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JOHDANTO 

 

Suomen menettäessä alueitaan talvi- ja jatkosotien jälkeen jouduttiin pelkästään 

Karjalasta evakuoimaan yli 400 000 henkeä, jotka siirtyivät asumaan muualle Suomeen.1 

Kun näin suuri määrä ihmisiä omanlaisestaan kulttuurista siirtyy täysin uudenlaiseen 

kulttuuriympäristöön, on sen täytynyt jättää jälkensä sekä muualle siirtyneisiin että heidät 

vastaanottaneisiin henkilöihin. Eräänä kulttuurin osa-alueena voidaan pitää 

ruokakulttuuria, joka Karjalassa vielä sotien aikoihin poikkesi merkittävästi läntisen 

Suomen ruokakulttuurista.2 Suomalaisen ruokatalouden ajatellaankin tyypillisesti 

jakautuvan itäiseen ja läntiseen ruokatalouteen.3 Ruoka on siis toiminut eräänä tekijänä 

siinä, miten siirtokarjalaiset ovat asettautuneet ja sopeutuneet uusille asuinalueilleen, sillä 

sekin on monien muiden kulttuuripiirteiden tavoin erottanut karjalaiset ja muut 

suomalaiset väestöryhminä toisistaan. Siirtokarjalaiset ovat myöhemmin tuoneet ilmi, 

ettei kulttuurien kohtaaminen tapahtunut ilman vastoinkäymisiä.4 Sen vuoksi on 

aiheellista selvittää, mikä oli ruoan vaikutus kohtaamiseen ja miten väestöryhmien 

kohtaaminen koettiin ruokahistoriallisesta näkökulmasta.5 

 

Siirtokarjalaisia koskevaa tutkimusta on tehty lähes siitä lähtien, kun evakuointi tapahtui, 

ja tutkimusten teko jatkuu vahvana vielä tänäkin päivänä.6 Tutkimusta on tehty 

monitieteellisesti, ja erilaiset tutkimustulokset ovat aikojen saatossa käyneet vaihtelevia 

vaiheita läpi, minkä vuoksi karjalaisuuden tutkiminen on yhä edelleen tarpeellista.7 Oman 

tutkielmani kannalta keskeisimpänä tutkijana voidaan pitää Pirkko Sallinen-Gimpliä, 

joka on omissa tutkimuksissaan hyödyntänyt samoja alkuperäislähteitä, joihin minäkin 

olen tämän tutkielman teon ohella tutustunut. Hänen vuonna 1987 julkaistu teos Elävä 

karjalaisuus perustuu samana vuonna tehtyyn Museoviraston kyselytutkimukseen, jolla 

on selvitetty siirtokarjalaisten kulttuuriperinnön säilyvyyttä eri puolilla Suomea. Vuonna 

1994 julkaistussa väitöskirjassaan Siirtokarjalainen identiteetti ja kulttuurien 

 
1 Sallinen-Gimpl 1994, 16. 
2 Sallinen-Gimpl 2000, 12. 
3 Sallinen-Gimpl 1994, 201. 
4 Kananen 2010, 77. 
5 Ruokahistoriallisella näkökulmalla tarkoitetaan tässä tutkielmassa historiantutkimusta 

ruokakulttuurillisesta viitekehyksestä. 
6 Raivo 2015, 65. 
7 Fingerroos 2015, 8. 
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kohtaaminen Sallinen-Gimpl on tutkinut useampien kyselytutkimusten pohjalta 

laajemmin siirtokarjalaisten ja paikallisväestön kohtaamista. Lisäksi Sallinen-Gimpl on 

perehtynyt karjalaiseen ruokakulttuuriin ja hänen vuonna 2000 julkaistussa teoksessa 

Karjalainen keittokirja käydään aihetta erittäin kattavasti ja perusteellisesti läpi.  

 

Siirtokarjalaisten sopeutumista on Heli Kaarina Kananen tutkinut kriittisellä 

tutkimusotteella vuonna 2010 julkaistussa väitöskirjassaan Kontrolloitu sopeutuminen: 

ortodoksinen siirtoväki sotien jälkeisessä Ylä-Savossa (1946–1959). Väitöskirja on 

erityisen mielenkiintoinen siksi, että se kyseenalaistaa Heikki Wariksen johtaman 

tutkimusryhmän vuonna 1952 julkaiseman tutkimuksen Siirtoväen sopeutuminen: 

Tutkimus Suomen karjalaisen siirtoväen sosiaalisesta sopeutumisesta, jonka mukaan 

siirtokarjalaisten katsottiin sopeutuneen hyvin uuteen kulttuuriympäristöön. Kananen 

kritisoi tutkimusta siitä, että se on tehty aikansa suomalaisen kansakunnan yhtenäisyyttä 

korostavaa henkeä mukaillen.8 Onnistuneen sopeutumisen kertomus säilyikin pitkään 

vallitsevana käsityksenä aina Sallinen-Gimplin edustamiin uudenlaisiin 

tutkimusnäkökulmiin saakka.9 Kanasen tutkimusta voidaan pitää eräänlaisena 

tutkimuskentän uuden sukupolven edustajana, joka haastaa vanhoja käsityksiä. 

 

Ruokahistoriallinen näkökulma on jäänyt tutkimuksissa vähemmälle huomiolle, vaikka 

sen merkitystä karjalaisessa kulttuurissa ei kuitenkaan vähätellä. Tutkielmani 

tarkoituksena onkin nostaa tämä puoli siirtokarjalaisten ja paikallisväestön kohtaamisessa 

esiin. Ruoan ollessa keskeinen kulttuuriin kuuluva osa voidaan tutkielmani nähdä 

edustavan kulttuurihistorian kenttää. Tutkielmani voidaan kuitenkin nähdä edustavan 

myös jollain tavoin mikrohistoriaa, sillä lähestyn varsin suurta aihetta, kahden eri 

kulttuurin välistä kohtaamista, hyvin arkipäiväisestä mikrotason näkökulmasta. Keskeisin 

tutkimuskysymykseni kuuluu seuraavasti: Miten siirtokarjalaisten ja pohjalaisten 

kohtaaminen koettiin ruokahistoriallisesta näkökulmasta? Tarkentavia alakysymyksiä 

ovat: Mitä ruokakulttuurillisia eroavaisuuksia siirtokarjalaisten ja pohjalaisten välillä 

oli? Miten nämä ruokakulttuurilliset eroavaisuudet heijastuvat kulttuurien 

kohtaamiseen? 

 
8 Kananen 2010, 67. 
9 Kananen 2011, 330. 
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Tutkielmani alkuperäislähde on entisen Kansallismuseon Kansatieteellisen osaston, 

nykyisen Museoviraston, vuonna 1957 teettämä kyselyaineisto Millaisina siirtoväki ja 

paikkakuntalaiset näkivät toisensa. Kysely julkaistiin Seurasaari-lehdessä, jolla kerättiin 

vastauksia ympäri Suomea sekä siirtokarjalaisilta että paikallisilta asukkailta koskien 

kulttuurieroja, joita nämä kaksi eri väestöryhmää olivat toisistaan havainneet. Kyselyyn 

vastattiin omalla nimellä ja kotipaikkakunnalla. Koko kyselyaineistoon kuuluvien 

vastausliuskojen määrä on yli 4200 kappaletta, joten aikalaisten kokemuksia kulttuurien 

kohtaamisesta voidaan aineiston pohjalta tutkia varsin perusteellisesti.10 Kysely on jaettu 

eri teemoihin, ja tutkimusaiheeni perusteella keskityin juuri ruokakulttuurillisia eroja 

käsitteleviin vastauksiin. Tutkielmani alueellisena rajauksena ollessa Pohjanmaa otin 

tarkasteltavakseni vain tätä aluetta koskevat vastaukset.11  Kyselyaineisto edustaa siis 

luomisvuotensa aikalaisten kokemuksia ja käsityksiä toisistansa sekä kulttuurien 

kohtaamisen muistelemista, jolloin alkuperäislähteeni voidaan katsoa olevan 

muistitietoaineistoa, mutta toisaalta myös aikalaistodistus. 

 

Tutkielmani alueelliseksi rajaukseksi olen valinnut nykyisiä rajoja vastaavat Etelä-, 

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat,12 sillä kyseiset alueet edustavat läntisen 

Suomen ruokakulttuuria.13 Näille alueille siirtyi myös evakuoinnin ja asuttamista 

ohjaavien sijoitussuunnitelmien seurauksena paljon siirtokarjalaisia, joten aionkin 

tutkielmassani selvittää juuri pohjalaisten ja siirtokarjalaisten välisiä ruokakulttuurillisia 

eroja.14 Vaikka tarkasteltavien maakuntien yhteinen pinta-ala on hyvin laaja, ovat alueet 

siitä huolimatta ruokakulttuurillisesti hyvin samankaltaiset.15 Ajalliseksi rajaukseksi olen 

valinnut vuodet 1939–1957, eli alkaen välittömästi talvisodan alkamisesta 

alkuperäisaineistoni valmistumisvuoteen saakka. Näiltä vajaalta kahdelta 

vuosikymmeneltä voidaan jo tarkastella sitä, minkälaisia vaiheita kulttuurien 

kohtaamisessa käytiin läpi. Alkuperäisaineiston valmistumisvuosikin kertoo siitä, että 

 
10 Sallinen-Gimpl 1994, 9. Olen itse käynyt asettamieni rajausteni mukaisesti läpi noin 125 vastausliuskaa. 
11 On huomioitava, että suurin osa vastaajista oli maaseudun asukkaita sekä siirtokarjalaisten että 

paikallisväestön kohdalla. Maaseudulla ja kaupungissa asuvien ihmisten tavat, arvot ja käytännöt ovat 

voineet poiketa merkittävästi toisistaan, mikä on voinut heijastua muun muassa suhtautumisessa vieraaseen 

ruokakulttuuriin ja täten kyselyaineistosta esille nousseisiin vastauksiin. 
12 Kyselyaineiston luomisen aikoihin nykyisiä maakuntia ei vielä tunnettu sellaisinaan, mutta tehdyn 

alueellisen rajauksen perusteella kyselyaineistossa esiintyi paikkakuntia Oulun seudulta aina Kauhajoen 

seudulle asti länsirannikkoa mukaillen. Historialliselta Pohjanmaalta kerätyt kyselyvastaukset vastaavat siis 

otannaltaan hyvin pitkälti nykyisiäkin maakuntarajoja. 
13 Talve 1973, 134. 
14 Laitinen 1995, 88. 
15 Sallinen-Gimpl 1994, 204. 
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aiheen tutkimisen on jo tuolloin nähty olleen tarpeellista. Kyselyn on laatinut Niilo 

Valonen, silloinen Kansallismuseon kansatieteellisen osaston johtaja.16 Hän oli 

kansatieteilijä, joka teki 1960-luvun alussa muun muassa juuri siirtokarjalaisiin liittyvää 

tutkimusta, joten kyselyaineiston valmistuminen ja erityisesti sen ajankohta on voinut 

valikoitua osittain myös silloisen johtajan oman mielenkiinnon pohjalta.17 

 

Eräitä tutkielmassani esiintyviä keskeisimpiä käsitteitä ovat siirtokarjalainen, pohjalainen 

ja kulttuurien kohtaaminen. Karjalasta lähteneitä henkilöitä voidaan kutsua useilla 

erilaisilla termeillä, kuten evakolla ja siirtolaisella, mutta evakkouden käsite korostaa 

tilanteen tilapäisyyttä ja sitä, että edellisille kotiseuduille tullaan todella vielä palaamaan. 

