 

tullut Ilonen omassa tutkimuksessaan. Hän arvelee, että ruokakulttuurissa karjalaisuus koetaan 

selkeimmin ja sen siirtäminen seuraaville sukupolville koetaan jopa konkreettisimpana identi-

teettityönä.196 

Muistettavien asioiden on todettu säilyvän parhaiten kehollisessa muistissa. Piirakoiden 

tekeminen on kehollista toimintaa, joka muistuttaa henkilöä samalla mahdollisesti edustamas-

taan Karjalasta ja karjalaisuudesta. Ruokakulttuuriin liittyy esineistöä, sillä myös käyttöesineet 

muistuttavat omistajiaan karjalaisuudesta. 60-vuotias nainen kertoo: 

Samoin on Iita-mummon ohuenohut piirakkapulikka tärkeä, sillä on ajeltu kuoret ko-

tona Karjalassa, evakkomatkoilla ja viimeisessä kodissa Savonlinnassa. (V32) 

Karjalaisuutta välitetään eteenpäin seuraaville sukupolville kotiseutumatkojen ja ruokaperin-

teen lisäksi materiaalisen kulttuurin avulla. Esineiden kohdalla kertomukset, tarinat ja muistelut 

ovat tärkeitä. Paikkaidentiteetti voi siirtyä sukupolvelta toiselle kertomuksissa, ja paikkakoke-

mus voi syntyä jopa vain kerrotun paikan kautta.197 Karjala paikkana voi olla tärkeä karjalaisten 

jälkipolville, vaikka he eivät itse olisi siellä asuneet. Esineet voivat toimia tällaisten paikkaiden-

titeettiä siirtävien kertomusten kimmokkeina ja tarinasta muistuttajina. 58-vuotias nainen ja 73-

vuotias mies kertovat: 

Taulu äidin lapsuuden kotoa, kertomuksen mukaan isoisä oli saanut sen täpärästi mu-

kaansa (käärinyt rullalle), kun olivat lähteneet sotaa pakoon. Siitä en ole täysin varma, 

oliko esine ainoa mitä saivat mukaansa. Mutta näin olen kertonut tarinan pojalle ja aion 

kertoa myös pojanpojalleni. (V24) 

Kun on päässyt tutustumaan isovanhempien ja äidin kotiseutuun on kirjat 

avanneet näkyvyyttä ja eräänlaisen uuden maailman juuri niihin seutuihin. Olen 

yrittänyt viestittää lapsilleni sitä samaa karjalaisuutta ja äidin kotiseutua myös kirjojen 

                                                           
196 Ilonen 2013: 167–168. 
197 Proshansky et. al. 1983: 60; Pyykkönen 2012: 36, 41, 48. 
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kautta. (V31) 

Myös 68-vuotias nainen, 69-vuotias nainen ja 60-vuotias nainen kirjoittavat: 

Noilla muutamalla esineellä on minulle iso merkitys ja olen kertonut laspenlapsilleni 

niistä, lapsethan tykkäävät kuunnella tarinoita vanhoilta ajoilta ja minä tykkään niistä 

kertoa. (V60) 

Sukuni valokuvien katselu oli antoisaa aikaa. Niiden myötä sai kuulla tarinoita 

isovanhempien ja heidän lapsikatraansa elämästä. (V67) 

Niin paljon olen kuullut tarinoita saaren elämästä/ nähnyt karttoja ja kuvia, tunteena 

on, että olen saanut melkein itsekin elää siellä mukana, matkat ovat tuoneet elämänpii-

rin niin lähelle. (V32) 

Esineet ja niihin liittyvät tarinat ovat siis merkittäviä paitsi muistamisen, myös Karjalan koke-

misen paikkana, kannalta. Kertomuksissa luodaan aina uudestaan muistojen ja kertomusten 

Karjalaa. Nämä kertomukset voivat saada alkunsa ja säilyä ihmisten ja tulevien sukupolvien 

muistissa esineiden avulla. 

Esineiden kohdalla vastauksista välittyi halu välittää karjalaisuutta eteenpäin ja nuorem-

mille sukupolville, eli jättää karjalaisuuteen liitettyjä esineitä perinnöksi omille lapsille. 71-

vuotias nainen ja 82-vuotias nainen kirjoittavat jälkipolvilleen välittämistään esineistä: 

Minulla oli karjalainen kansallispuku, mutta annoin sen lapsenlapsille, kun "kasvoin" 

siitä ulos. (V15) 

Äitini kihlashaali oli jo kovin repaleinen, mutta kaunis kuosilleen, Kudotin sukulaisty-

töllä näköisshaalit jälkipolvilleni. (V23) 

Jotkin esineet oli niiden omistaja itse perinyt omilta vanhemmiltaan. Tällaisessa tapauksessa 

voidaan pohtia, johtuuko halu esineiden luovuttamisesta eteenpäin halusta vaalia karjalaisuutta, 

vai siitä että esine on itse peritty. Osalla vastaajista oli erityisiä perintöesineitä, jotka olivat 

periytyneet pidemmältä suvussa heille (V9; V58). Tällaisten esineiden arvo ei varmaankaan ole 

ainakaan pelkästään karjalaisuudessa, vaan ne olisivat tärkeitä, vaikka Karjalaa ei olisikaan me-

netetty. Nähdäkseni jotkin vastauksissa mainitut esineet ovat tärkeitä mahdollisesti suurilta osin 

sen vuoksi, että ne ovat selvinneet evakkomatkan. Mitä harvempia esineitä entisestä kodista on 
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saatu mukaan, sitä arvokkaampia ne ovat.   73-vuotias nainen ja 73-vuotias mies kirjoittavat 

suvussaan kulkeneista esineistä: 

Ja äitini rintaneula jatkaa vaellustaan sukumme naisten parissa ja kantaa näin muiston 

karjalaisuudesta. (V69) 

Yksi arvokkaimmista muistoesineistä on käsin pyöritettävä ompelukone, mikä on äitini 

isoäidin hankkima joskus 1920 -luvulla. Se on yksi harvoista sukumme esineistä mikä 

on kulkenut molemmat evakkomatkat isovanhempieni mukana. Nyt se on minulla, seu-

raavaksi se siirtyy tyttärelleni. Ompelukoneen sisällä on saatekirjelmä koneen omista-

jista, kulusta ja historiasta. (V72) 

