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Tässä pro-gradu -tutkielmassa tutkin tamperelaisten nuorten käsityksiä karjalan kielestä ja sen 
tulevaisuudesta. Siirtokarjalaisten puhekielen assimiloitumista on Suomessa tutkittu jonkin verran, mutta 
useimmat näistä tutkimuksista ovat jo huomattavan vanhoja. On tiedossa, että Tampereen seudullakin asuu 
karjalankielisiä, mutta karjalan kielen tilanteesta Tampereella on hyvin vähän tietoa. Tutkimus paikkaa tätä 
aukkoa selvittämällä, millainen käsitys tästä vähemmistökielestä vallitsee tamperelaisnuorten keskuudessa. 

Talvi- ja jatkosodan jälkeen jopa 20 % Hämeen läänin väestöstä kuului Karjalasta evakuoituun siirtoväkeen, 
joista osa oli karjalankielisiä. Karjalan kielellä ei kuitenkaan ole koskaan ollut Suomessa minkäänlaista laillista 
asemaa, ja nykypäivänä karjala on vakavasti uhanalainen kieli, jota edes kielialojen ammattilaiset eivät 
välttämättä osaa nimetä suomesta erilliseksi vähemmistökieleksi. Laillisen aseman lisäksi vähemmistökielen 
uhanalaisuuteen vaikuttavat sekä kieliyhteisön omat asenteet että ympäröivän, kieliyhteisön ulkopuolisen 
yhteiskunnan asenteet ja yleinen arvostus vähemmistökieltä kohtaan. Ympäröivän yhteiskunnan asenteita on 
tärkeää tutkia, koska sen asenteet ja vähemmistökieltä kohtaan osoittama arvostus voivat ratkaista sen, 
käyttävätkö vähemmistökieliset vanhemmat kieltään lastensa kanssa, vai katkeaako kielen käyttö sukupolven 
vaihtuessa. 

Tässä tutkimuksessa selvitin sähköisen kyselyn avulla, miten tamperelaiset nuoret suhteuttavat 
ajattelussaan karjalan kielen muihin Suomessa puhuttaviin vähemmistökieliin, miltä karjalan kielen nykytilanne 
ja tulevaisuus Tampereella näyttävät nuorten silmissä, ja mitä nuorten asenteet kertovat karjalan kielen 
tilanteesta Tampereella. Selvitin tamperelaisten nuorten asenteita karjalan kieltä kohtaan paikallisten lukioiden 
ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetyllä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 99 lukion ensimmäisen 
vuoden opiskelijaa kolmesta lukiosta. 

Aineistoni määrällinen ja laadullinen analyysi osoittavat, että vaikka nuoret pääasiassa arvostavat eri kieliä, 
monikielisyyttä ja vähemmistökielten suojelua, heillä on varsin vähäiset tiedot karjalan kielestä. Karjalan kieli 
näyttäytyy tamperelaisten nuorten silmissä jokseenkin arvostettavana, mutta samalla vanhanaikaisena, 
maalaisena ja vieraana kielenä. Karjalan kieltä ei ollut kuultu puhuttavan Tampereelta, ja arviot kielen 
kuuluvuudesta tulevaisuudesta (2030–2080) olivat pessimistisiä. Kun tiedetään, että vähemmistökielen 
arvostus ja tunnettuus lisää sen mahdollisuuksia selvitä tulevaisuudessakin, vahvistaa tämä tutkimus osaltaan 
sitä ajatusta, että vähemmistökielten tuntemusta olisi aiheellista vahvistaa Suomen kouluissa.  

 
 

Avainsanat: karjalan kieli, karjala, kieliasenteet, vähemmistökieli 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoite 

 

Tässä pro-gradu -tutkielmassa tutkin tamperelaisten nuorten käsityksiä karjalan kielestä ja sen 

tulevaisuudesta. Näennäisesti Tampereella ja karjalalla ei ole paljoakaan yhteistä, mutta nykypäivän 

karjalaisuus ei tunne maakunta- tai edes valtion rajoja, vaan karjalaisia elää laajalti molemmin puolin 

Suomen ja Venäjän välistä rajaa (Sarhimaa 2017: 23, 28).  

 

Siirtokarjalaisten puhekielen assimiloitumista on Suomessa tutkittu jonkin verran, mutta useimmat 

näistä tutkimuksista ovat jo huomattavan vanhoja. Viime aikoina karjalan kielen 

paikkakuntakohtaista nykytilannetta on selvittänyt esimerkiksi Niina Kunnas Oulu kieliyhteisönä -

kirjassa julkaistussa artikkelissa (2019). Karjalan kielen tilanteesta Tampereella on hyvin vähän 

tietoa. Harry Lönnrothin toimittamassa kirjassa Tampere kieliyhteisönä (2009) karjalan kieltä tai 

karjalankielisiä ei mainita ollenkaan. Tapio Hämysen (2013: 200) mukaan Tampereella kuitenkin 

asui vuonna 2009 noin 250 Raja-Karjalassa syntynyttä henkilöä. On siis tiedossa, että Tampereen 

seudullakin asuu karjalankielisiä, ja tutkimukseni selvittää, millainen käsitys tästä 

kielivähemmistöstä ja vähemmistökielestä vallitsee tamperelaisnuorten keskuudessa. 