Valitsin tutkielmaani käytettäväksi termiksi siirtokarjalaisen, sillä käsitettä siirtolainen 

käytettiin jo Suomen valtion asettamissa asutuslaeissa, joissa määriteltiin, keitä kyseinen 

asutuslaki koskettaa, ja jota käytettiin muissakin virallisissa yhteyksissä karjalaisista 

evakoista puhuttaessa.18 Siirtolaisen käsite voidaan myös ymmärtää evakkoa paremmin 

pysyvämpänä tilanteena. Pohjalaisella tarkoitan henkilöä, joka on asunut evakuoinnin 

aikana Etelä-, Keski-, tai Pohjois-Pohjanmaalla ja jonka voidaan nähdä edustavan 

kyseisen kulttuuriympäristön tyypillistä asukasta kulttuurillisilta tavoiltaan ja 

käytännöiltään. Alkuperäisaineistossani näitä henkilöitä myös kutsutaan pohjalaisiksi. 

Kulttuurien kohtaamisella tarkoitetaan tässä tutkielmassa kahden eri kulttuuriympäristön 

edustajien, eli siirtokarjalaisten ja paikallisväestön, tässä tapauksessa pohjalaisten, välistä 

kohtaamista siirtokarjalaisten saapuessa uusille asuinalueille evakuoinnin seurauksena.19 

Kulttuurien kohtaamisen tarkastelussa keskeistä ovat väestöryhmien väliset kulttuurierot 

ja niiden vaikutukset väestöryhmien kokemuksiin toistensa kohtaamisesta. Kulttuurierot 

toimivat keskeisessä asemassa ihmisten muodostaessa usein konkreettisen ajattelutavan 

jaosta ”meihin”, eli omaan kulttuuriin, ja ”toisiin”, eli kaikkiin muihin kulttuureihin, mikä 

vaikuttaa keskeisesti siihen, miten tietyn kulttuuriympäristön edustaja suhtautuu toiseen 

kulttuuriympäristöön ja sen edustajiin.20 

 
16 Sallinen-Gimpl 1994, 70. 
17 Sammallahti 1983, 245. 
18 Kananen 2010, 42. 
19 On otettava huomioon, etteivät kaikki pohjalaiset ja karjalaiset henkilöt edusta välttämättä aina tyypillistä 

oman kulttuuriympäristönsä edustajaa. Siirtokarjalaisetkaan eivät ole homogeeninen ryhmä, jos verrataan 

esimerkiksi karjalan kielistä, ortodoksista maaseudun asukasta luterilaiseen kaupunkilaiseen, joka 

esimerkiksi Viipurissa voisi olla jopa ruotsinkielinen. 
20 Perdue et al. 1990, 475. 
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Tutkielmani edustaessa kulttuuri- ja mikrohistorian kenttää koen muistitietoaineiston 

toimivan oivallisena alkuperäislähteenä, johon koko tutkielmani perustuu. Usein niin 

sanotun arkihistorian tutkiminen vaatiikin muistitietoaineiston hyödyntämistä, sillä 

arkipäiväisiksi koetuista asioista, kuten ruokakulttuurista, ei välttämättä ole 

yksinkertaisesti saatavilla muita lähteitä.21 Tämän tutkielman keskittyessä ihmisten omiin 

kokemuksiin kulttuurien kohtaamisista ei tietoa aiheesta olisi juuri millään muilla tavoin 

mahdollista saada, ellei Museovirasto olisi teettänyt ihmisille täytettäväksi kyselyä, johon 

on omin sanoin kirjoitettu omista kokemuksistaan oman muistin avulla. Muistitiedon 

käyttö historiantutkimuksen teossa antaa myös äänen sellaisten väestöryhmien 

edustajille, jotka eivät saattaisi saada sitä muulla tavoin kuuluviin.22 Tämä pätee myös 

siirtokarjalaisiin, jotka edustavat vähemmistöryhmää Suomessa, minkä vuoksi heidän 

tutkimiseen onkin hyödynnetty usein juuri muistitietoa. Muistitietoaineistoon tulee 

kuitenkin suhtautua hyvin lähdekriittisesti, sillä muistitietoa sellaisenaan voidaan 

harvemmin pitää objektiivisena tietona menneestä. Se on ennemminkin ihmisen tapa 

kertoa omista kokemuksistaan ja rakentaa kuvaa omasta menneisyydestään.23 Erilaisten 

ihmisten kokemuksia ei voida täysin yleistää, sillä ihmisillä on yksilöllinen tapa suhtautua 

toisiin ihmisiin ja kulttuureihin, johon vaikuttavat monet eri tekijät, kuten arvot, asenteet 

ja kokemukset.  

 

Lähdekriittinen suhtautuminen tulee näkymään tutkielmassani analysoidessani 

syvemmin kyselyaineiston sisältöä. Olen käynyt rajausteni mukaisesti ruokakulttuurien 

eroja koskevat kyselyvastaukset systemaattisesti läpi ja nostanut tästä otannasta 

tutkielmaani mahdollisimman monipuolisesti vastauksia ympäri Pohjanmaata, jotta niistä 

voidaan luoda yleistettävissä olevia tulkintoja. Samankaltaisten havaintojen määrä ja 

niiden ilmeneminen kaikkialla tarkastelun kohteena olevalta laajalta alueelta lisää 

kyselyaineiston todistusvoimaa alkuperäislähteenä.24 Olen viitannut tutkielmassani 

lähinnä sellaisiin kyselyaineistosta nousseisiin havaintoihin, joista useampi kuin yksi 

vastaaja on kertonut. Lisäksi olen valinnut sellaisia kyselyvastauksia, joiden 

paikkansapitävyyttä tutkimuskirjallisuuteni tukee. Tällä tavoin tutkimustuloksia voidaan 

yleistää, vaikka alkuperäislähde perustuukin ihmisten omiin kokemuksiin. Tulen siis 

 
21 Häkkinen 2022, 332. 
22 Häkkinen 2022, 333. 
23 Häkkinen 2022, 328. 
24 Lappalainen 2002, 121. 
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käymään läpi alkuperäislähdettäni samanaikaisesti tutkimuskirjallisuuden kanssa 

keskustellen ja johtopäätelmiä tehden analysoimalla lähdettä perusteellisesti tarkan 

lähiluvun teolla. Siirtokarjalaiset kokivat paljon negatiivista kohtelua paikallisväestöltä, 

minkä vuoksi tulen käsittelemään kulttuurien kohtaamista kriittisestä näkökulmasta.25 

 

Olen lukenut kyselyaineistoa niin sanotusti rivien välistä, eli pohtinut vastaajien erilaisia 

motiiveja, asenteita ja muita mahdollisia tekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa siihen, 

minkälaisen vastauksen kyselyyn osallistunut kirjoittaja on lopulta luonut. 

Kyselyaineiston lukeminen rivien välistä voi antaa vastauksen siihen, kuinka 

paikkansapitävä kyselyaineisto lähteenä on suhteessa totuuteen eli tässä tapauksessa 

siihen, miten kulttuurien kohtaaminen koettiin.26 Kyselyaineiston lukemisessa tulenkin 

huomioimaan sen, onko kyselyyn pyritty vastaamaan totuudenmukaisesti ja 

mahdollisimman objektiivisesti vai onko kulttuurien kohtaamisesta kerrottu tietynlaisesta 

subjektiivisesta näkökulmasta, jonka muovautumiseen ovat vaikuttaneet monenlaiset 

yksilölliset tekijät. Jos vastauksissa on havaittavissa tällainen tendenssi, voidaan sen 

pohtimisella, miten ja miksi vastaaja on tällä tavoin kirjoittanut, pyrkiä omalta osaltaan 

vastaamaan siihen, mitkä tekijät ovat voineet vaikuttaa väestöryhmien erilaisiin 

kokemuksiin kulttuurien kohtaamisesta.27 

 

Tutkielmani koostuu kahdesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa esittelen 

kyselyaineistosta nousseita keskeisimpiä konkreettisia eroavaisuuksia ruokakulttuurien 

välillä sekä selitän, mistä nämä erot johtuvat. Pääluku on jaettu alalukuihin koskien 

ruokalajeja ja valmistustapoja, vierailua ja kestitsemisestä sekä ruokarytmiä. Näistä 

teemoista nousi kyselyaineistossa esiin eniten havaintoja koskien siirtokarjalaisten ja 

pohjalaisten ruokakulttuurien eroavaisuuksia. Toisessa luvussa paneudun syvemmin 

kyselyvastauksiin ja analysoin niitä laajemmasta, kulttuurien kohtaamisen, kontekstista. 

Syvemmällä tarkastelulla aion esittää, miten eroavaisuudet ruokakulttuureissa ovat 

voineet vaikuttaa kokemuksiin siirtokarjalaisten ja pohjalaisten kohtaamisesta. 