Erityisesti itse perintönä saadun esineistön jättäminen seuraavalle sukupolvelle voidaan joskus 

kokea jopa velvoitteena. Ihmiset haluavat olla osa ”sukupolvien mittaista ketjua”. 198 Esineiden 

säilyttämisessä ja lahjoittamisessa omille lapsille voidaan laajemmassa mittakaavassa nähdä 

kulttuuriperinnön välittämisenä eteenpäin. Voidaan miettiä, onko kyse halusta yleisesti säilyt-

tää menneisyyden jälkiä tuleville sukupolville, vai siitä, että omaa ja mahdollisesti suvussa jo 

kulkenutta esineistöä halutaan antaa eteenpäin ja jättää näin jälkipolville muistutus itsestä ja 

esineen edeltävistä omistajista. Aineistossani tuli esiin ajatus vanhempien muiston kunnioitta-

misesta. Esineet ovat tärkeitä sen vuoksi. 67-vuotias nainen kertoo: 

Kun katselen niitä, on tunne kuin kaikki menneet sukupolvet olisivat läsnä ja olo tuntuu 

turvalliselta ja hyvältä. Siitäkin huolimatta, että en ollut vielä syntynyt, kun he ovat läh-

teneet kotiseuduiltaan, mutta tavarat ovat seuranneet heitä ja nyt minua. Ehkä tämä 

johtuu myös siitä, että olen vanhempieni ainut lapsi ja haluan näin kunnioittaa myös 

heidän muistoaan. (V20) 

Esineitä ei ole vain peritty ja annettu eteenpäin, vaan vastaajat kertoivat ostavansa ja antavansa 

erityisesti ja tarkoituksella karjalaisuuteen liittyviä esineitä lahjaksi läheisilleen. Yksi vastaaja, 

84-vuotias nainen, kirjoittaa: 

Joululahjaksi olen pyrkinyt hankimaan sisaruksilleni, jotka ovat minua nuorempia, jo-

tain karjalaisuuteen liittyvää. (V81) 

                                                           
198 Hunter & Rowles 2005: 335. 
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Jotkut esineet on varta vasten hankittu karjalaisuuden välittämistä varten. Yksi vastaaja, 59-

vuotias nainen, on hankkinut perheelleen lautapelin opettaakseen Karjalasta.  

Viime jouluna ostin koko perheen käyttöön Karjalan- matka pelin, jonka avulla voimme 

tutustua Karjalan historiaan ja karttaan leikkimielisesti. Ajatuksena on pelata peliä, 

silloin kun kokoonnumme yhteen. Pelin välityksellä haluan siirtää tietoa karjalaisista 

juuristamme myös lapsenlapsille, sitä mukaa kun kasvavat. (V49) 

Toisella vastaajalla on taas tapana ostaa tietynlainan koru karjalaiset juuret omaavalle henki-

lölle. 77-vuotias nainen kirjoittaa: 

Koru on ollut hyvin suosittu lahjana valkjärveläisille jälkipolville. Itse annan korun 

rippilahjaksi tai muuksi lahjaksi aina kun saajalla on valkjärveläiset sukujuuret. (V28; 

Kuva 6) 

Kuva 6. Valkjärvi-aiheinen koru, jollaisia vastaaja lahjoittaa myös muille. 

 

Lähde: V28. 

Osa vastaajista oli huolissaan esineiden kohtalosta heidän jälkeensä. Ei olla varmoja siitä, 

osaako jälkipolvi arvostaa niitä samalla tavalla kuin itse, tai tuleeko se edes säilyttämän peri-

miään ja saamiaan esineitä. Vastaajien lapset ovat jo mahdollisesti kolmatta sukupolvea, joka 
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ei itse ole asunut tai ehkä koskaan käynytkään Karjalassa, ja se ei ole heille enää samalla tavalla 

merkittävä paikka. 69-vuotias nainen ja 67-vuotias nainen kirjoittavat vastauksissaan: 

Lapseni tietävät esineiden historian. Mutta mahtavatko aikanaan säilyttää niitä? He 

ovat keränneet omia, itselleen tärkeitä esineitä. Aviomieheni puolelta heille ovat tulleet 

toiset, hämäläiset sukujuuret. (V65) 

Kovasti olen huolissani omista lapsistani, koska muistorikkaat tavarat eivät kelpaa hei-

dän koteihinsa. Lähinnä lasteni puolisot eivät niitä halua, koska ne eivät merkitse heille 

mitään. (V20) 

Esineiden pelätään menettävän merkityksensä seuraavan sukupolven kohdalla. Ne saattavat 

jäädä ”vain esineiksi”, eikä ne kanna enää muistoja tai muita merkityksiä, joita tämänhetkiset 

omistajat kokevat niiden kantavan. Esineistä olisi puhuttava, sen tarinasta kerrottava, jotta ne 

voisivat pitää merkityksensä jälkipolven omistuksessa. Toki materiaalisen kulttuurin merkitys 

ei tietenkään voi pysyä täysin samana, sillä ihmisen omat kokemukset ja muistot vaikuttavat 

siihen. 

Materiaalisen kulttuurin eteenpäin siirtäminen voi aiheuttaa niiden unohtamisen. Esi-

neen kertoma tarina voi unohtua, ja siten sen arvo heikentyä tai muuttaa muotoaan. Tavarat 

saattavat alkaa muistuttaa enemmän henkilöstä, jolta ne on saatu kuin karjalaisuudesta. Esinei-

den menettäessä merkityksensä ja samoin tarinansa, saattaa olettamukseni mukaan karjalai-

suuskin unohtua. Toisaalta on otettava huomioon, että tässä aineistossa suuri osa esineistä oli 

perittyjä. 

Kertomukset ja muistelu ovat tärkeitä muistamisen kannalta. Ihminen tarvitsee muita 

ihmisiä muistaakseen ja pitääkseen muistojaan yllä. 199 Ihmisten yhteinen muistelu ja kertomuk-

set ovat merkittäviä. 200 Kertomusten ulkopuoliset todellisuudet, kuten menneisyydet, jäävät 

näkymättömiksi. Kertomukset tarvitsevat kertojan tai muistelijan tai kirjattua tekstiä.201 Asiat 

joista ei puhuta, unohtuvat. Esineet voivat olla tällaisen tarpeellisen muistelun kimmoke ja pu-

heen aihe. 