 

Karjala on paitsi suomen läheisin sukukieli myös erittäin uhanalainen vähemmistökieli (Kotus 

2020a). Karjalan kielen tarkka puhujamäärä ei ole tiedossa, koska karjalaisia ei ole koskaan tilastoitu 

mihinkään kielen perusteella. Anneli Sarhimaa (2017: 113) arvioi, että karjalaa päivittäin käyttäviä 

olisi Suomessa noin 5000 henkilöä, karjalaa hyvin taitavia 11 000 ja koko karjalankieliseen yhteisöön 

kuuluvia noin 30 000 henkilöä. Kieliyhteisöön katsotaan kuuluvan kielitaitoisten lisäksi myös kaikki 

ne monet karjalaisten jälkeläiset, jotka identifioituvat Suomen karjalankieliseen väestöön, vaikka 

eivät osaakaan kieltä (mts. 114). 

 

Se, ettei karjalaisten määrä näy esimerkiksi Tampere kieliyhteisönä -kirjassa, johtuu luultavasti 

kahdesta syystä, jotka Anneli Sarhimaa (2017) mainitsee omassa kirjassaan Vaietut ja vaiennetut – 

karjalankieliset karjalaiset Suomessa. Ensinnäkin Suomen karjalankielisistä ei ole koskaan tehty 

virallisia väestönlaskentoja, eikä heistä löydy tietoja mistään muustakaan hallinnollisesta rekisteristä. 

Karjalankielisten määrästä Suomessa on olemassa vain arvioita (mts. 112–113). Toiseksi karjalan on 

voinut merkitä väestörekisterissä äidinkielekseen vasta vuodesta 2011 alkaen, eikä karjalan kielen 

ISO-koodia 98 silloinkaan virallistettu Suomessa käytetyssä ISO 639-1 -standardissa, vaan karjalan 
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äidinkielekseen merkinneet puhujat sisältyvät tilastoissa ryhmään ”muiden kielten puhujat”. (Mts: 

111.)  

 

Tilastokeskuksella ei ole virallista tietoa karjalankielisten määrästä, koska karjalan kielellä ei ole 

virallisen kielen asemaa mainitussa ISO 639-1 -standardissa, johon kielitilastot pohjautuvat1. Näiden 

tilastojen mukaan karjala ei siis olisi yhdenkään henkilön äidinkieli. Sarhimaa (2017: 111) ja Kunnas 

(2019: 175) ovat omia tutkimuksiaan varten saaneet väestörekisteristä tiedon, että karjalan 

äidinkielekseen ilmoittaneita oli Suomessa vuoden 2014 syyskuussa 123 henkilöä ja kesällä 2017 jo 

160 henkilöä. Tämä luku ei kuitenkaan kerro mitään karjalankielisten todellisesta määrästä, sillä 

äidinkielen vaihtaminen on tehtävä henkilökohtaisesti väestörekisterin nettisivuilla, ja sen ovat 

toistaiseksi tehneet lähinnä karjalan kielen aktivistit (Sarhimaa 2017: 111). Vuodesta 2014 vuoteen 

2017 kasvanut luku johtunee siis karjalaisen kieliaktivismin lisääntymisestä pikemmin kuin 

karjalankielisten määrän kasvusta. 

 

Vaikka karjalaisten määrä ei näy kielitilastoissa, heitä tuli silti talvi- ja jatkosodan jälkeen 

Tampereelle suuri määrä. Keijo Kulhan (2019: 229–230) mukaan Tampereella oli vuoden 1941 

lopulla noin 6500 siirtokarjalaista, vaikkakin suuri osa heistä tuli Viipurista, joka ei ollut karjalan 

kielen varsinaista puhuma-aluetta (ks. myös Sarhimaa 2017: 30). Koska Raja-Karjalassa puhuttiin 

karjalan kieltä ja rajakarjalaisia oli kuitenkin mainittu olleen Tampereella 250 henkilöä vielä vuonna 

2009 (Hämynen 2013: 200), voitaneen olettaa heitä olleen siirtoväen joukossa huomattava määrä. On 

tietenkin otettava huomioon se, ettei luvusta näe ketkä siirtokarjalaisista oli alun perinkin määrätty 

Tampereelle ja ketkä taas muuttivat Tampereelle muualta läntisestä Suomesta elämäntilanteen 

salliessa. Toisaalta Hämysen kirjassa ajankohtaista tietoa olikin nimenomaan karjalankielisten 

senhetkinen määrä Tampereella – ei se, paljonko heitä toisen maailmansodan aikaan oli.  