 

 
25 Raninen-Siiskonen 1999, 155. 
26 Lappalainen 2002, 117. 
27 Markkola 2008, 173. 
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1. KESKEISIMMÄT EROAVAISUUDET 

RUOKAKULTTUUREISSA 

 

1.1. Ruokalajit ja valmistustavat 

 

Karjalainen ruoanlaitto nojaa keskeisesti leivinuunissa valmistettuihin ruokiin, missä 

hyödynnetään uuniruukkujen käyttöä. Karjalassa oli omaksuttu jo keskiajalta lähtien 

slaavilainen uunityyppi, jonka käytössä yhdistyvät sekä ruoanlaitto että kodin lämmitys.28 

Eroavaisuudet uunin käytössä tulevat esiin kyselyaineistossa, jossa monet kertovat 

siirtokarjalaisten olevan ahkerampia paistamaan uunissa ruokaa kuin pohjalaisten. 

Ruoanvalmistuksen kerrottiin tapahtuvan paistamalla ruokaa uunissa korkeissa 

kivivateissa, ”ruukkuloissa”.29 Lihaa eivät siirtokarjalaiset valmistaneetkaan juuri muuten 

kuin uunissa paistamalla, ja karjalanpaistin valmistamisen omaksuivat myöhemmin 

pohjalaisetkin.30 Pohjanmaalla ruokaa valmistettiin lähinnä keittämällä hellalla, sillä 

pohjalaisissa kodeissa oli yleisemmin käytössä keittoliesiä.31 Tämä aiheutti vaikeuksia 

siirtokarjalaisille, jotka olivat tottuneet erilaisen uunin käyttöön. Pohjalaiset 

ihmettelivätkin siirtokarjalaisten jokapäiväistä uunin lämmitystä ja polttopuiden suurta 

kuluttamista.32 

 

Karjalaiset ruoat ovat tyypillisesti happamia. Tällaisia ruokalajeja ovat esimerkiksi 

hapankaali, kaurakiisseli ja hapanleipä. Happamien ruokien yleistä käyttöä voidaan pitää 

eräänä vanhaan ruokatalouteen kuuluvana piirteenä, sillä happanemisen ollessa 

luonnollinen ilmiö on se toiminut eräänlaisena vanhanaikaisena ruoan 

säilöntämenetelmänä. Happamuutta monet pohjalaiset vieroksuivat, sillä hapanruokia ei 

Pohjanmaalla tehty eikä happamuuden makuun tottumaton tavallisesti kyseisistä ruoista 

nauttinutkaan.33 Eräskin ilmajokelainen kertoo kaurakiisselistä seuraavaa: 

  

 
28 Sallinen-Gimpl 2000, 13. 
29 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavus. Museoviraston 

arkisto (MV). 
30 Sallinen-Gimpl 2000, 241. 
31 Talve 1973, 127. 
32 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Evijärvi. MV. 
33 Sallinen-Gimpl 2000, 13–14. 
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Kun kiisseli oli keitetty valmiiksi, oli se saennut puuromaiseksi 

hienorakenteiseksi kiisseliksi, jota valmistajat pitivät erinomaisena 

herkkuna. Tähän ruokalajiin tottumattomasta oli kiisselin maku sangen 

outo, jopa vastenmielinen.34 

 

Hapankaalista eräs temmesläinen kertoo toisen henkilön kokemuksesta tämän käytyä 

siirtokarjalaisen kellarissa, jossa säilytettiin hapankaalia: 

 

Nopiasti mies sai jalat alleen, kun tunsi nokassaan ouvon hajun. Kotija 

tultuaan hän kerto: ”Siellä haisi paska, kun ryssän helvetisä. Taitavat pittää 

paskamakia kellarisa.”35 

 

Erot leivän valmistuksessa ovat eräitä keskeisimpiä itäisen ja läntisen Suomen 

ruokatalouteen kuuluvia eroavaisuuksia.36 Tämä aiheutti paljon kummeksuntaa 

kyselyaineistossa puolin ja toisin. Siirtokarjalaiset tekivät paksua ja pehmeää 

hapanleipää, kun taas pohjalaiset tekivät ohutta ja kovaa reikäleipää. Pohjalainen rieska 

oli myös siirtokarjalaisille uutuus.37 Molemmat osapuolet käyttivät arkileivän 

valmistamiseen pääviljana ensisijaisesti ruista.38 Pohjanmaalla leivän valmistuksen 

voidaan nähdä saaneen vaikutteensa länsinaapurista Ruotsista, jossa myös reikäleipä ja 

niiden kuivattaminen leipävartaassa oli tavallista.39 Siirtokarjalaisten paksuista 

limppuleivistä eivät kaikki pohjalaiset piitanneet, ja joidenkin kerrotaan väheksyneen 

tällaisten leipien valmistamista, koska sen ei nähty vaatineen ”juuri lainkaan taitoa”.40 

Eräiden alahärmäläisten emäntien kuitenkin mainitaan alkaneen lopulta opettelemaan 

kyseisen leivän valmistusta.41 

 

Erilaiset maitopohjaiset ruoat olivat Pohjanmaalla paljon yleisempiä kuin Karjalassa, 

minkä voidaan nähdä juontavan Pohjanmaan kehittyneempään karjatalouteen ja maidon 

 
34 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Ilmajoki. MV. 
35 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 8. Suistamo–Vihti, Temmes. MV. 
36 Sallinen-Gimpl 2000, 29. 
37 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kaustinen. MV. 
38 Talve 1973, 60. 
39 Talve 1973, 61. 
40 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Ilmajoki. MV. 
41 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
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käsittelyyn meijereissä.42 Kannukseen tulleiden siirtokarjalaisten kerrotaan vierastaneen 

paikallista piimää ja viiliä.43 Kuorittua maitoa käytettiin ruokajuomana, jonka juominen 

olisi ”suuri häpeä” sen tapahtuessa erään siirtokarjalaisen omalla kotiseudulla.44 Juusto 

oli myös siirtokarjalaisille uusi ruoka, sillä Itä-Suomessa valmistettiin vain uunijuustoa.45 

Erityisesti leipäjuusto oli Pohjanmaalla paikallisten ”herkkuruokaa”, joka ei puolestaan 

siirtokarjalaisille maistunut.46 Juuston valmistuksen Pohjanmaalla voidaan nähdä 

perustuneen kyseiselle ruokataloudelle tyypilliseen tarkoitukseen hyödyntää 

ruoanvalmistuksessa menetelmiä, jotka edistävät ruoan säilyvyyttä.47 Lisäksi 

siirtokarjalaisten kerrottiin kummeksuneen erilaisten puurojen syöntiä, joka 

Pohjanmaalla oli tavallista arkiruokaa, mutta jonka valmistuksen osa kuitenkin myös 

omaksui.48 

 

Perunoiden käytöstä ruoanlaitossa on havaittavissa myös oudoksuntaa puolin ja toisin. 

Pohjanmaalla oli tapana perunoiden keittämisen jälkeen säilyttää niitä keitinvedessä koko 

ruokailun ajan.49 Eräiden siirtokarjalaisten kerrotaan ivaillen tätä tapaa kutsuen tällä 

tavalla valmistettuja perunoita ”vesiperunoiksi”.50 Karjalassa puolestaan päinvastoin 

kaadettiin keitinvesi huolellisesti pois, jotta perunat olisivat mahdollisimman kuivia kun 

ruokailu aloitetaan.51 Eroavaisuus saattaa selittyä keittojen keskeisellä roolilla läntisen 

Suomen ruokataloudessa, jolloin pohjalaiset olivat tottuneita ylimääräiseen liemeen 

ruokalautasellaan.52 Pohjalaiset valmistivat perunoista myös niin kutsuttua 

perunakropsua, jota valmistettiin tekemällä keitetyistä perunoista muhennosta, johon 

lisättiin jauhoja ja maitoa ja joka laitettiin uuniin paistumaan.53 Pohjalaista kropsua voitiin 

tehdä muillakin ainesosilla, mikä oli kuitenkin siirtokarjalaisille missä tahansa muodossa 

täysin tuntematon ruoka.54 

 

 
42 Sallinen-Gimpl 1994, 157. 
43 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kannus. MV. 
44 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 9. Viiala–Äänekoski, Ylistaro. MV. 
45 Talve 1973, 90. 
46 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavus. MV. 
47 Sallinen-Gimpl 1994, 201. 
48 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
49 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavus. MV. 
50 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
51 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavus. MV. 
52 Sallinen Gimpl 1994, 202. 
53 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Ilmajoki. MV. 
54 Talve 1973, 79. 
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Siirtokarjalaiset hyödynsivät pohjalaisiin verrattuna paljon enemmän luonnon antimia. 

Sienestys oli pohjalaisille lähes tuntematon käsite, ja eräs siirtokarjalainen kertookin 

ylivieskalaisista, että kun nämä olivat lähteneet itse poimimaan sieniä maistettuaan 

siirtokarjalaisten laittamaa sieniruokaa, olivat he poimineet ruoanlaittoon 

kelpaamattomia, jopa myrkyllisiäkin, sieniä.55 Eroavaisuuden sienestämisen yleisyydessä 

voi jossain määrin nähdä johtuneen siitä, että Venäjällä sieniä on hyödynnetty 

ruoanlaitossa paljon enemmän kuin Suomessa, jolloin karjalaiset ovat voineet omaksua 

sienestämisen venäläisiltä.56 Muualla Suomessa sienestystä omiin tarpeisiin ei tunnettu 

juuri lainkaan, mutta siirtokarjalaisten myötä se alkoi vähitellen yleistyä ympäri maata.57 

Toinen siirtokarjalainen ihmettelee puolestaan kaustislaisia, kun he eivät vihannesten 

lisäksi käyttäneet edes marjojakaan ruoanlaitossa.58 Eräs isokyröläinen kummastelee 

siirtokarjalaisten marjastusta seuraavasti: 

 

Mutta karjalaiset, ne vetivät marioja kohta, kun ne hiukan alkoivat kypsyä. 