Tiedon jakaminen eteenpäin on siis avainasemassa karjalaisuuden välittämisessä. Eri-

tyisesti kotiseutumatkojen ja esineiden kohdalla tämä pätee. Pelkät esineet ilman mitään tietoa 

                                                           
199 Halbwachs 1992: 38.  
200 Halbwachs 1992: 38.  
201 Bloch 1998: 100; Luutonen 2007: 42. 
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tai tarinoita niistä eivät riitä karjalaisuuden välittämiseen.  Kehollisuus ja rituaalit ovat merkit-

tävä osa karjalaisuutta ja sen siirtymistä eteenpäin. Kotiseutumatkat voidaan nähdä rituaaleina 

sen lisäksi, että ne ovat aineetonta kulttuuriperintöä ruokakulttuurin tavoin. Näihin rituaaleihin 

liittyy usein erilaisia esineitä. Rituaalit muistuttavat niihin osallistuvia ihmisiä Karjalasta paik-

kana, erityisesti kotiseutumatkojen yhteydessä.  

4.3. Karjalan merkitys 

Karjalaisuuden ja karjalaisen identiteetin arveltiin katoavan karjalaisten hajaantumisen ja dia-

sporaan joutumisen vuoksi. Karjalaisen identiteetin omaksuminen on ihmisen oma valinta, eri-

tyisesti nuorempien polvien tapauksessa. He ovat integroituneet jo paremmin suomalaisiin, jo-

ten karjalaisuuden ylläpitäminen vaatii työtä ja omaa aktiivisuutta, identiteettityötä.202 Yksilön 

identifioituminen etniseen ryhmään edellyttää, että hän kokee ryhmän etnisyyden arvokkaaksi 

itselleen.203  

Aineistoni perusteella karjalaisuus koetaan arvokkaaksi. Vastaajat kertoivat karjalaisuu-

den tulevan esiin heidän elämässään monin tavoin ja olevan ylpeyden aihe. Karjalaisuuden ar-

vostaminen näkyy lisäksi materiaalisessa kulttuurissa. Karjalaista identiteettiä halutaan esitellä 

materiaalisen kulttuurin kautta. Karjalaisuuden merkitys näkyy vastaajillani elämän käänne-

kohdissa. Karjalaista identiteettiä halutaan ottaa mukaan erilaisiin tärkeisiin tilaisuuksiin, kuten 

omiin häihin ja hautajaisiin. Näissä molemmissa tapauksissa karjalaisuuden esille tuominen ta-

pahtuu materiaalisen kulttuurin kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 Alasuutari & Alasuutari 2009: 323. 
203 Ilonen 2013: 59. 
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Kuva 7. Yhden vastaajan kansallispuku ja tuohilaukku. 

 

Lähde: V42. 

Karjala on evakoille ja heidän jälkeläisilleen merkittävä paikka. Diasporaan joutuneen yhtei-

söön kuuluvilla henkilöillä säilyy lähtöalueeseen yhteys, josta tulee kollektiivisen muistin ja 

identiteetin keskus.204 Suuri osa karjalaisiksi itsensä identifioivista ihmisistä ei ole itse välttä-

mättä koskaan edes asunut Karjalassa, tai on asunut siellä ainoastaan pienen osan lapsuudes-

taan.205 Diasporaan joutuminen vahvistaa perheen juurien asemaa ihmisen identiteetissä.206 

Karjalaa muistetaan ja muistellaan monin tavoin, ja siihen liittyy käsite muistin paikka 

kahdella eri tasolla. Muistin paikalla voidaan tarkoittaa sekä Fingerroosin erittämää kerronnassa 

ja muistelutyössä tuotettua abstraktia konstruktiota, että fyysisiä esineitä, jotka sitten muistut-

tavat monenlaisista asioista, muun muassa Karjalasta paikkana. Nämä molemmat tavat tulevat 

esiin tutkielmani aineistossa. Juuri kertomukset ovat oleellisia muistamisen kannalta, ja esineet 

                                                           
204 Smith 1986: 29. 
205 Kuusisto-Arponen 2012: 110. 
206 Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012: 123. 
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ovat oleellisia muistelun kannalta. Kertomuksien ja muisteluiden voidaan nähdä kohdistuvan 

nimenomaan muistojen Karjalaan, jota ei sellaisenaan ole olemassa. 57-vuotias mies kirjoittaa:   

Ylipäätään tällainen matkailullinen orientaatio on minulle tärkeä, oikeastaan kuitenkin 

ilman sen suurempaa ”omat juuret”-painoarvoa. Karjalaisuus onkin enemmän kuin 

mahdollisuus aikamatkailla menneeseen, kuvitella millaista elämä siellä on ollut esim. 

äitini vanhemmilla ja ylipäätään. Ehkä Karjalan nostalgisointi vaikuttaa tällaiseen mo-

tiiviin. (V18) 

Karjalan nostalgisuus liittyy sen asemaan utopian paikkana. Karjalaa ei ole olemassa enää sel-

laisena kuin siellä asuneet henkilöt sen muistavat. Karjalan konkreettinen tuhoutuminen voi-

daan nähdä esimerkiksi SA-arkistojen kuvista, esimerkiksi kirkkojen raunioista.207 Myös hau-

tausmaat ja hautakivet joutuivat tuhon kohteeksi sota-aikana.208. Kiinnostus Karjalaan on kiin-

nostusta mielikuvien ja muistojen nostalgiseen paikkaan. Venäläistäminen on muuttanut paikan 

identiteettiä.209  

Karjalaisuutta siirretään eteenpäin kotiseutumatkojen, ruokakulttuurin ja esineistön vä-

lityksellä. Se koetaan jopa velvollisuudeksi. 84-vuotias nainen toteaa: 

Koen jotenkin velvollisuudekseni perinteen siirtämisen nuoremmille. Se toki kiinnostaa 

myös minua itseänikin. (V81) 