 

Karjalaisten määrä Tampereella on siis epäselvä, ja epäselvää on myös se, millainen käsitys 

tamperelaisilla on karjalankielisistä osana paikallista yhteisöä. Henkilökohtainen kiinnostukseni 

aiheeseen nousee paitsi omasta karjalaisuudestani, myös halusta saada tietoa karjalan kielen asemasta 

kotikaupungissani. Käsittelen omaa tutkijanpositiotani tarkemmin luvussa 1.3. Kuulun itse 

karjalaisten nuorten yhteisöön, ja yhteisömme jäsenten kokemuksen mukaan Karjala, karjalaiset ja 

karjalan kieli ovat varsin vieras aihe monille tamperelaisille. Tässä tutkielmassa paneudunkin 

tutkimaan sitä, miten tamperelaiset nuoret suhtautuvat karjalaan vähemmistökielenä. 

                                         
1 Niina Kunnas, sähköpostitse saatu tieto 11.3.2020. 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne 

 

Koska karjalan kielen asemaa ja näkyvyyttä Tampereella ei toistaiseksi ole tutkittu, olisi tarvetta 

tutkia aihetta useammastakin näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa rajaus on kielikäsitysten 

näkökulmassa. Tutkimukseni tavoite on selvittää karjalan kielen tunnettuutta ja 

tulevaisuudennäkymiä tamperelaisten nuorten keskuudessa seuraavin tutkimuskysymyksin: 

 

1) Miten tamperelaiset nuoret suhteuttavat ajattelussaan karjalan kielen muihin Suomessa puhuttuihin 

vähemmistökieliin? 

2) Miltä karjalan kielen nykytilanne Tampereella näyttää nuorten silmissä?  

3) Miltä karjalan kielen tulevaisuus Tampereella näyttää nuorten silmissä?  

4) Mitä nuorten asenteet kertovat karjalan kielen tilanteesta Tampereella? 

 

Edellä olen jo avannut aihevalintani taustoja. Seuraavaksi tarkastelen vielä lähemmin omaa 

tutkijanpositiotani ja tutkimukseni eettisiä näkökohtia. Tämän jälkeen luvussa 2 esittelen 

kohderyhmän ja aineistonkeruun vaiheet. Kolmannessa luvussa käsittelen Karjalaa, karjalaisuutta ja 

karjalan kieltä, sitä, miten karjalan kieli on Suomessa päätynyt nykyiseen asemaansa uhanalaisena 

vähemmistökielenä, sekä kieliasenteita tutkimuskohteena. Neljännessä luvussa on aineiston 

varsinainen analyysi, jonka päätteeksi kokoan tutkimukseni tulokset yhteen. Viidennessä luvussa 

pohdin mahdollisia suuntia jatkotutkimukselle. 

 

 

1.3 Tutkijanpositioni ja tutkimuseettiset näkökohdat 

 

Olen itse Tampereella asuva nuori karjalainen kieliaktivisti ja Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset 

Nuoret Šuomešša ry -yhdistyksen (KNŠ) sihteeri. Yhdistyksen perimmäinen tarkoitus on ”-- edistää, 

kehittää ja tehdä tunnetuksi karjalan kieltä ja karjalaista kulttuuria, tukea karjalaisten nuorten kieli- 

ja kulttuuri-identiteettiä, tukea karjalan kielen elvytystyötä ja edistää kielellistä yhdenvertaisuutta 

Suomessa” (KNŠ 2019), ja tämän tavoitteen saavuttamista pyrin itsekin aktiivisesti toiminnallani 

edistämään. Oman karjalaisuuteni takia tutkielmani aihe on minulle henkilökohtaisesti hyvin 

läheinen, mikä vaikuttaa väistämättä siihen, miten tulkitsen aineistoa ja lähdekirjallisuutta. Koska 

toisenlaisessa maailmassa karjala olisi saattanut olla minunkin äidinkieleni, on vähemmistökielten ja 

ennen kaikkea karjalan kielen asemaan liittyvä kielipolitiikka minulle paitsi urasuunnitelma, myös 

erityisen kiinnostava ja voimakkaitakin tunteita herättävä aihe. Siksi on erityisen tärkeää, että 
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kiinnitän huomiota omiin valintoihini ja päätelmiini tätä tutkimusta tehdessä. Täydellinen 

objektiivisuus aihetta kohtaan on mahdotonta, mutta kuitenkin tietoisesti pyrin siihen. 

Aineistonkeruuseen liittyviä tutkimuseettisiä yksityiskohtia tarkennan seuraavassa, 

lomaketutkimuksen suunnittelua ja toteutusta avaavan luvun yhteydessä. 
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2 TUTKIMUSAINEISTO JA SEN KERUU 

 

2.1. Kysely aineistonkeruumenetelmänä 

 

Toteutin tutkimukseni aineistonkeruun Tampereen yliopiston E-lomake-muotoisena 

kyselylomakkeena, jonka kohderyhmäksi rajasin tamperelaisten lukioiden 1. vuoden opiskelijat. 