Huolimatta siitä, että pelloilla olisi tarvittu väkeä sadonkorjuussa.59 

 

Selvää selitystä sille ei olla esitetty, minkä vuoksi Karjalassa hyödynnettiin luonnosta 

kerättyjä raaka-aineita ruoanlaitossa enemmän kuin Pohjanmaalla, mutta voidaan ajatella, 

että jos karjalaisille sienten poimiminen luonnosta oli tuttua puuhaa, ei tuskin marjojen ja 

vihannesten hyödyntäminen tuntunut myöskään kovin vieraalta. Lisäksi on esitetty, että 

vihannesten syönnin on voitu nähdä kuuluvan keskeisesti sota- ja pula-ajan ruokailuun, 

minkä vuoksi esimerkiksi pohjalaiset eivät ole halunneet omaksua niiden käyttöä omaan 

ruoanlaittoon sotien jälkeen.60 Siirtokarjalaisten kerrottiin olleen myös hyvin ahkeria 

kalastamaan ja täten valmistamaan pohjalaisia enemmän kalaruokia. Heidän sanottiin 

lisäksi olleen aktiivisia sorsastamaan sekä pyydystämään metsälintuja.61 Vaikka 

pohjalaiset vaikuttivat olleen vaikuttuneita siirtokarjalaisten kalataidoista ja -ruoista, 

 
55 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 3. Keikyä–Koijärvi, Ylivieska. MV. 
56 Sienestys – Elävä perintö -wiki. Museovirasto. 
57 Sallinen-Gimpl 1987, 101–103. 
58 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kaustinen. MV. 
59 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Isokyrö. MV. 
60 Sillanpää 1999, 141. 
61 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
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eivät Pohjanmaan vesistöt olleet kuitenkaan yhtä kalarikkaita kuin Karjalassa, joihin 

siirtokarjalaiset olivat tottuneet.62 

 

Merkittävimmän eron siirtokarjalaisten ja pohjalaisten ruokakulttuurien välillä voi 

tiivistää kyselyaineistosta useampaan otteeseen nousseeseen havaintoon siitä, että 

siirtokarjalaiset valmistivat ja söivät monipuolisempaa ruokaa kuin pohjalaiset. Tämän 

tunnustivat sekä pohjalaiset että siirtokarjalaiset. Siirtokarjalaisten kerrottiin lisäksi 

valmistaneen yhtä ateriointia varten useampia ruokalajeja. Mausteiden runsaampi ja 

monipuolisempi käyttö mainittiin myös.63 Siirtokarjalaiset kuvailivat pohjalaisten 

ruoanlaittoa usein yksinkertaiseksi ja vaatimattomaksi.64 Nämä eroavaisuudet 

pohjautuvat keskeisesti pohjalaisten normeihin ja arvoihin, joita edustivat säästäväisyys 

ja askeettisuus, mitkä heijastuivat myös pohjalaiseen ruokakulttuuriin.65 

 

1.2. Vierailu ja kestitys 

 

Ruokakulttuuria tutkittaessa on itse raaka-aineiden, ruokalajien sekä ruoanlaiton lisäksi 

aiheellista selvittää ruokakulttuuriin kuuluvia tapoja ja käytäntöjä sekä miten nämä 

erosivat siirtokarjalaisten ja pohjalaisten välillä. Omien vieraiden kohteluun ja itse 

muiden luona vierailemiseen kuuluvat usein keskeisesti monissa eri kulttuureissa ruoan 

ja vieraiden kestitsemisen merkitys, minkä vuoksi voidaan nähdä, että näiden käytäntöjen 

poiketessa merkittävästi toisistaan siirtokarjalaisten ja pohjalaisten välillä ovat nämäkin 

tavat voineet vaikuttaa omalta osaltaan siihen, miten eri väestöryhmät ovat suhtautuneet 

toisiinsa.66 

 

Karjalaisten ajatellaan tyypillisesti olleen hyvin ahkeria seurustelemaan muiden kanssa 

sekä käymään toistensa luona kylässä.67 Eräs siirtokarjalainen kertoo, että omien 

naapurien luona käytiin usein ilman erillistä kutsua tai ilman mitään tiettyä asiaa vain 

viettämässä aikaa.68 Isokyröläinen henkilö muistelee, että siirtokarjalaiset tokaisivat 

 
62 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavieska. MV. 
63 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 8. Suistamo–Vihti, Temmes. MV. 
64 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 7. Punkalaidun–Sotkamo, Seinäjoki. MV. 
65 Sallinen-Gimpl 1994, 205. 
66 Kylli 2021, 182. 
67 Sallinen-Gimpl 1987, 115. 
68 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 8. Suistamo–Vihti, Vihanti. MV. 
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jokaisessa mahdollisessa sopivassa tilanteessa ”Käy istumas!”, jonka voidaan nähdä 

olevan eräänlainen kehotus ja kutsu jäädä vierailulle pidemmäksikin aikaa, jos joku oli 

tullut piipahtamaan siirtokarjalaisen luona.69 Karjalassa arkipäiväiseenkin seurusteluun 

liitettiin ruoan kautta tärkeitä sosiaalisia arvoja.70 Vieraanvaraisuus oli kaikista keskeisin 

tällainen arvo, joka näkyi siirtokarjalaisten tavassa tarjota runsasmääräistä ja parasta 

mahdollista ruokaa omille vieraille. Tämän arvon kautta kestitsemiseen liittyvän 

käytösmallin mukaan vieraalle tuli olla paljon kaikkea tarjolla, mutta vieras itse asettaisi 

tarjoilulle rajansa ja kieltäytyisi ottamasta vastaan tarjoilua sitten, kun hän tuntisi olonsa 

kylläiseksi.71 

 

Siirtokarjalaisia kehuttiinkin kyselyaineistossa heidän vieraanvaraisuudestaan ja heidän 

kerrottiin erään kalajokisen mukaan tarjoilleen muun muassa paistamiaan piirakoita 

maistiaisiksi pohjalaisen talon väelle, vaikka piirakat eivät pohjalaisille tuttua ruokaa 

olleetkaan.72 Eräs siirtokarjalainen kertoo, että Karjalassa vieraille tarjottiin aina kahvit 

ja jos samaan aikaan satuttiin syömään lämmintä ruokaa, tarjottiin sitä myös vieraalle 

syömiseksi. Ruokaa voitiin valmistaa erikseenkin, jos tuttu vieras oli saapunut pitkän 

matkan takaa.73 Myös kahvia tarjottiin enemmän kuin mihin pohjalaiset olivat tottuneet, 

ja eräskin alavutelainen toteaa, että siirtokarjalaisten luona kahvia piti juoda niin paljon 

kuin vain jaksoi.74 Kahvin lisäksi saatettiin tarjota teetä suuresta samovaarista, joka oli 

pohjalaisille uusi vekotin.75 Teen juonti ei muutenkaan ollut yleistä Pohjanmaalla.76 

Karjalaisten teen käytön voidaan nähdä perustuvan läheiseen yhteyteen ahkerasti teetä 

juovien venäläisten kanssa.77 Juomien kanssa voitiin tarjota myös erilaisia paistoksia 

kuten pullaa sekä tietenkin piirakoita.78 Pohjalaiset uskoivat karjalaisen emännän 

suorastaan nauttineen vieraidensa kestitsemisestä.79 

 

 
69 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Isokyrö. MV. 
70 Sallinen-Gimpl 1994, 205. 
71 Sallinen-Gimpl 1994, 213. 
72 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kalajoki. MV. 
73 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 7. Punkalaidun–Sotkamo, Seinäjoki. MV. 
74 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavus. MV. 
75 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 8. Suistamo–Vihti, Temmes. MV. 
76 Sallinen-Gimpl 1987, 105. 
77 Sallinen-Gimpl 2000, 300. 
78 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
79 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 5. (Laihia) Lahti–Mäntyharju, Liminka. MV. 
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Pohjalaisilla oli puolestaan hyvin erilaiset tavat ja käytännöt kohdella vieraitaan ja käydä 

toistensa luona kylässä verrattuna siirtokarjalaisiin, sillä ne poikkesivat lähes täysin siitä, 

mihin siirtokarjalaiset olivat tottuneet. Pohjalaisen kestitsemiseen liittyvän käytösmallin 

mukaisesti vieraille tarjoiltavien määrä oli etukäteen rajattu ja vieraille tarjoileminen 

tapahtui rauhallisempaa tahtia noudattaen.80 Kauhavalle evakuoitu siirtokarjalainen 

ihmettelee pohjalaisten vierailukulttuuria seuraavasti: 

 

Paikkakuntalaisten ”jöröydestä” sekä myöskin säästäväisyydestä johtui, 

että heidän keskinäinen kanssakäymisensä rajoittui verraten vähiin. 

Ainoastaan lähimmät sukulaiset - - kävivät joskus lapsuudenkodissaan. 

Kestitsemisestä ei heidänkään kohdalla voi kuitenkaan puhua.81 

 

Keskeisin eroavaisuus toistensa luona vierailemisessa väestöryhmien välillä oli se, 

etteivät pohjalaiset kyläilleet toistensa kodeissa ilman mitään syytä viettämässä aikaa niin 

kuin karjalaiset tekivät. Pohjalaiset eivät siirtokarjalaisten tapaan juuri kutsuneet toisiaan 

lainkaan vapaamuotoisesti toistensa luo kylään, mitä puolestaan siirtokarjalaisten 

kerrottiin jatkuvasti tekevän.82 Kun pohjalaiset lopulta saapuivat toistensa luo kylään, 

kertoo eräskin liminkalainen, että pohjalainen emäntä tunsi tällöin olonsa vieraiden 

seurassa vain lähinnä vaivaantuneeksi.83 Vierailun aikana eivät pohjalaisten kerrottu 

tarjonneen seurustelun ohelle juuri mitään erikoisempaa ruokaa tai juomaa, mitä 

siirtokarjalaiset hämmästelivät suuresti. Pohjalaiset eivät ylipäätään leiponeet kovin 

usein, jolloin vieraille ei luonnollisesti ollutkaan mitään sopivaa naposteltavaa tarjolla. 