Seuraavan polven on tietoisesti perehdyttävä karjalaisuuteen ja vaalittava sitä kuvien, kirjojen 

ja perintöesineiden avulla. Hänen mukaansa karjalaisuuden tiedostaminen siten ei ole sen ”hei-

kompaa kuin ennenkään”, vaan henkilö voi tietoa hakemalla tutustua karjalaisiin juuriinsa ja 

omaksua ne osaksi identiteettiään.210  

Esineet toimivat jatkuvana muistutuksena paikasta omistajilleen, sekä mahdollisesti tu-

leville jälkipolville, jotka taas muodostavat omat käsityksensä. Vanhempien on todettu voivan 

siirtää paikkaidentiteettiä eteenpäin, joten Karjala voi muodostua tärkeäksi heille, jotka eivät 

ole itse koskaan Karjalassa asuneet. Esineillä voi olla tässä roolinsa, sillä esineiden ja niistä 

tarinoiden kuuleminen voi edistää tätä paikkaidentiteetin siirtymistä sukupolvelta toiselle. 76-

vuotias nainen kertoo esineistään: 

                                                           
207 Esimerkiksi Sortavalan, Äyräpään ja Käkisalmen kirkot. (SA-kuva 4228: Sortavalan kirkko pommituksen 

jälkeen; SA-kuva 41728: Kirkko kahden sodan jäljiltä; SA-kuva 42454: Käkisalmen kirkko nykyisessä kunnos-

saan. Etualalla raunioita.) 
208 Ylimaunu & Koponen 2017: 21. 
209 Raivo 2004: 64–67; Ylimaunu & Koponen 2017. 
210 Sallinen-Gimbl 2000: 338. 
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Esineet ovat minulle yhtä paljon vanhoja suomlaisia esineitä kuin muistoja Karjalasta, 

jossa itse en ole asunut. (V42) 

Marianne Hirch käyttää käsitettä jälkimuisti (postmemory) keskustellessaan trauman siirtymi-

sestä toiselle sukupolvelle. Kulttuurisen tai yhteisöllisen trauman kokeneiden henkilöiden jäl-

keinen toinen sukupolvi ei henkilökohtaisesti muista itse tapahtumaa, mutta ”muistaa” sen van-

hempiensa kertomuksien ja näkemiensä kuvien kautta. Tällaiset kertomukset ja kuvat voivat 

olla niin voimakkaita, että ne alkavat itsessään muodostaa muistoja. Edellisen polven kokema 

trauma omaksutaan osaksi omaa historiaa. Tämän omaksumisen ei tarvitse tapahtua oman per-

heen kautta, vaan se voi tulla laajemmaltakin ryhmältä.211 Ensimmäisen evakkosukupolven ko-

kema trauma on voinut siirtyä seuraaville sukupolville kertomuksien ja kuvien kautta. Koska 

esineisiin liittyy usein tarinoita, voidaan materiaalisen kulttuurin katsoa olevan yksi jälkimuis-

tin tapa siirtyä eteenpäin.  

Koska identiteetti voi muokkautua koko ihmisen elämän ajan, on karjalaisuuteen mah-

dollista identifioitua myöhemmin elämässä. Osa vastaajistani on kertonut kiinnostuneensa kar-

jalaisuudesta vasta vanhempana (V27; V50; V54; V59; V65). Tämä saattaa johtua siitä, että kar-

jalaisuus on antanut joskus tietynlaisen leiman, jota on haluttu nuorempana välttää. 75-vuotias 

mies kirjoittaa: 

Karjalaisuus ei aluksi merkinnyt minulle paljonkaan, sillä enhän asunut missään 

Karjalassa vaan muun väestön keskuudessa Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. 

Myöhemmin oisko vasta eläkkeelle jäätyäni kiinnostuin karjalaisuudesta. (V54) 

On muistettava, että Karjalan ja karjalaisuuden merkitys ei tule missään tapauksessa pysymään 

samana tuleville sukupolville. Karjalaa kuvataan muistamisen paikaksi, sillä se ei ole karjalai-

sille enää tapahtumien ja elämän paikka. Karjalassa itse asuneet ihmiset vanhenevat, ja kun itse 

koettu kokemus Karjalasta unohtuu, muuttuu Karjalan merkitys 212 Tässä tutkielmassa sain ai-

noastaan yhden kolmannen polven edustajan vastaajieni joukkoon, ja voidaan pohtia, onko 

tämä merkki unohtamisesta, ainakin mitä tulee myöhempiin sukupolviin. 

Seuraavissa sukupolvissa saattaa olla odotettavissa Karjalan merkityksen niin sanottu 

epämääräistyminen. Se tarkoittaisi, että siirtokarjalaisten jälkipolville Karjala-käsite tarkoittaa 

                                                           
211 Hirsch 2001: 8–10. 
212 Armstrong 2004: 4; Fingerroos 2010: 159, Ahponen 2012: 133. 
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jonkinlaista yleistä karjalaisuutta, eikä se liity niinkään tiettyyn paikkaan tai paikkakuntaan 

Karjalassa.213 60-vuotias nainen kirjoittaa omistamistaan tauluista: 

Minulla on myös tauluja, jotka eivät kuvaa sukuni asuttamia paikkoja, mutta niistä tu-

lee heti Karjala mieleen. (V12)  

Vaikka esineet eivät siis kuvaa vastaajan suvun asuinpaikkoja, muistuttavat ne silti vastaajaa 

Karjalasta. Matkoja tehdään muualle kuin omaan tai vanhempien syntymäkaupunkiin, mikä 

viittaa siihen, että siinä näkyy Karjalan merkityksen laajeneminen. Koko Karjala on tärkeä, ei 

vain se omien juurien lähtöpaikka. Myös henkilöt, jotka ovat itse asuneet Karjalassa, saattavat 

kokea oman asuinpaikkansa koko luovutetun Karjalan itselleen tärkeäksi.  