Halusin rajata tutkimuksen kohderyhmän yhteen nuorten ikäluokkaan. Sen takia oli käytännöllistä 

suorittaa aineistonkeruu yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tampereella on kaksitoista lukiota, joten 

oli oletettavaa, että lukioiden kautta olisi mahdollista tavoittaa riittävän laaja vastaajajoukko. 

Käytännössä kyselyn suuntaaminen lukioissa oli mielekkäintä 1. vuoden opiskelijoille, koska 

kyselyni ajoittui päällekkäin kevään ylioppilaskirjoitusten kanssa ja arvelin tämän rajoittavan jossain 

määrin toisen, mutta etenkin kolmannen vuoden opiskelijoiden innokkuutta vastata, myös rehtorien 

halukkuutta jakaa kyselyä heille. Ensimmäinen kyselyviesti rehtoreille lähti kaikkiin Tampereen 

lukioihin, mukaan lukien ruotsinkielinen Svenska samskolan i Tammerfors. Koska kyselyni koski 

nimenomaan vähemmistökieliä, oli mielestäni ehdottoman tärkeää tehdä myös itse kyselylomake 

kahdella kielellä. Yksikään vastaaja ei lopulta kuitenkaan valinnut ruotsia kyselyn vastauskieleksi.  

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi kyselylomakkeen siitä huolimatta, että kovin syvällistä tietoa 

kyselylomakkeella ei voi saada. Lomakekyselyllä tutkimusmenetelmänä on kuitenkin etunsa: kuten 

Zoltán Dörnyei (2003) ja Riikka Alanen (2011) kirjoittavat, kyselylomake on sekä ajankäytön että 

tutkijan vaivannäön puolesta varsin tehokas tapa saada runsaasti vastauksia. Kysymysten 

esittämisessä lomakkeella täytyy kuitenkin olla tarkkana, ja erityisesti jokaiseen vastaajan 

henkilötietoja keräävään kysymykseen täytyy olla selkeä peruste (Alanen 2011: 149). Toisaalta 

kyselylomaketta käyttäessä en voi tutkijana tietää, olenko onnistunut tekemään kysymyksistä 

ymmärrettäviä ja vastausvaihtoehdoista tarpeeksi kattavia, tai ovatko vastaajat keskittyneet kyselyn 

huolelliseen ja rehelliseen täyttämiseen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014: 195). Valmis 

kyselylomake onkin hyvä testata useilla varsinaiseen tutkimukseen osallistumattomilla ihmisillä, jotta 

kyselyyn jääneet mahdolliset virheet ja ongelmat tulevat esiin ennen lomakkeen julkaisua. Ainakin 

osan testijoukosta olisi myös hyvä olla mahdollisimman lähellä kyselyn todellista kohderyhmää. 

(Alanen 2011: 153.) Itse testasin lomakettani paitsi pro gradu -seminaariryhmälläni, myös muutamilla 

muilla ihmisillä. Kaksi testaajista oli lukion 2. vuoden opiskelijoina hyvin lähellä kohderyhmän ikää. 

Testiryhmältä sain palautetta kyselyn sanamuodoista ja kysymysten järjestyksestä, sekä tiedon 

kyselyyn vastaamiseen kuluneesta ajasta. Pilotointivaiheen jälkeen tein vielä lomakkeeseen pieniä 

muutoksia saamani palautteen perusteella: esimerkiksi selkeytin joitain kysymyksiä ja 
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vastausvaihtoehtoja. Kaikilla testivastaajilla kyselyyn oli kulunut korkeintaan kymmenen minuuttia, 

joten pystyin antamaan saman aika-arvion myös varsinaisille vastaajille kyselyn alkutiedoissa. Lukio-

opiskelijoille lähetty kyselylomake on tämän tutkielman lopussa liitteenä. 

 

Useimmiten kyselylomakkeeseen saatujen vastausten käsittelyä varten tarvitaan jonkinlaisia 

vastaajien luokittelun mahdollistavia taustatietoja. Omassa kyselylomakkeessani tiedustelin 

taustatietoina vastaajan ikää, sukupuolta, lukion nimeä ja vuosikurssia, sekä vastaajan karkeasti 

määriteltyä asuinpaikkaa. Ikää ja vuosiastetta kysymällä varmistin, että vastaajajoukko rajautuu juuri 

odotuksenmukaiseen kohderyhmään; olisi ollut mahdollista, että kyselylomakkeen linkkiä olisi jaettu 

kohderyhmän ulkopuolellekin, ja tämän taustakysymyksen avulla olisi ollut mahdollista rajata 

esimerkiksi kohderyhmää edustavien vastaajien vanhemmat tai muut toisia ikäluokkia edustavat 

vastaajat pois aineistosta. Sukupuolta kysyin tilastollisista syistä vaihtoehdoilla nainen, mies, muu ja 

en halua vastata. Lukion nimeä kysyin nähdäkseni, missä lukioissa kyselyä oli levitetty ja voidakseni 

siitä päätellä, keille rehtoreista laittaisin tarvittaessa muistutusviestin kyselyn jakamisesta. 