Kahviakaan ei aina tarjottu vieraille.84 Pohjalaisilla oli tapana juoda lähinnä vain 

muutama kuppi kahvia päivässä, mutta myöhemmin kerrotaan pohjalaistenkin oppineen 

juomaan useammankin kupin siirtokarjalaisten tapaan.85 

 

 

 
80 Sallinen-Gimpl 1994, 213. 
81 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kauhava. MV. 
82 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 5. (Laihia) Lahti–Mäntyharju, Lehtimäki. MV. 
83 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 5. (Laihia) Lahti–Mäntyharju, Liminka. MV. 
84 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kaustinen. MV. 
85 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 4. Kokemäki–Köyliö, Kurikka. MV. 



16 
 

1.3. Ruoka ja arjen rytmitys 

 

Ruoka on toiminut ihmisille jo pitkään eräänä vuorokautta ja arkea rytmittävänä 

tekijänä.86 Kyselyaineistossa on havaittavissa myös tältä saralta eroavaisuuksia 

pohjalaisten ja siirtokarjalaisten välillä. Tulen tarkastelemaan kyseistä ilmiötä 

ruokarytmin käsitteellä, jolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa nimenomaan sitä, miten ja 

millä tavoin ruoka ja siihen liittyvät toiminnat rytmittävät ihmisen arkea. Evakuoinnin 

aikoihin ruoan merkitys päivärytmin kannalta oli kuitenkin vielä keskeisempi kuin tänä 

päivänä uusien keksintöjen ja tekniikoiden tehdessä ruoan valmistuksesta ja säilytyksestä 

vaivattomampaa ja nopeampaa.87 Onkin syytä selvittää pohjalaisten ja siirtokarjalaisten 

ruokarytmien välisiä eroja, koska silläkin on ollut oma vaikutuksensa siihen, miten nämä 

kaksi eri väestöryhmää ovat ajatelleet toisistaan. 

 

Kyselyaineistosta käy ilmi, että pohjalaiset kummeksuivat sitä, miten siirtokarjalaiset 

halusivat valmistaa joka päivä uunissa ruokia.88 Heidän mielestään siirtokarjalaisilla 

tuntui menevän jokapäiväiseen ruoanlaittoon lähes kaikki aika vuorokaudesta, mikä 

nähtiin oudoksi, sillä ruoan syöntiin ei kuitenkaan kulunut sen enempää aikaa kuin 

pohjalaisillakaan.89 Ruokaa ei myöskään tehty kerralla paljon, vaan esimerkiksi leipää 

leivottiin päivittäin vain sen verran, mitä sitä tulisi päivän aikana syötyä. Pohjalaisilla oli 

puolestaan tapana leipoa leipää runsaat määrät kerrallaan useimmiten jotain tiettyä 

tilaisuutta, kuten heinätöitä tai joulua varten, mihin varattiin erikseen aikaa parikin 

vuorokautta, jonka aikana leivät valmistuivat.90 

 

Epäilemättä ruoanlaittoon siis kuluikin siirtokarjalaisilla enemmän aikaa, sillä he 

valmistivat ruokansa päivä kerrallaan eivätkä tehneet juurikaan ylimääräistä ruokaa 

valmiiksi talteen. Tätä eroavaisuutta voidaan selittää erilaisten uunityyppien käytöllä, 

sillä Karjalassa leivinuunin avulla lämmitettiin myös asuinrakennus. Tällöin ruokaa on 

luonnollisesti valmistettu useammin viikon aikana kuin Pohjanmaalla, jossa uuniruokien 

valmistaminen ei ollut yleistä eikä rakennusten lämmitys ollut yhteydessä ruoanlaittoon.91  

 
86 Kylli 2021, 352. 
87 Sillanpää 1999, 214. 
88 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Evijärvi. MV. 
89 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Ilmajoki. MV. 
90 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
91 Talve 1973, 61. 
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Käytetyillä raaka-aineilla on tässä myös oma tekijä, sillä esimerkiksi pohjalaisten 

kuivattu reikäleipä säilyikin paremmin kuin siirtokarjalaisten suosima limppuleipä.92 

 

Sunnuntain sekä muiden pyhäpäivien pyhittäminen oli myös ruoan näkökulmasta erilaista 

pohjalaisten ja siirtokarjalaisten välillä. Lauantain kerrottiin olevan siirtokarjalaisten 

piirakanleipomispäivä, jonka antimista voitiin nauttia seuraavana päivänä, mikä vapautti 

aikaa pyhäpäivän muilta askareilta.93 Piirakoiden lisäksi valmistettiin muitakin niin 

sanottuja pyhäruokia kuten karjalanpaistia, mutta pohjalaisten kerrottiin syövän 

sunnuntaisin lähes samanlaista ruokaa kuin arkenakin, mikä ihmetytti siirtokarjalaisia.94 

Piirakat olivat keskeistä karjalaista juhla- ja pyhäruokaa, joiden puuttumista pohjalaisesta 

ruokataloudesta kummeksuttiin seuraavanlaisesti: 

 

Impilahtelaiset - - kovasti ihmettelivät ja nimenomaan kysyivät, että mitä 

täällä oikeastaan valmistetaan pyhäruoaksi kun ei täällä tehdä piirakoita.95 

 

Pohjalaiset eivät pyhittäneet sunnuntaita samalla tavalla ruoan suhteen kuin 

siirtokarjalaiset vaan tärkeämpänä pidettiin eräänkin pohjalaisen mukaan muun muassa 

talon huolellista siivoamista.96 Sunnuntain pyhittäminen ja siihen perusteellinen 

valmistautuminen olikin karjalaiseen kulttuuriin kuuluva normi, joka kuului osaksi 

siirtokarjalaisten elämää vielä evakuoinnin jälkeenkin. Tämä tapa juonsi juurensa 

vanhaan kirkolliseen perinteeseen, joka muualla Suomessa oli jo alkanut menettää 

merkitystään. Sunnuntai rytmitti omalta osin koko arkiviikkoa ja toimi vastapainona arjen 

työnteolle.97  

 

Ruokailuajoissakin oli väestöryhmien välillä havaittavissa eroja. Eräs alavieskalainen 

kertoo havainnostaan, miten Pohjanmaalla oli tapana syödä kolme ateriaa päivässä, mutta 

siirtokarjalaiset söivät vain kaksi.98 Kolmen aterian käytäntö edustaa vanhanaikaisempaa 

 
92 Eroavaisuudet raaka-aineiden säilyvyydessä voidaan päätellä siitä, kuinka harvoin pohjalaiset valmistivat 

leipää siirtokarjalaisiin verrattuna. 
93 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 9. Viiala–Äänekoski, Ylistaro. MV. 
94 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 8. Suistamo–Vihti, Vihanti. MV. 
95 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
96 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavieska. MV. 
97 Sallinen-Gimpl 1987, 31. 
98 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavieska. MV. 
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tapaa, joka juontaa juurensa säätyläisten ateriatapoihin. Vasta tultaessa 1900-luvulle 

alettiin siirtyä kahden aterian ruokailuun, mutta kolmen aterian käytäntöä noudatettiin 

laajasti Pohjanmaalla vielä siirtokarjalaisten saapuessa seudulle. Karjalaisten kahden 

aterian käytäntöön ei ole saatu yksiselitteistä vastausta, mutta sen on nähty soveltuvan 

parhaiten maatalouden sekä pyyntikauden määrittämiin työaikoihin. Runsaampi kahvin 

juonti on omalta osaltaan voinut myös vaikuttaa ruokailuaikoihin, koska sillä on voitu 

korvata esimerkiksi keskipäivän ruokailu.99 Pohjalaisille ei olisi tullut kuuloonkaan juoda 

kahvia lämpimän ruoan korvikkeena.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Sallinen-Gimpl 1994, 76. 
100 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
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2. RUOAN HEIJASTUMINEN KULTTUURIEN KOHTAAMISEEN 

 

2.1. Ruoka yksilön oman kulttuurin kuvastimena 

 

Ruokakulttuuri edustaa hyvin arkisella tasolla yksilön omaa kulttuuria ja kulttuuriin 

kuuluvia tapoja, käytäntöjä ja arvoja.101 Ruoka heijastelee tietyn kulttuurin keskeisimpiä 

piirteitä, vaikka harvemmin näin tullaan edes ajatelleeksikaan erityisesti nykypäivänä 

globalisaation monipuolistaessa ihmisten jokapäiväisiä ruokamieltymyksiä.102 Ruoan 

avulla voidaan tutkia kulttuureja monistakin eri näkökulmista, mutta ennen kaikkea 

ruokakulttuuri heijastuu maantieteeseen, sillä esimerkiksi karjalainen ruokakulttuuri 

poikkeaa senkin vuoksi niin paljon pohjalaisesta ruokakulttuurista, koska se on saanut 

paljon vaikutteita venäläisestä keittiöstä.103 Maantieteellinen sijainti myös määrittää 

saatavilla olevat raaka-aineet, joita ruoanlaitossa voi ylipäätään hyödyntää, kuten 

Karjalassa esimerkiksi lukuisat sisävesistöt, jotka tarjosivat paljon kalaa verrattuna 

Pohjanmaahan.104 Ruokakulttuuri voi lisäksi kertoa jotain kulttuurin taloudesta sekä 

teknillisestä kehityksestäkin.105 Monien karjalaisten ruokien ja ruoanlaittotapojen 

voidaan nähdä olevan pohjalaisiin ruokiin verrattuna jokseenkin vanhanaikaisia, kuten 

esimerkiksi happamien ruokien. Niiden katsotaan edustavan vanhanaikaista 

ruokataloutta, johon kuuluu vaihtoehtoisten säilytysmenetelmien hyödyntäminen 

kylmäsäilytystilojen vielä ollessa harvinaisia.106 

 

Ruokakulttuuri on myös keskeinen osa omaa kulttuuriperintöä. Ruoanlaittotavat, reseptit 

sekä ruokaan liittyvät perinteet siirtyvät usein vanhemmalta sukupolvelta seuraavalle 

yleensä suullisesti jaetun tiedon tai yhteisten ruokakokemusten kautta.107 Vaikka 

ruokakulttuuriin, niin kuin yleisestikin kulttuuriin, kuuluu jatkuvassa muutoksessa 

oleminen sekä uusien tapojen ja käytäntöjen omaksuminen ja vanhoista luopuminen, 

nähdään edelleen ruokaperinteiden ja -tapojen siirtymisen uusille sukupolville olevan 

 
101 Mäkelä 2003, 36. 
102 Kylli 2021, 325. 
103 Sallinen-Gimpl 2000, 12. 
104 Sallinen-Gimpl 2000, 17. 
105 Mäkelä 2003, 37. 
106 Sallinen-Gimpl 2000, 14. 
107 Knuuttila 2004, 40–41. 
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tärkeää.108 Siirtokarjalaisille onkin voinut olla tärkeää pitää kiinni omasta 

ruokakulttuurista, sillä se on voinut olla niitä harvoja tapoja, jolla helpottaa vanhoille 

kotiseuduille kohdistunutta ikävän tunnetta.109 Se on myös voinut vahvistaa omaa 

kriisitilanteeseen joutunutta kulttuuri-identiteettiä sekä yhteyttä omiin juuriin. 