Benedict Anderson puhuu kuvitelluista yhteisöistä.214 Ihminen kokee kuuluvansa johon-

kin ihmisryhmään, vaikka hän ei tunne läheskään kaikkia muita, jotka kokevat kuuluvansa tä-

hän ryhmään.215 Jos Karjala on utopistinen ja kuviteltu paikka, ovatko nykykarjalaiset sitten 

kuviteltu yhteisö? Ainakin Karjalan yhtenäisyys on jossain määrin kuviteltua, sillä Karjalan 

alueiden, Kannaksen ja Laatokan, kulttuurit ovat eronneet toisistaan muun muassa uskonnon 

tapauksessa. Kuviteltu yhteisö on syntynyt diasporaan joutumisen jälkeen, ennen sotia yhteisö 

oli todellinen. Tätä nykyä karjalaiset kokevat olevansa yhtenäinen joukko, riippumatta lähtö-

paikastaan. Anderson on tällaisten kuviteltujen yhteisöjen muodostumisen yhteydessä puhunut 

pyhiinvaellusmatkoista.216 Karjalaisten kotiseutumatkoja on verrattu pyhiinvaellusmatkoihin, 

joten kenties niillä on osansa tässä kuvitellun yhteisön muodostumisessa. Kun muistoesineiden 

voidaan nähdä kuuluvan kotiseutumatkojen rituaaliin, niillä voidaan nähdä olevan merkitystä 

kuvitellun yhteisön rakennusaineena. Voidaan miettiä, liittyykö Karjalan niin kutsuttu epämää-

räistyminen tähän kuviteltuun yhteisöön. Karjalaa pidetään kokonaisuutena merkityksellisenä, 

samoin kuin koetaan yhteenkuuluvuutta kaikkien Karjalasta lähteneiden kanssa, eikä vain tie-

tyn alueen ihmisien kanssa.  

Kansalliset ja kollektiiviset narratiivit eivät ole aiemmin antaneet juurikaan tilaa yksi-

löiden tai perheiden muistoille julkisessa keskustelussa. Tällaiset yksityiset muistelut ja muis-

telun tavat ovat olleet moninaisia, ja rajan avauduttua ne ovat tulleet aina vain julkisemmaksi. 

                                                           
213 Viittasin tähän taulujen kohdalla. Kaija Heikkinen on teoksessaan kirjoittanut, että sodan jälkeen karjalaisuus 

olisi ”laajentunut ja epämääräistynyt”. (Heikkinen 1992: 91). 
214 Anderson et. al. 2007. 
215 Anderson et. al 2007: 39–41. 
216 Anderson et. al 2007: 96–97. 
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Ne on lisäksi otettu osaksi karjalaista muistamisen kulttuuria osaksi kansallista ja yhteistä ker-

tomusta.217 Karjalaisia yhdistää yhteinen kaipaus paikkaan, jota ei enää ole olemassa. Tämän 

utopian paikan ja sen muistelun tuottama kaipuu on merkittävä tekijä siirtokarjalaisen identi-

teetin ja sen säilymisen kannalta. Yksi vastaajista, 82-vuotias nainen, tiivisti tämän ajatuksen 

mietelauseeseen: 

E. Tikka on sanonut ”Elämän sydän on muistoissa, kaipauksessa.” Näinhän se meillä 

karjalaisilla on. (V23) 

Kiinnostavaa on, miten tämän kaipauksen käy tulevissa sukupolvissa, kun paikkaa ei enää 

muisteta, ja siitä on kuultu vähemmän kertomuksia. Tässä mielestäni nousevat esineet merkit-

tävään rooliin, sillä ne toimivat muistuttajana menneestä paikasta ja menneestä ajasta, sekä nii-

den entisistä omistajista ja heidän kertomuksistaan. 

Vastaajat ovat omin sanoin kuvanneet karjalaisuutta tärkeäksi, osaksi identiteettiään ja 

ylpeyden aiheeksi. Karjalaisuutta muistellaan ja siirretään seuraaville sukupolville eri keinoin. 

Karjala paikkana tarjoaa lähtökohdan ja alustan tälle kaikelle. Vaikka Karjala ei konkreettisesti 

ole enää olemassa samana paikkana, johon siihen kohdistetut muistot ja kokemukset kohdistu-

vat, on sen merkitys silti tärkeä karjalaisen identiteetin kannalta. Se tarjoaa pohjan ja lähtökoh-

dan toiminnalle, jolla karjalainen identiteetti jatkaa olemassaoloaan, vaikka itse asiassa se on 

olemassa enää nostalgian ja muistojen paikkana. Karjalan merkitys on sen muistamisessa ja 

siihen liittyvissä kertomuksissa, muistoissa ja kaipauksessa, joita kuvataan ja välitetään mate-

riaalisen kulttuurin kautta. 

4.4. Yhteenveto 

Tässä luvussa on pohdittu karjalaisten esineiden ja karjaisuuden merkitystä kyselyyn vastaa-

jille. Esineet liittyvät ihmisen identiteettiin, ja karjalaan liittyvien esineiden omistaminen ja 

hankkiminen voi viitata siihen, että ihminen kokee karjalaisen identiteetin merkittäväksi itsel-

leen, ja haluaa vahvistaa sitä.  Karjalaisuuteen liitetyt esineet muistuttavat omistajiaan monista 

asioista: ihmisistä, paikasta, toisesta ajasta, sekä erilaisista arvoista. Osa kyselyssä mainituissa 

esineistä on yhä käytössä. Vastaajien omistamilla esineillä voi olla merkitystä nykyajassa. Esi-

neet voivat toimia muistin apuvälineinä, ja niihin liitettävät muistot voivat olla tärkeämpiä kuin 

esine itse. 

                                                           
217 Kuusisto-Arponen 2012.  
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Karjalaisuutta halutaan välittää eteenpäin tuleville sukupolville. Se tapahtuu erityisesti 

kotiseutumatkojen, ruokakulttuurin ja materiaalisen kulttuurin avulla. Kotiseutumatkoilla käy-

dään vanhempien, isovanhempien ja sukulaisten kanssa.  Ruokakulttuurista erityisesti piirakoi-

den teko on taito, joka välitetään tuleville sukupolville. Karjalaisuuden välittämisen kannalta 

ovat kertomukset erityisen tärkeitä.  