Asuinpaikkaa tiedusteltiin kysymyksellä ”Missä olet asunut suurimman osan elämästäsi?”, jonka 

vastausvaihtoehtoja olivat Tampereen seudulla, muualla Suomessa kuin Tampereen seudulla ja 

muualla kuin Suomessa. Tätä kysyin selvittääkseni tarvittaessa, vaikuttaisiko nuorten elämän 

pääasiallinen asuinpaikka heidän vastauksiinsa jotenkin. Näistä tiedoista olisi teoriassa voinut 

sattumalta tunnistaa yksittäisiä vastaajia, joten painotin jo lomakkeeni saatesanoissa, että käsittelen 

vastauksia luottamuksellisesti, eikä analyysistani voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Samalla annoin 

omat yhteystietoni, jotta vastaajat olisivat halutessaan voineet pyytää lisätietoja, mutta kukaan ei 

ottanut yhteyttä lisätietoja varten. 

 

Martti Holopaisen ja Pekka Pulkkisen (2012: 42) mukaan kyselylomakkeen tärkein tavoite on 

muotoilla tutkijan tiedontarve sellaisiksi kysymyksiksi, että vastaaja on paitsi kykenevä myös halukas 

vastaamaan niihin. Vastaushalukkuutta edistää vastaamisen helppous, mitä kyselylomakkeessa voi 

edistää käyttämällä pääasiassa suljettuja kysymyksiä. Suljetuissa kysymyksissä vastaajalle annetaan 

joukko vastausvaihtoehtoja, joista vastaaja valitsee itselleen yhden tai mahdollisesti useamman 

mieleisen. Omassa tutkimuksessani vastaajajoukon asenteita selvittääkseni käytin pääasiassa 

sekamuotoisia monivalintakysymyksiä, eli annoin vastaajille valmiiden, suljettujen 

vastausvaihtoehtojen lisäksi usein mahdollisuuden tarkentaa vastaustaan omin sanoin Muu, mikä? -

tyyppisellä avoimella kysymyksellä. Muu, mikä -kysymyksellä saattaa joskus myös saada vastauksia, 

joita en tutkijana ole osannut etukäteen suunnitella ja huomioida (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014: 

199). Osassa suljetuista kysymyksistä käytin viisiportaista Likert-asteikkoa. Siinä vastaajalle 
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annetaan väittämä, josta hän esittää mielipiteensä valitsemalla yhden viidestä vastausvaihtoehdosta 

muodossa täysin samaa mieltä, vähän samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, vähän eri mieltä tai 

täysin eri mieltä. Lisäksi annoin vastaajille kuudennen vaihtoehdon en osaa sanoa, koska Likert-

asteikolla on olennaista, että keskimmäinen vaihtoehto tosiaan on neutraali mielipide kahden ääripään 

välillä, mikä ei tarkoita samaa kuin se, ettei vastaajalla ole mielipidettä ollenkaan. Alasen (2011: 150) 

mukaan en osaa sanoa on tarpeellinen vastausvaihtoehto tilanteeseen, jossa vastaajalla ei kerta 

kaikkiaan ole mitään sellaista kokemusta tai tietoa asiasta, että hän voisi ylipäänsä olla kysyttävästä 

asiasta jotain mieltä. 

 

Toinen lomakkeessa käyttämäni suljettujen kysymysten tyyppi oli asennetutkimuksessa yleinen 

semanttinen differentiaali, jota kutsutaan myös Osgood-asteikoksi kehittäjänsä Charles Osgoodin 

mukaan (Alanen 2011: 150). Tällaisessa kysymystyypissä vastaajalle annetaan avonainen väittämä, 

kuten esimerkiksi ”karjalan kieli on…” ja seitsenportainen semanttinen asteikko, jonka ääripäissä on 

toisiinsa nähden vastakohtaiset adjektiivit, vaikkapa maalainen – kaupunkilainen. (Ks. liitteenä 

olevaa kyselylomaketta.) Vastaaja täydentää väitteen valitsemalla asteikolta jonkin pisteen annettujen 

adjektiivien väliltä. Tällainen asteikko on Dörnyein (2003: 39) mielestä erittäin kätevä siksi, että sitä 

käyttävän tutkijan ei tarvitse kirjoittaa itse mitään valmista, mahdollisimman neutraalia väitettä, 

johon vastaajan tulisi reagoida, vaan vastaaja itse täydentää väitteen omalla näkemyksellään. Alanen 

(2011: 150–151) lisää Osgood-asteikon eduksi sen, että adjektiivien avulla voidaan tutkia 

kysymyksen kohteista sellaisia puolia, joista olisi hankala muuten tehdä kysymyksiä, kuten ”karjalan 

kieli on lämmin/kylmä”. 