 

Ruoka on siis erottanut monilla tavoin siirtokarjalaiset ja pohjalaiset kulttuurillisesti 

toisistaan. Ruokakulttuurien erot ovat ennen kaikkea näkyneet yksilöllisellä ja perheiden 

välisellä tasolla esimerkiksi siirtokarjalaisten ja paikallisväestön välisten avioliittojen 

myötä, jolloin kaksi eri kulttuuria yhdistyvät saman katon alle.110 Erityisesti tällöin 

ruokakulttuurien välistä kohtaamista on tapahtunut ja erilaisia ruokia ja tapoja on voitu 

omaksua toiselta osapuolelta.111 Yhteenotoiltakaan ei toki ruokapöydässä olla vältytty, 

sillä kyselyaineistostakin voidaan havaita, että etenkin vanhempaa sukupolvea edustavat 

henkilöt ovat usein suhtautuneet jyrkästi toiseen ruokakulttuuriin. Eräskin 

siirtokarjalaisen kanssa avioitunut pohjalainen kertoi anopistaan seuraavaa: 

 

Mieheni äiti ei pitänyt pohjalaisista, - - hän sanoi, ettei hänen pojat syö 

pohjalaista ruokaa, vai pitää olla sellaista kun hän itse tekee.112 

 

Ruoka toimii usein eräänä keskeisenä tekijänä ihmisen tutustuessa uuteen kulttuuriin, ja 

ruokaan liittyvien kokemusten voidaan nähdä vaikuttavan laajemmankin kokonaiskuvan 

muodostamiseen toisesta kulttuurista.113 Voidaankin ajatella, että jos esimerkiksi 

pohjalainen on jo valmiiksi suhtautunut epäluuloisesti siirtokarjalaisia kohtaan, voi 

hänelle tarjottujen outojen karjalaisten ruokien tarjoaminen vain vahvistaa hänen 

epäluuloaan – varsinkin, jos hänen mielestään ruoka on oudon lisäksi jopa vastenmielistä, 

niin kuin kyselyaineistoissa eräiden ruokien kerrottiinkin olevan.114 Suhtautumiseen koko 

toista väestöryhmää kohtaan on voinut siis vaikuttaa se, onko toisen ruokakulttuuriin 

suhtauduttu oudoksuen ja inhoksuen vai ihastellen ja omaksuen. 

 
108 Sillanpää 1999, 206. 
109 Sillanpää 1999, 112. 
110 Sillanpää 1999, 111–112. 
111 Sallinen-Gimpl 1987, 82. 
112 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 5. (Laihia) Lahti–Mäntyharju, Lehtimäki. MV. 
113 Kylli 2021, 344. 
114 Ks. Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Ilmajoki. MV. 
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Merkittävät eroavaisuudet ruokakulttuurien välillä ovat myös voineet vahvistaa 

väestöryhmien välistä jakoa ”meihin” ja ”toisiin”. Tällainen ajattelutapa perustuu 

erilaisten ihmisryhmien väliseen luokitteluun, jolla on oma vaikutuksensa siihen, miten 

yksilö saattaa suhtautua toisesta kulttuuriympäristöstä tulevaan henkilöön.115 Kananen 

esittää tutkimuksessaan mallin sosiokulttuurisesta toiseuskonstruktiosta, jolla luterilainen 

paikallisväestö on luonut omakuvan itsestään ja siihen kuuluvista piirteistä sekä 

käsityksen siirtokarjalaisista ortodokseista. Siirtokarjalaisiin liitetyt toiseutta edustavat 

piirteet ovat heijastelleet paikallisväestön suhtautumiseen siirtokarjalaisia kohtaan, mikä 

taasen on vaikuttanut siirtokarjalaisten kokemuksiin kulttuurien kohtaamisesta. 

Paikallisväestö itse on muun muassa nähnyt edustavansa yksinkertaisuutta ja 

säästeliäisyyttä, kun taas siirtokarjalaisten on nähty olleen turhamaisia ja tuhlailevaisia.116 

Tämä käsitys on havaittavissa myös kyselyaineistossa, jossa pohjalaiset usein kertovatkin 

siirtokarjalaisten ruoanlaitosta ja siihen kuuluvista tavoista tuhlailevaiseen sävyyn, kuten 

polttopuiden käytöstä, kahvinjuonnista sekä rasvan käytöstä ruoassa.117 Myös 

siirtokarjalaisten kertomukset vahvistavat tätä toiseuskonstruktiota heidän kertoessaan 

pohjalaisten säästeliäisyydestä, joka heijastui myös ruoanlaittoon, minkä nähtiin välillä 

menneen jopa liiallisuuksiinkin.118 

 

2.2. Rajusanaiset pohjalaiset ja neutraalit siirtokarjalaiset 

 

Seuraavaksi aion esitellä eräitä kyselyaineistosta tekemiäni havaintoja vastauksista 

esiintyneistä tendensseistä, joiden analysoinnilla voidaan selvittää syvemmin kulttuurien 

kohtaamista. Vastaajien tavoista kirjoittaa ja kuvailla havaitsemistaan kulttuurieroista 

voidaan pohtia, minkälainen suhtautuminen vastaajalla on voinut olla toista väestöryhmää 

kohtaan sekä minkälainen hänen kokemuksensa kulttuurien kohtaamisesta on ollut. 

Monien vastausten kohdalla on havaittavissa selkeästi negatiivinen tai positiivinen sävy, 

mikä on ruoan lisäksi voinut heijastua vastaajien yleiseen suhtautumiseen toista 

väestöryhmää kohtaan. Olen nostanut jo aikaisemmin tässä tutkielmassa suorissa 

 
115 Perdue et al. 1990, 475. 
116 Kananen 2010, 64. 
117 Ks. esim. Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavieska. 

MV. 
118 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kauhava. MV. 
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lainauksissa esiin sellaisia vastauksia, joita voidaan analysoida mahdollisimman 

monipuolisesti suuremmasta kontekstista, eli kulttuurien kohtaamisesta. 

 

Siirtokarjalaisten ja pohjalaisten vastauksissa on havaittavissa eroja siinä, miten 

entuudestaan tuntemattomista ruokalajeista kerrotaan. Pohjalaiset ovat paljon jyrkempiä 

ja karskejakin kuvaillessaan tiettyjä ruokalajeja, esimerkiksi hapankaalin hajua on 

kuvailtu ”iljettäväksi”119 ja kaurakiisseliä ”vastenmieliseksi”.120 Siirtokarjalaisten 

valmistaman piimän puolestaan kuvaillaan olevan ”kuin koiran oksennusta”121 ja 

luonnosta poimittujen sienten olevan ”lehmän ruokaa”.122 Siirtokarjalaisten kuvailut 

heille tuntemattomista ja kummallisista pohjalaisista ruoista ovat maltillisimpia ja niitä 

yleensä kuvaillaan ”oudoiksi”, ”yksipuolisiksi” tai vain ”ei tutuiksi entuudestaan”.123 

Tämän eron todennäköisimmin selittää se, että siirtokarjalaiset olivat varsin 

haavoittuvaisessa asemassa kritisoidakseen tarjolla olevaa ruokaa heidän ollessaan 

evakossa toisessa kulttuuriympäristössä ruoan ollessa muutenkin tiukoilla sota- ja pula-

aikoina.124 Monet siirtokarjalaiset evakuoitiin jo asutetuille tiloille, mikä tarkoitti sitä, että 

vastuu siirtokarjalaisten huolehtimisesta ja heidän majoittamisesta annettiin tilojen 

omistajille.125 Vasta myöhemmin siirtokarjalaisille järjestettiin pysyvämpi oma asutus.126 

 

Siirtokarjalaiset siis tuskin ovat halunneet kovin isoon ääneen kritisoida tuolloin heitä 

majoittaneiden pohjalaisten makumieltymyksistä osittain kiitollisuudenvelasta, osittain 

konfliktin mahdollisuuden pelosta, sekä osittain pula-ajan tietoudesta. Eräs 

siirtokarjalainen kertookin, että pohjalaisiin ruokiin sopeuduttiin, koska noina aikoina ei 

yksinkertaisesti ollut varaa niuhottaa tarjolla olevasta ruoasta.127 Pula-aikaan vedoten on 

pohjalaisten vastahakoisuus karjalaisia ruokia kohtaan kuitenkin mielenkiintoista, koska 

voisi kuvitella, että esimerkiksi sienten ja muiden luonnon antimien hyödyntäminen 

ruoanlaitossa olisi helpottanut pohjalaistenkin elintarvikepulaa, mutta siihen päätettiin 

silti suhtautua lähinnä vain epäluulolla. 