Karjalalla ja karjalaisuudella on vastaajille suuri merkitys. Karjalaisuutta pidetään yllä 

ja siirretään eteenpäin erilaisten toimintamuotojen, sekä materiaalisen kulttuurin avulla. Karjala 

ja karjalaisuus voi olla merkittävä tekijä ihmisen identiteetissä, vaikka hän ei itse olisi koskaan 

elänyt siellä. Siihen voi identifioitua vanhempana. Karjalaisuuden merkitys tulee muuttuman 

seuraavissa sukupolvissa, ja Karjala tulee mahdollisesti epämääräistymään tulevien sukupol-

vien mielissä. Karjala on muistelun, kertomusten ja nostalgian paikka, jonka pohjalle rakentuu 

karjalainen yhteisö. 
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PÄÄTÄNTÖ  

Tutkielmassa on käsitelty siirtokarjalaisia, heidän identiteettiään ja materiaalista kulttuuriaan, 

sekä sitä, miten eri tavoin Karjalaa ja karjalaisuutta muistetaan. Siirtokarjalaisilla on tässä tut-

kielmassa tarkoitettu talvi- ja jatkosodan seurauksena luovutetusta Karjalasta siirtynyttä väes-

töä ja heidän jälkeläisiään. Aineisto hankittiin kyselyllä, joka ilmestyi Karjalan Liiton Karjalan 

Kunnaat -jäsenlehdessä helmikuussa 2017. Kyselyssä esitettiin kysymyksiä liittyen vastaajien 

taustaan ja karjalaisiin juuriin, sekä heidän karjalaisin harrastuksiinsa. Lisäksi kysyttiin esi-

neistä, jotka vastaajat mahdollisesti liittävät karjalaisuuteen. Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi esi-

neiden alkuperää, säilytyspaikkaa ja niiden merkitystä omistajilleen, sekä niihin liittyviä muis-

toja. 

Tutkielman tavoitteena oli vastata kolmeen kysymykseen, joista ensimmäinen oli seu-

raava: Miten karjalaisuus näkyy siirtokarjalaisten elämässä ja materiaalisessa kulttuurissa hei-

dän kotonaan?  

Karjalaisuus tulee esiin vastaajien elämässä monin tavoin. Karjalaisuus kuvailtiin vas-

taajille tärkeäksi, ja se tuli esiin sekä luonteenpiirteiden että karjalaisten harrastusten kautta. 

Luonteenpiirteistä vastaajat mainitsivat eniten tunteellisuuden, jota pidetään karjalaisena piir-

teenä. Lisäksi tavoista, jolla karjalaisuuden koettiin näkyvän elämässä, eniten esiin nousivat 

kotiseutumatkat, karjalainen ruokakulttuuri ja yhdistystoiminta, jotka edustavat aineetonta kult-

tuuriperintöä. Näistä jonkin mainitsi yli puolet vastaajista. 

Vastaajien kotona karjalaisuus näkyy materiaalisessa kulttuurissa ja sisustuksessa mo-

nin tavoin. Esineet jaettiin seuraaviin kategorioihin: kirjallisuus ja lehdet, käsityöt ja tekstiilit, 

taulut, käyttöesineet, kartat, valokuvat, karjalaiset tunnukset, astiat ja ruokailuvälineet, huone-

kalut, kansallispuvut ja kansanpuvut, sisustusesineet, uskonnolliset esineet, asiakirjat ja kirjeet, 

muistoesineet, korut, sota-aikaan liittyvät esineet, musiikkiin liittyvät esineet, palkinnot ja an-

siomerkit, sekä lelut ja pelit. Kirjallisuutta ja lehtiä omistaa suurin määrä vastaajista, ja leluja 

ja peliä pienin osa muihin esineryhmiin verrattuna. Ennen sotaa, sodan aikana ja sodan jälkeen 

syntyneiden henkilöiden omistamien esineryhmien vertailussa ei huomattu juurikaan eroja.  

Suurin osa vastaajien mainitsemista esineistä on vanhemmilta tai muilta sukulaisilta pe-

rittyjä. Pienempi osa esineistä on itse hankittuja, sekä Karjalasta peräisin olevia. Karjalaisuu-

teen liitettäviä esineitä säilytetään pääosin kodissa esillä, näkyvällä paikalla. Se viittaa esinei-

den arvostamiseen ja vastaajan haluun tuoda esiin karjalaista identiteettiään kodissa vieraile-

ville ihmisille. Esineitä säilytetään pääosin olohuoneessa, mutta lisäksi makuu- ja työhuo-

neessa. 
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Toisena tutkimuskysymyksenä esitettiin: Mikä on karjalaisuuteen liitettyjen esineiden 

merkitys? 

Ihmisen omistamilla esineillä on suora yhteys ihmisen identiteettiin, siihen millaiseksi 

ihminen kokee itsensä. Ihminen pyrkii vahvistamaan identiteettiään esineistönsä avulla. Karja-

laisuuteen liitetyt esineet muistuttavat ihmisistä, paikasta, toisesta ajasta, sekä erilaisista ar-

voista, kuten historiasta ja kulttuurista. Osa kyselyssä mainituissa esineistä on yhä käytössä. 

Esineillä on merkitystä nykyajassa, eikä vain muistuttajana menneisyydestä. Ne toimivat muis-

tin apuvälineinä, ja niihin liitetään erilaisia muistoja ja arvoja, jotka voivat olla tärkeämpiä kuin 

itse esine. 

Kolmas tutkimuskysymys oli: Miten Karjalaa muistetaan ja mikä on Karjalan merkitys 

vastaajille? 

Karjala ja karjalaisuus koetaan vastaajien keskuudessa merkittäväksi, ja sitä halutaan 

välittää eteenpäin tuleville sukupolville. Tämä välittäminen tapahtuu erityisesti kotiseutumat-

kojen, ruokakulttuurin ja esineiden kautta. Kotiseutumatkoille on menty ja mennään omien van-

hempien, isovanhempien ja muiden sukulaisten kanssa. Ruokakulttuurista erityisesti piirakoi-

den teko on taito, jota opetetaan jälkipolville. Kaikkien edellä mainittujen tapojen kannalta 

oleellista ovat kertomukset ja yhteinen muisteleminen ja tiedon välittäminen, mikä edistää Kar-

jalan ja karjalaisuuden muistamista, sekä siten karjalaisen identiteetin siirtymistä sukupolvelta 

toiselle. Tehdään siis identiteettityötä. 

Identiteetti muokkautuu ihmisen elämän aikana, ja karjalaisuuteen on mahdollista iden-

tifioitua vasta vanhemmalla iällä. Voidaan puhua jälkimuistista, mikä tarkoittaa edellisen pol-

ven traumojen siirtymistä eteenpäin. Karjalaisuuden merkitys tulee muuttumaan seuraavissa 

sukupolvissa ja Karjalan merkitys paikkana mahdollisesti epämääräistymään. Karjalaiset ovat 

sodan jälkeen muodostaneet kuvitellun yhteisön, joka yhdistää ihmisiä kaikista Karjalan osista 

kulttuurieroista huolimatta. 