 

Dörnyein (2003: 40) mukaan Osgood-asteikolla käytetyt adjektiivit sijoittavat kysytyn kohteen 

useimmiten kolmelle merkityskentälle (factors of meaning), joista hän käyttää termejä evaluation, 

potency ja activity. Näistä evaluation viittaa vastaajan solidaarisuuteen asiaa kohtaan. Tälle kentälle 

sijoittuvat sellaiset adjektiiviparit kuin vaikkapa hyvä–paha, viisas–tyhmä tai rehellinen–

epärehellinen. Potency viittaa kohteen statukseen vastaajan käsityksissä. Tälle kentälle sijoittuvat 

esimerkiksi adjektiiviparit vahva–heikko, kova–pehmeä tai käytännöllinen–tarpeeton. Kolmas kenttä, 

activity, näyttää, miten dynaamisena vastaaja kokee kysymyksen kohteen. Tällä kentällä 

adjektiiviparit voivat olla esimerkiksi tyyppiä aktiivinen–passiivinen, jännittynyt–rento tai nopea–

hidas. Tilastollista käsittelyä varten Osgood-asteikolla saadut vastaukset muutetaan 

analyysivaiheessa numeroarvoiksi sovelletun skaalan mukaan esimerkiksi yhdestä viiteen tai, kuten 

omassa analyysissani, yhdestä seitsemään. Muotoilemalla kysymykseni Osgood-asteikolle saan 
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lomakkeella tärkeää tietoa siitä, minkälaiseen asemaan karjalan kieli sijoittuu nuorten asenteissa 

verrattuna muihin suomessa puhuttaviin kotoperäisiin vähemmistökieliin. 

 

Kyselylomakkeellani oli suljettujen kysymysten lisäksi yksi avoin kysymys, jossa vastaajat saivat itse 

sanoittaa ajatuksensa pieneen tekstikenttään. Tekstikentän koko oli huolella mietitty tavoitteena se, 

että saisin kysymykseen suunnilleen yhden tai kahden lauseen mittaisia vastauksia. Pieni, yhden rivin 

kenttä ohjaa vastaajia muotoilemaan asiansa lyhyesti, kun taas isokokoinen kenttä olisi voinut ohjata 

– tai painostaa – vastaajia kirjoittamaan pidempiä vastauksia. Dörnyei (2003: 48) suositteleekin, 

etteivät avoimet kysymykset koskaan olisi ihan kokonaan avoimia, vaan että niitä olisi aina jotenkin 

ohjattu. Vastausta voi ohjata kysymyksen asettelulla, mutta myös visuaalisesti, esimerkiksi 

mainitsemallani tekstikentän koolla. 

 

Omalla kyselylläni selvitin vastaajien kieliasenteita ja -käsityksiä, ja Alasen (2011: 150) mukaan 

tällöin on erityisen tärkeää muotoilla kyselyä laatiessa sekä kysymykset että vastausvaihtoehdot 

huolellisesti. Dörnyei (2003: 23) puolestaan painottaa, että kyselyn tekijän mahdolliset odotukset 

kyselyn tuloksista eivät saa näkyä läpi kysymyksistä tai vastausvaihtoehdoista. Kyselyyn 

osallistuvilla on luonnostaan kova paine vastata toivotunlaisesti, jolloin vastaukset vääristyvät 

helposti heijastamaan vastaajien todellisten ajatusten sijaan tutkijan toiveita. Tästä syystä en itse 

kertonut vielä kyselylomakkeen nimessä, saatteessa tai edes alkupuoliskolla, että tutkin nuorten 

käsityksiä ja asenteita nimenomaan karjalan kieltä kohtaan. Sen sijaan kerroin ensin tutkivani 

vastaajien käsityksiä vähemmistökielistä yleisesti, ja sijoitin kaikki nimenomaan karjalan kieltä 

koskevat kysymykset vasta kyselyn jälkimmäiselle puoliskolle. Tarkastelen tutkimuksessani 

käyttämiäni asennemittareita myöhemmin luvussa 3.4. 

 

Dörnyei (2003: 26) kehottaa antamaan kyselyn vastaajille aina tiiviit, mutta riittävät ohjeet. Erityisen 

tärkeiksi hän nimeää tehtäväkohtaiset ohjeet (mts. 27), joiden huolellisella muotoilulla varmistetaan, 

että kyselyn vastaaja tietää koko ajan, mitä häneltä odotetaan. Käyttämäni sähköisen 

kyselylomakkeen ominaisuuksiin kuului se, että selitetekstit ilmestyivät näkyviin pieninä 

tekstilaatikkoina vain vastaajan siirtäessä hiiren kursorin kysymyksen perässä olevan 

kysymysmerkkikuvakkeen päälle. Itse olisin toivonut selitetekstien olevan näkyvissä koko ajan, 

mutta tälle tekniselle ominaisuudelle en voinut mitään.  