 
119 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 8. Suistamo–Vihti, Temmes. MV. 
120 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Ilmajoki. MV. 
121 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavus. MV. 
122 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alahärmä. MV. 
123 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kaustinen. MV. 
124 Sillanpää 1999, 82–83. 
125 Kananen 2010, 44. 
126 Sallinen-Gimpl 1994, 22. 
127 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Jalasjärvi. MV. 
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Temmesläisen kertomus toisen henkilön kokemuksesta koskien sitä, kuinka 

siirtokarjalaisten kellarissa haisi niin pahalta, että hän epäili siellä todellisuudessa 

pidettävän käymälää, on esimerkki siitä, minkälainen vaikutus vastaavanlaisten huhujen 

levittämisellä on ollut paikallisväestön suhtautumisessa siirtokarjalaisiin. Kertomuksen 

voidaan nähdä olleen temmesläisten keskuudessa levinnyt huhu, sillä kirjoittaja itse ei 

ollut käynyt kyseisessä kellarissa, mutta hän halusi silti kertoa kyselyssä kolmantena 

osapuolena tästä tapauksesta. Tällaiset henkilöiltä toisille kulkevat negatiivissävytteiset 

huhut voivat todella vaikuttaa esimerkiksi vastauksen kirjoittaneen henkilön käsityksiin 

siirtokarjalaisista, sillä kun tiettyyn huhuun perustuva kaavoittunut kertomus yleisesti 

hyväksytään, sen asema yhteisössä usein vahvistuu ja muovaantuu yleiseksi, päätettyyn 

totuuteen pohjautuvaksi käsitykseksi.128 

 

Huhut eivät aina ole harmittomia, sillä eräänkin laajalle levinneen huhun mukaan, jonka 

nähdään perustuneen ihmisten tietämättömyyteen sodan kulusta, kerrottiin eräänä sodan 

syttymisen syynä olleen karjalaisten elintavat, joita pidettiin muualla Suomessa 

moraalisesti kyseenalaisina.129 Huhun levittäminen siitä, että siirtokarjalaiset pitäisivät 

kellarissaan käymälää, jossa haisi kuin ”ryssän helvetissä”, tukee myös Kanasen 

esittämää toiseuskonstruktiota, jonka mukaan suomalaisten luterilaisten nähtiin 

edustavan puhtautta ja venäläisten ortodoksien edustavan likaisuutta.130 Kellarin, jota 

erityisesti tuolloin pidettiin keskeisenä ruoan säilytystilana, pitäminen samanaikaisesti 

käymälänä, olisi erittäin epähygieenistä ja vastenmielistä, mutta johon vain kaukaa idästä 

tulleiden siirtokarjalaisten nähtiin olleen kykeneväisiä. 

 

Aikansa keskeisimmät yhteiskunnalliset ilmiöt ja haasteet, eli jälleenrakennustyö ja 

sodasta toipuminen, sekä näihin liitetyt arvot ja normit, näkyvät selvästi 

kyselyvastauksissa. Useissa vastauksissa siirtokarjalaisten ruoanlaiton nähtiin olleen 

tuhlailevaista, mitä pohjalaiset eivät katsoneet hyvällä. Siirtokarjalaisille muun muassa 

huomauteltiin siitä, miten heidän kaikki varansa menevät kokonaan ruokaan.131 Joidenkin 

pohjalaisten mielestä se olikin juurisyy siihen, miksi siirtokarjalaiset olivat köyhiä, sillä 

 
128 Raninen-Siiskonen 1999, 157. 
129 Raninen-Siiskonen 1999, 157. 
130 Kananen 2010, 64. 
131 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kaustinen. MV. 
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heidän ruoanlaiton nähtiin olleen peräti ylellistä.132 Polttopuiden säästämisenkin 

kerrotaan olleen siirtokarjalaisille jopa täysin tuntematon käsite.133 Siirtokarjalaiset eivät 

itse kokeneet ruoanlaittonsa olleen mitenkään tuhlailevaista vaan sotia edeltäneeseen 

aikaan verrattuna varsin maltillistakin. He näkivät, että pohjalaiset olivat vain 

äärimmäisen säästeliäitä, jopa saitoja.134  

 

Eriävät näkemykset ruoanlaiton taloudellisuudesta ovat voineet omilta osaltaan vaikuttaa 

vastaajien käsityksiin toisistaan, sillä säästäväisyys kuului pohjalaisiin arvoihin ja sitä 

pidettiin normina.135 Kun tämä normi on poikennut väestöryhmien välillä, on se voinut 

aiheuttaa eripuraa ihmisten keskuudessa. Pula-ajan säännöstely ja sen mukaan niukasti 

eläminen on näkynyt Pohjanmaan maaseuduilla vielä pitkään sotien jälkeenkin. Eräs 

alavieskalainen kommentoidessaan siirtokarjalaisten runsasta rasvan käyttöä 

perusteleekin oman kantansa sillä, että paikkakunnan elintaso on alhainen ja lähes ainoa 

saatavilla oleva tulonlähde onkin juuri voissa, minkä takia sitä tulee säästellä.136 

Isokyröläisen kritiikki siirtokarjalaisten marjastamista kohtaan vedoten siihen, että heidän 

olisi mieluummin pitänyt osallistua sadonkorjuuseen, korostaa myös jälleenrakentamisen 

aikaa ja sen keskeisyyttä yhteiskunnassa, sillä vaikka marjat olisivatkin voineet tuoda 

monipuolisuutta pohjalaisten ruokavalioon, ei sen nähty tuolloin olleen kovin tärkeää.137 

Siirtokarjalaisista nähtiinkin heistä saatavan työvoiman olevan eduksi koko 

jälleenrakennustyölle.138 Siirtokarjalaisilla ja pohjalaisilla voidaan nähdä kenties olleen 

erilaiset näkemykset siihen, minkälainen merkitys ruokataloudella suhteessa 

jälleenrakennustyöhön on ollut. 

 

2.3. Epäluuloisuus ja ennakkoluulot 

 

Siirtokarjalaisten ja paikallisväestön kohtaamista on tutkittu jo pitkään.139 Viimeisimmät, 

erityisesti 1990-luvulta alkaen julkaistut tutkimustulokset esittävät, että siirtokarjalaisiin 

 
132 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kauhava. MV. 
133 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Evijärvi. MV. 
134 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Kauhava. MV. 
135 Sallinen-Gimpl 1994, 205. 
136 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Alavieska. MV. 
137 Ks. Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 2. Iisalmi–Kaustinen, Isokyrö. MV. 
138 Laitinen 1995, 100–101. 
139 Raninen-Siiskonen 1999, 19. 
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kohdistui paljon syrjintää eri puolilla Suomea, eikä Pohjanmaa ole poikkeus.140 Erityisesti 

ortodoksiset, karjalan kieltä puhuneet siirtokarjalaiset, joita myös saapui Pohjanmaalle, 

kokivat tätä kaikista voimakkaimmin.141 Ilmiön luotettava tutkiminen on kuitenkin ollut 

haasteellista, sillä monissa alkuperäislähteissä ja aikalaistodistuksissa tämä ei kuitenkaan 

välttämättä nouse suoraan esiin, sillä niistä ei olla julkisesti juuri puhuttu. Epäkohdista 

vaikeneminen onkin voinut olla siirtokarjalaisille eräänlainen tapa selviytyä vaikeassa 

tilanteessa, jossa heidän on ollut pakko sopeutua uuden kulttuuriympäristön käytäntöihin 

ja tapoihin.142 Tämä vaikeneminen onkin varjostanut vuosikymmeniä monia 

siirtokarjalaisia ja heidän todellisia kokemuksiaan kulttuurien kohtaamisesta, sillä heidän 

asuttamiseen ja sopeutumiseen liitettiin pitkään eräänlainen onnistumisen kertomus, jota 

voitiin pitää osana koko suomalaisen kansakunnan sotien ja jälleenrakennuksen 

selviytymiskertomusta.143 Tätä väitettä tukee myös huomio siitä, kuinka kriittisimpien 

tutkimusotteiden lisääntyminen alkoi vasta 1990-luvulla Neuvostoliiton romahduksen 

jälkeen, jolloin suomalaisen kansakunnan yhtenäisyyttä korostava ilmapiiri, jota sotiin 

liittyvät selviytymiskertomukset edistivät, alkoi hellittämään.144 

 

Siirtokarjalaiset ovat voineet erityisesti evakuoinnin alussa tuntea olonsa niin sanotusti 

toisen luokan kansalaisiksi, johon evakkous, työttömyys ja muiden elätettävänä oleminen 

vaikuttivat.145 Tämä leima on voinut pinttyä pitkäksikin ajaksi osaksi siirtokarjalaisia. 

Paine sopeutua ja olla puhumatta epäkohdista näkyy myös kyselyaineistossa, jossa 

siirtokarjalaiset kritisoivat paljon varovaisemmin pohjalaista ruokakulttuuria kuin 

rajusanaisemmat pohjalaiset. Lähdekriittisyyden kannalta onkin aiheellista pohtia, ovatko 

etenkin siirtokarjalaiset voineet jättää kertomatta kokonaankin joitain asioita heihin 

kohdistuneen paineen vuoksi. Sallinen-Gimpl esittää, että epäkohtien sivuuttaminen on 

voinut olla eräänlaista siirtokarjalaisten harjoittamaa itsevarjelua ja lisäongelmilta 

välttelyä jo valmiiksi vaikeassa elämäntilanteessa.146 Kyselyaineistoon tuli myös vastata 

omalla nimellä, jolloin epäkohdista kertominen on voinut tuntua paljon 

 
140 Kananen 2011, 330. 
141 Raninen-Siiskonen 1999, 176. 
142 Sallinen-Gimpl 1994, 225. 
143 Kananen 2011, 336. 
144 Kananen 2011, 330. 
145 Kananen 2011, 332. 
146 Sallinen-Gimpl 1994, 225. 
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epämukavammalta verrattuna siihen, jos kyselyyn olisi voinut vastata anonyymisti.147 

Ruoka on toisaalta voinut olla myös matalakynnyksisimpiä aihealueita, joita kritisoida 

vapaammin, minkä vuoksi sen syvempi tutkiminen voikin paljastaa sekä siirtokarjalaisten 

että pohjalaisten todellisia käsityksiä ja kokemuksia toisistansa. Joissakin 

siirtokarjalaisten kirjoittamissa vastauksissa nostettiinkin varsin suoraan ruoasta 

kertomisen yhteydessä esiin muita kohdattuja epäkohtia, esimerkiksi erään 

siirtokarjalaisen suuttumusta siitä, kuinka paikalliset ”ilkesivätkin varastaa evakoilta” 

paistoksia.148 

 