Vastaukset olisivat saattaneet olla erilaiset, mikäli kyselyn kysymysten yhteydessä ei 

olisi tehty tarkennuksia ja annettu esimerkkejä. Koin ne tarpeelliseksi, jotta vastaajat varmasti 

ymmärsivät kysymykset. Kysely on haastava aineistonkeräystapa juuri siksi, että kysymyksiä 

ei pääse selventämään ja tarkentamaan. Toisaalta oli mielenkiintoista, miten laajalla skaalalla 

ja monipuolisesti vastauksissa nousi esiin erilaisia seikkoja, joten avoimet kysymykset osoit-

tautuivat hyväksi valinnaksi tähän kyselyyn. 

Kasvokkain tehtävä haastattelu olisi taannut mahdollisesti erilaisen tuloksen, kun kysy-

myksiä olisi päässyt tarkentamaan. Jatkotutkimukselle löytyy vielä tarvetta. Pro graduani voisi 
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pitää hyödyllisenä kartoituksena esineistä, mutta vielä syvemmän tiedon saamiseksi ovat kas-

vokkain tehtävät haastattelut välttämättömiä. Toinen tulevaisuuden jatkotutkimuksen aihe löy-

tyisi kolmannen polven karjalaisista, joita ei omassa tutkimuksessani juuri esiintynyt. Oman 

tutkimukseni kannalta on selvää, että esineitä on tarkoitus antaa perinnöksi, mutta mitä nämä 

esineet sitten omistajilleen tulevat merkitsemään? Mikä on kolmannen sukupolven suhde kar-

jalaiseen materiaaliseen kulttuuriin? 
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LIITTEET 

Liite 1. Kysely 

Siirtokarjalaisuus ja materiaalinen kulttuuri 

Olen Oulun yliopiston neljännen vuoden arkeologian opiskelija. Teen pro gradu – tutkimukseni ai-

heesta siirtokarjalaisuus ja materiaalinen kulttuuri. Olen siis kiinnostunut sellaisista vastaajien omista-

mista tai kotona olevista esineistä, jotka vastaajat mieltävät karjalaisuuteen liittyväksi. Tarkennan 

vielä, että esineiden ei tarvitse olla peräisin Karjalasta, mutta itse liität karjalaisuuteen ja karjalaiseen 

identiteettiin. 

Vastaathan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten omat juuresi liittyvät karjalaisuuteen? Onko sukusi sieltä lähtöisin? Missä asut nyt? 

2. Mitä karjalaisuus merkitsee sinulle? 

3. Ilmeneekö karjalaisuus mielestäsi elämässäsi? Jos ilmenee, niin miten? Käytkö esimerkiksi kotiseu-

tumatkoilla tai laitatko karjalaista ruokaa? 

4. Onko sinulla kodissasi esineitä, jotka liität karjalaisuuteen? Onko sinulla esimerkiksi tauluja, käsi-

töitä tai kirjoja, jotka tuovat mieleesi Karjalan? 

5. Jos on, niin mitä esineitä, ja mistä ne ovat peräisin? 

6. Missä huoneessa pidät niitä? Ovatko ne esillä sisustuksessa? 

7. Mitä nämä esineet sinulle merkitsevät? 

8. Minkälaisia muistoja näihin esineisiin liittyy? 

Kerrothan myös nimesi, ikäsi, sukupuolesi ja asuinpaikkasi.  

Vastausten pituutta ei ole rajoitettu. Kirjoitathan vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi 

aineisto voidaan arkistoida nimelläsi tai nimimerkilläsi Oulun Yliopiston kulttuuriantropologian oppiai-

neen arkistoon.  Omassa tutkielmassani en käytä nimiä, vaan ilmoitan, ilmoitan lainatun tekstin tai 

viitatun tiedon olevan peräisin nais- tai miespuoliselta ja tiettyyn ikäryhmään, kymmenen vuoden tark-

kuudella, kuuluvalta vastaajalta. Esim. ”Naispuolinen, 50 – 60 vuotias, henkilö kertoi omistavansa …” 

Lähetä vastauksesi: 

• sähköpostin välityksellä osoitteeseen iida.rantala@student.oulu.fi tai 

• postitse osoitteeseen Iida Rantala, Kaitoväylä 30 A 10, 90570 Oulu. 

Otathan yhteyttä, jos kysymyksissä tai muualla ilmenee epäselvyyksiä.  

Iida Rantala  
iida.rantala@student.oulu.fi 
050 303 7351 
 
Tutkielman ohjaaja: 
Timo Ylimaunu 
Dosentti, historiallinen arkeologia 
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Liite 2. Vastaajien vastaustapa.  

Vastaus-

tapa 

Lkm 

Kirje 22 

Sähköposti 54 

Puhelu 5 

 

Liite 3. Vastaajien mainitsemat luonteenpiirteet. 

Ominaisuus Lkm 

Tunteellisuus 7 

Positiivisuus ja iloisuus 8 

Ulospäinsuuntautuneisuus 5 

Puheliaisuus 3 

Helposti ihmisiin tutustuva 3 

Vieraanvaraisuus 3 

Sitkeys 2 

Herkkyys 2 

Taiteellisuus 2 

Sukurakkaus 1 

Auttavaisuus 1 

Uteliaisuus 1 

Yritteliäisyys 1 

Vilkkaus 1 

 

Liite 4. Vastaajat maakunnittain.  

Maakunta Hlö 

Uusimaa 20 

Satakunta 16 

Pirkanmaa 7 

Pohjois-Pohjanmaa 6 

Kanta-Häme 5 

Varsinais-Suomi 5 

Kymenlaakso 5 

Keski-Suomi 3 

Pohjois-Savo 3 

Etelä-Savo 3 

Keski-Pohjanmaa 2 

Ulkomaat 2 

Lappi 2 

Etelä-Pohjanmaa 1 

Päijät-Häme 1 

  



 

 

 

Liite 5. Vastaajien paikkakunnat ja maakunnat suurimmasta pienimpään. 