 

Kyselyn viimeiselle sivulle sijoitin tekstilaatikon saatteella ”Jos tahdot vielä kommentoida 

vastauksiasi tai antaa palautetta kyselystä, voit kirjoittaa tähän”. Tähän laatikkoon kirjoitetut 
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kommentit eivät suoraan yksilöityneet minkään tietyn kysymyksen kommenteiksi, joten jäi minun 

tehtäväkseni arvioida analyysivaiheessa, mihin kysymykseen vastaajat kommenteillaan viittasivat. 

Lähtökohtaisesti voisi olettaa, että jo kyselyyn osallistumalla vastaaja antaa luvan vastaustensa 

käyttämiseen tutkimuksessa. On silti yleistä ja hyvien tutkimustapojen mukaista lisätä kyselyn 

loppuun myös erillinen valintaruutu, jossa vastaaja antaa kirjallisen luvan vastaustensa käyttämiseen 

ennen lomakkeen lähettämistä (Alanen 2011: 152). Näin toimin tässä tapauksessa. Lisäksi Dörnyei 

(2003: 30) painottaa kiitoksen tärkeyttä. Kyselyn vastaaja on aikaansa käyttämällä tehnyt kyselyn 

tekijälle palveluksen, josta kuuluu kiittää – siksi vastaaja sai lomakkeen lähetettyään vielä erillisen, 

lomakejärjestelmän automaattisesti lähettämän kiitosviestin. 

 

 

2.2 Kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Kuten jo edellä ilmeni, suuntasin kyselytutkimukseni lukion 1. vuosikurssin oppilaille. Lähetin 

ensimmäisen yhteistyöpyynnön kaikkien Tampereen lukioiden rehtoreille helmikuussa 2020. 

Rehtoreilta sain muutaman myöntävän ja muutaman kieltävän vastauksen, sekä muutaman 

kehotuksen anoa kaupungilta ensin tutkimuslupaa, koska tutkimuksen kohderyhmänä ovat alaikäiset 

lukiolaiset. Tutkimusluvan hankkiminen viivästytti lomakkeen lähettämistä, koska sain vasta 

kuukauden päästä – useiden sähköpostikyselyiden ja yhden puhelinsoiton jälkeen – kaupungin 

työntekijältä tiedon nettilomakkeesta, jonka kautta lupaa kuului hakea. Tässä vaiheessa elettiin 

maaliskuuta 2020, jolloin hallitus oli juuri julistanut Suomeen poikkeustilan maailmanlaajuisen 

COVID-19-pandemian takia. Se epäilemättä vaikutti kaupungin hitaaseen reagointiin, kun 

lukiotoimesta vastaavien ihmisten suurin prioriteetti oli saada kevään ylioppilaskirjoitukset 

järjestettyä edes jotenkin kaikkien koronarajoitusten keskellä. Kun lopulta sain tiedon lomakkeesta ja 

lähetin sen, tuli varsinainen tutkimuslupa kahdessa päivässä. 

 

Kaupungin tutkimusluvan saatuani palasin asiaan rehtoreiden kanssa, ja neljän lukion rehtorit 

lupasivat jakaa kyselyäni ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Alun perin lomakkeen oli tarkoitus olla 

auki maaliskuun ajan, mutta viivästysten takia siirsin lomakkeen aukioloaikaa kuukaudella niin, että 

siihen oli mahdollista vastata 30.3.-30.4.2020. Useamman lukion rehtorit mainitsivat 

sähköpostikeskusteluissamme koronapandemian aiheuttaman etäopetukseen siirtymisen olleen 

huomattavan kuormittavaa sekä opettajille että opiskelijoille, ja arvelenkin koronapandemian paitsi 

vähentäneen rehtorien halukkuutta jakaa kyselyä ennestään kuormittuneille opiskelijoille, myös 

rajoittaneen opiskelijoiden halukkuutta tarttua ylimääräiseen tehtävään. 
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Vastauksia lomakkeeseen tuli lopulta riittävästi kaikkiaan kolmesta eri lukiosta.  Seuraavassa kuvaan 

aineistoa ja vastaajien profiilia tarkemmin. 

 

 

2.3 Aineisto ja vastaajien profiili 

 

Kyselyyn vastasi 99 nuorta, joten vastaajien määrää voi pitää riittävänä päätelmien tekemiseen 

tamperelaisnuorten kielitietoisuudesta liittyen karjalankielisiin Tampereella. Vastaajista 76 eli yli 

kolme neljästä oli naisia, 22 miehiä, ja yksi muunsukupuolinen. Vastaajista 98 kuului ikäryhmään 

15–17, yksi ilmoitti olevansa yli 18-vuotias. Tampereen seudulla kasvaneita oli 75 vastaajaa, muualla 

Suomessa kuin Tampereen seudulla kasvaneita oli 24. Kaikki vastaajat olivat oman ilmoituksensa 

mukaan tamperelaisten lukioiden 1. vuoden opiskelijoita. 