Paikallisväestön suhtautumisesta siirtokarjalaisiin kertoo myös se, kuinka paljon 

siirtokarjalaisia haukuttiin ryssiksi. Nimittelyllä on luotu selkeää eroa paikallisväestön ja 

siirtokarjalaisten välille, millä siirtokarjalaisten sosiaalista asemaa on yhteiskunnassa 

painettu alemmalle tasolle suhteessa paikallisväestöön. Siirtokarjalaiset poikkesivat 

kulttuurisilta tavoiltaan ja piirteiltään kulttuurisesta standardista, normia edustavasta 

valtaväestöstä, sillä he muistuttivat enemmän itänaapuria, jonka kanssa oli vasta käyty 

sotaa, kuin luterilaiseen suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluvia kansalaisia.149 Nimittely 

korosti siirtokarjalaisten poikkeavuutta ja erilaisuutta, mikä pahensi entisestään heihin 

kohdistunutta painetta sopeutua valtaväestöön, ja joka jätti pitkään jälkensä 

siirtokarjalaisiin useampien sukupolvien ajaksi.150  

 

Ruokakulttuurin eroavaisuudet ovat myös omalta osaltaan vaikuttaneet nimittelyyn, sillä 

niin kuin jo aiemmin on mainittu, sai karjalainen ruokakulttuuri paljon vaikutteita 

venäläisestä ruokakulttuurista. Siirtokarjalaisten ruokiin saatettiin etenkin aluksi 

suhtautua torjuvasti, koska niiden nähtiin olleen ”ryssän ruokaa”.151 Karjalaista leipääkin 

nimitettiin ”ryssänlimpuksi”.152 Tämä havainto voi myös selittää sitä, miksi pohjalaiset 

saattoivat suhtautua jyrkästi siirtokarjalaisten ruokakulttuuriin ja miksi he kuvailivat niin 

rajusanaisesti heidän ruokiaan, sillä paikallisväestö ei arvostanut karjalaisen 

 
147 Kananen 2010, 32. Kananen esittää tutkimuksessaan, ettei siirtokarjalaisten kriittisiä näkökulmia 

aiheesta välttämättä olisi saatu selvitettyä, ellei hän olisi tarjonnut haastateltaville mahdollisuutta pysyä 

anonyyminä. 
148 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 9. Viiala–Äänekoski, Ähtäri. MV. 
149 Kananen 2010, 84–85. 
150 Raninen-Siiskonen 1994, 160. 
151 Sillanpää 1999, 110. 
152 Sallinen-Gimpl 2000, 29. 
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ruokakulttuurin vahvaa venäläisvaikutteisuutta. Ruoka on siis osittain voinut vahvistaa 

paikallisväestön yleistä negatiivista suhtautumista siirtokarjalaisiin. Toisaalta myös jo 

olemassa olevat ennakkoluulot ovat voineet heijastua siihen, miten vieraaseen 

ruokakulttuuriin on suhtauduttu. Joka tapauksessa karjalaisen ruokakulttuurin on siihen 

kohdistuneen nimittelyn perusteella nähty jollain tapaa edustavan traumatisoivaa 

venäläistä kulttuuria, jolle ei nähty Suomessa olleen tilaa.  

 

Ruoka on voinut toisaalta toimia myös helppona tapana lähestyä vierasta kulttuuria, jota 

ei välttämättä muulla tavoin tulisi lähestyttyä.153 Siirtokarjalaisten vierailu- ja 

kestitsemiskulttuuria ihaillaan ja kehutaan paljon pohjalaisten puolesta kyselyaineistossa 

ja usein kuvailut vierailukokemuksista ovatkin pitkiä ja yksityiskohtaisia.154 Tapaan on 

selvästi suhtauduttu mielenkiinnolla ja arvostuksella. Positiiviset kokemukset 

siirtokarjalaisten luona vierailusta ovat voineet lieventää paikallisväestön negatiivisia 

käsityksiä ja epäluuloja siirtokarjalaisia kohtaan. Erityisesti naisilla on ollut keskeinen 

asema ruokakulttuurien kohtaamisessa ja uusien ruoanlaittotapojen omaksumisessa, sillä 

ruoanlaittotavat periytyvät suurimmaksi osaksi naiselta toiselle naiselle.155 

Kyselyaineistossa usein mainitaankin, kuinka toisten väestöryhmien emännät saattoivat 

alkaa opetella valmistamaan esimerkiksi karjalanpiirakoita156 ja rieskaa.157 Voidaankin 

esittää, että kulttuurien kohtaaminen on voitu kokea tästä sukupuolittuneisuudesta johtuen 

eri tavalla miesten ja naisten keskuudessa. Naisten voidaan nähdä olleen turvaamassa 

ruokakulttuuriperinnön jatkuvuutta ja siihen kuuluvaa muuntumista, minkä vuoksi 

saamme tänäkin päivänä nauttia karjalanpiirakoista kaikkialla Suomessa, mistä voimme 

kiittää muun muassa pohjalaisia emäntiä, jotka omaksuivat ne osaksi omia 

ruokailutapojaan ja -käytäntöjään. 

 

 

 

 
153 Kylli 2021, 344. 
154 Ks. esim. Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 8. Suistamo–Vihti, Temmes. MV. 
155 Knuuttila 2004, 40. 
156 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 8. Suistamo–Vihti, Vihanti. MV. 
157 Kysely 3 1957, 1–9. Kansatieteen aineisto, 1. 4/B–C, 1. Alahärmä–Hämeenkyrö, Haapavesi. MV. 
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LOPPULAUSE 

 

Tutkielmassani olen selvittänyt siirtokarjalaisten ja pohjalaisten välistä kohtaamista 

ruokahistoriallisesta näkökulmasta. Ruokaa voidaan pitää eräänä keskeisenä kulttuuriin 

kuuluvana osana, joka täten voi kertoa ja paljastaa monenlaisia erilaisia asioita tietystä 

kulttuurista liittyen muun muassa maantieteellisiin, taloudellisiin ja 

kulttuuriperinnöllisiin seikkoihin. Ruoka heijastelee myös tietyn kulttuurin normeja, 

arvoja ja käytäntöjä tavoilla, joita omassa arkielämässä ei välttämättä edes tulisi 

huomioiduksikaan. Siirtokarjalaisten ja paikallisväestön kohtaamista on tutkittu pitkään 

ja onkin tunnistettu, ettei kyseisten väestöryhmien kohtaaminen siirtokarjalaisten 

evakuoinnin myötä useinkaan sujunut ongelmitta vaan toisiin saatettiin suhtautua 

epäluuloisesti ja kielteisesti. Aihetta ei silti juuri olla tutkittu ruoan näkökulmasta, josta 

itse olen tässä tutkielmassa kulttuurien kohtaamista lähestynyt, jotta ruoan kulttuurillinen 

merkitys saisi enemmän huomiota. 

 

Olen esitellyt siirtokarjalaisten ja pohjalaisten ruokakulttuurien välisiä keskeisimpiä 

eroavaisuuksia, joita aikalaiset ovat toisistaan havainneet. Merkittävimmät erot liittyvät 

itse raaka-aineisiin, ruokalajeihin ja ruoanlaittoon, toisten luona vierailuun ja vieraiden 

kestitsemiseen sekä ruokarytmeihin, eli niihin ruokaan sidoksissa oleviin tekijöihin, jotka 

määrittelevät koko päivän kulkua ja rytmitystä. Nämä ruokakulttuurilliset erot ovat olleet 

luomassa tarkasteltaville väestöryhmille ajattelutapaa, jossa oma kulttuuri edustaa 

”meitä” ja kaikki muut kulttuurit ”toisia”. Tämä konkreettinen jako kahteen 

ihmisryhmään vaikuttaa keskeisesti siihen, miten yksilö suhtautuu muusta 

kulttuuriympäristöstä tuleviin henkilöihin. 

 

Havaittuihin ruokakulttuurien eroavaisuuksiin on reagoitu monin eri tuntein – inhoksuen 

ja oudoksuen sekä ihastuen ja omaksuen. Tavat, joilla aikalaiset ovat näistä ruokaa 

koskevista havainnoistaan kertoneet, voivat paljastaa jotain kulttuurien kohtaamisesta, 

minkä vuoksi niiden syvempi analyysi ja niin sanottu rivien välistä lukeminen on 

aiheellista. Kyselyvastausten syvempi analysointi ja havaittujen tendenssien pohtiminen 

kulttuurien kohtaamisen kontekstista on paljastanut, että ruoalla on ollut oma 

vaikutuksensa siihen, miten tarkasteltavat väestöryhmät ovat suhtautuneet toisiinsa. 
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Suhtautumiset puolestaan heijastuvat väestöryhmien omiin kokemuksiin siitä, miten 

kulttuurien kohtaaminen tapahtui ja kyselyaineistostakin voidaan havaita, ettei 

ruokapöydässäkään yhteenotoilta vältytty. Tämän voidaan nähdä pohjautuvan yleisiin 

ennakkoluuloihin ja epäluuloisuuteen, joita etenkin pohjalaisilla siirtokarjalaisia kohtaan 

oli. Ruoka ja siihen liittyvät kokemukset voivat usein vahvistaa tai lieventää erilaisia 

käsityksiä, joita yksilöllä voi vieraasta kulttuurista olla. Karjalaisen ruokakulttuurin 

ollessa vahvasti venäläisvaikutteinen on se luonut paikallisväestölle negatiivisia 

mielikuvia ja vahvistanut mahdollisia ennakkoluuloja koko siirtokarjalaisten edustamasta 

kulttuurista. 

 

Ruokahistorian tutkimus voi tarjota uusia näkökulmia ja lähestymistapoja perinteiseen 

historiantutkimukseen. Sen avulla voidaan löytää uudenlaisia selityksiä ja tulkintoja 

erilaisille kulttuurillisille ja yhteiskunnallisille ilmiöille, niin kuin tässäkin tutkielmassa 

on tehty. Ruokahistorian tutkimisella voidaan selvittää erityisesti erilaisia arkisen tason 

ja tavallisia ihmisiä koskettavia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka saattavat olla läsnä 

tarkasteltavassa kulttuurissa vielä nykypäivänäkin. Omaan tutkielmaani liittyen 

jatkotutkimusta voisi tehdä selvittämällä vielä laajemmin siirtokarjalaisten 

ruokakulttuurillista vaikutusta koko Suomen tasolla sekä tutkia siirtokarjalaisten 

sopeutumista ruokahistoriallisesta näkökulmasta. 
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