Paikkakunta Lkm 

Pori 8 

Helsinki  7 

Espoo 4 

Tampere 4 

Jyväskylä 3 

Kouvola 3 

Oulu 3 

Forssa 2 

Jokioinen 2 

Kankaanpää 2 

Kokemäki 2 

Kokkola 2 

Kuopio 2 

Porvoo 2 

Salo 2 

Vantaa 2 

Hallstavik, Ruotsi 1 

Hamina 1 

Harjavalta 1 

Hyvinkää 1 

Hämeenlinna 1 

Juva 1 

Jämijärvi 1 

Karkkila 1 

Kemi 1 

Keminmaa 1 

Kerava 1 

Kurikka 1 

Kuusamo 1 

Kööpenhamina 1 

Liminka 1 

Mikkeli 1 

Muhos 1 

Mynämäki 1 

Nokia 1 

Orimattila 1 

Pertunmaa 1 

Rauma 1 

Sastamala 1 

Turku 1 

Tuusula 1 



 

 

Uusikaupunki 1 

Virolahti 1 

Lohja 1 

Parkano 1 

Kiuruvesi 1 

Satakunta  1 

 

Liite 6. Vastaajien mainitsemat ruoat. 

Ruokalaji Mai-

nittu 

Piiraat/Piirakat 58  

Karjalanpaisti  28 

Sultsinat 4 

Kaurakiisseli 3 

Marjamämmi 2 

Sienet  2 

Hapankaali 2 

Potlohko  2 

Vesirinkelit 2 

Perunalaatikko 2 

Laatikot 2 

Uunipuuro 2 

Lanttukukko 2 

Puolpielas 1 

Rosolli 1 

Viipurin rinkelit 1 

Muikkupotti 1 

Kaalilaatikko 1 

Mustikkapiirakka 1 

Samettivelli 1 

Kaalikeitto 1 

Voimuru 1 

Lettivehnäset 1 

Kierrepulla 1 

Rinkelit 1 

Hapanimelä leipä 1 

Ohrarieska 1 

Kokkelipiimä 1 

Hirssipuuro 1 

Yhteensä 102 

  



 

 

Liite 7. Vastaajien juuret paikkakunnittain. 

Karjalan 

kunta 

lkm 

Viipuri 7 

Uusikirkko 5,5 

Räisälä 5 

Jääski 4,5 

Hiitola 4 

Sakkola 3,5 

Valkjärvi 3,5 

Vpl Pyhäjärvi 3 

Antrea 2,5 

Koivisto 2,5 

Sortavala 2,5 

Suistamo 2,5 

Viipurin mlk 2,5 

Jaakkima 2 

Kivennapa 2 

Rautjärvi 2 

Vuoksenranta 2 

Impilahti 2 

Heinjoki 2 

Kirvu 1,5 

Käkisalmi 1,5 

Muolaa 1,5 

Ei ilmoita tiet-

tyä 

1 

Johannes 1 

Karjalan Kan-

nas 

1 

Kaukola 1 

Kuolemajärvi 1 

Lahdenpohja 1 

Salmi 1 

Paikjärvi 1 

Soanlahti 1 

Säkkijärvi 1 

Vahviala 1 

Värtsilä 1 

Sortavalan mlk 1 

Kurkijoki 0,5 

Pyhäjärvi 0,5 

Ruskeala 0,5 

Suojärvi 0,5 

  



 

 

Liite 8. Karjalaisuuden merkitys vastaajille. 

Merkitys Lkm 

Luonteenpiirteet 24 

Juuret 18 

Kokee itsensä karjalaiseksi 13 

Identiteetin osa  11 

Ylpeyden aihe 11 

Sukulaiset ja sukuhistoria 5 

Kulttuuri 4 

Sydämessä 4 

Voimavara 4 

Kaikkea  3 

Muistot 3 

Tunne 3 

Perinne 2 

Koko elämä 2 

Yhteenkuuluvuus 2 

Synnyinseutu 2 

Jäänyt 1 

Musiikki 1 

Matkailu 1 

Vaikuttanut elämään 1 

Kuulua johonkin 1 

Tärkeä 1 

Arvo 1 

Kiinnityskohta 1 

Itsestäänselvyys 1 

Kaipuu 2 

Paljon 1 

Ei osaa sanoa 1 

 

Liite 9. Karjalan osat, joista vastaajat ovat lähtöisin. 

Karjalan osa Lkm 

Karjalankannas 61,5 

Laatokan Karjala 18,7 

  Raja-Karjala 7 

  Keski-Karjala 11,5 

Ei mainitse tiettyä kuntaa tai Karjalan osaa 1 

 

 

 

 



 

 

Liite 10. Vastaajien mainitsemat muut karjalaisuuteen liittyvät harrastukset. 

Tapa Hlö 

Luonteenpiirteet 24 

Murre 11 

Lehtien tilaaminen ja lukeminen 10 

Kirjallisuus 9 

Kesäjuhlat 8 

Kiinnostus karjalaisuuteen 7 

Pitäjäjuhlat 4 

Sukututkimus 4 

Ortodoksisuus tai kiinnostus siihen 3 

Musiikki 2 

Karjalan kieli 2 

Sukuyhteys 2 

Pääsiäisen vietto 2 

Keskustelu karjalaisuudesta 2 

Selvittää onko muita esim. työpaikalla 2 

Artikkelit ja esitelmät 2 

Facebook-ryhmät 1 

Karttojen kerääminen 1 

Evakkovaellus 1 

Kansallispuvun pitäminen 1 

Reseptit 1 

Kotiaskareet 1 

Kartoittaminen 1 

Käsityöt 1 

Airueena 1 

Kiinnostus sota-asioihin 1 

Väärien tietojen oikaisu 1 

Karjalaiset ystävät erityisiä 1 

Oma mökki Karjalasta 1 

Väitöskirjassa 1 

Yhteenkuuluvuuden tunne 1 

Juhlat ja tilaisuudet 1 

Rotinat 1 

Muistelmien kirjoittaminen 1 

Seminaareihin osallistuminen 1 

Kirjan kirjoittaminen 1 

Joululahjoissa 1 

Vanhemman muistelmien tallennus 1 

Ei mitenkään 5 

 

 