 

Koska äidinkieli ei ole itsestään selvä ja ongelmaton käsite (Nuolijärvi 1999: 404), kysyin vastaajilta 

lomakkeella taustatietona äidinkielen sijaan sitä, mitä kieliä he käyttävät päivittäin perheensä, 

läheistensä ja/tai ystäviensä kanssa. Lähes kaikki, 98 vastaajaa, ilmoittivat käyttävänsä suomea 

päivittäin. Ruotsia ilmoitti päivittäin käyttävänsä neljä vastaajaa ja englantia 47 vastaajaa. Seitsemän 

vastaajaa vastasi käyttävänsä jotain muuta kieltä. Kaksi heistä sanoi käyttävänsä saksaa, ja lisäksi 

venäjä, ranska, espanja, italia, kiina ja bulgaria saivat kukin yhden maininnan. 

 

 

 

Kuvio 1: Vastaajien (N=99) päivittäin käyttämät kielet. 

 

98

4

47

7

0

20

40

60

80

100

120

suomi ruotsi englanti muu



13 
 

Vastaajajoukon taustan kartoittamiseksi selvitin myös, mitä muita kieliä vastaajat käyttävät 

satunnaisemmin elämässään (ks. liite). Kysymyksen tarkka asettelu oli ”Mitä kieliä käytät 

satunnaisemmin elämässäsi koulun oppituntien ulkopuolella?” ja vastausvaihtoehtoina suomi, ruotsi, 

englanti sekä muu, jota sai tarkentaa suljettujen vastausten alapuolelle sijoitetussa tekstikentässä.  

 

Aineistoa tarkastellessani huomasin kuitenkin kysymykseni olleen turhan epätarkasti aseteltu. 

Suomea oli vastannut käyttävänsä satunnaisesti seitsemän vastaajaa, mutta samalla aineistostani 

näkyy, että samat vastaajat olivat edellisessä kysymyksessä ilmoittaneet käyttävänsä suomea 

päivittäin. Ruotsia ilmoitti käyttävänsä satunnaisesti jopa 41 vastaaja. Määrä vaikuttaa varsin suurelta 

siihen nähden, miten vähän esimerkiksi itse kohtaan ruotsin kielen käyttömahdollisuuksia arjessani, 

vaikka jopa tietoisesti etsin niitä. Siksi tuloksia tarkastellessa on syytä ottaa huomioon se 

mahdollisuus, että osa vastaajista on saattanut huomaamattaan ohittaa ”koulun oppituntien 

ulkopuolella” -osan kysymyksestäni. Englantia vastasi käyttävänsä satunnaisemmin 53 vastaajaa – 

tässäkin joku oli vastannut käyttävänsä englantia sekä päivittäin että satunnaisesti. Muita kieliä sanoi 

käyttävänsä satunnaisemmin 23 vastaajaa. Näistä 14 käytti saksaa, kuusi espanjaa, viisi ranskaa, 

kolme japania, kaksi koreaa, yksi italiaa ja yksi venäjää. 

 

 

 

Kuvio 2: Vastaajien (N=99) satunnaisemmin koulun ulkopuolella käyttämät kielet. 
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yhteydessä oli tekstikenttä vastausta varten. Valtaosa vastaajista, 95 nuorta, ei ilmoittanut tai tiennyt 
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identifioitui kahden muun eurooppalaisen valtion kieli- ja kultturivähemmistöihin2. Valtaosa 

kyselyyn vastanneista nuorista pitää siis itseään suomalaisina ja puhuu suomea päivittäin. 

 

 

2.4 Aineiston analyysimenetelmät 

 

Kyselyajan päätyttyä huhtikuun lopussa latasin kaikki kyselyvastaukset suoraan E-lomake-palvelusta 

Excel-taulukoksi. Ensin muotoilin taulukon itselleni helppolukuisemmaksi väreillä ja kuvaavammilla 

otsikoilla, minkä jälkeen luin taulukon huolellisesti läpi saadakseni kokonaiskuvan sen sisällöstä. 

Monivalintakysymysten tilastollinen analyysi on periaatteiltaan yksinkertaista, koska 

vastausvaihtoehtoja on vain tietty valikoima (Alanen 2011: 148). Siksi vastausten käsittely oli pitkälti 

yhteenlaskua: moniko vastaajista oli antanut minkäkin vastauksen. Yhteenlasketut luvut keräsin 

kuvaajiksi, jotta niitä olisi helpompi analysoida. 

 

Osgood-asteikolla vastaajien asennetta mittaavien väittämien vastauksille annoin numeroarvot niin, 

että keskenään bipolaarisen adjektiiviparin negatiivinen adjektiivi sai aina arvon 1 ja positiivinen 

adjektiivi arvon 7. Sitten laskin kunkin adjektiiviparin saamien arvojen keskiarvon. Tämä lukujen 1 

ja 7 väliin sijoittuva keskiarvo näyttää, kumpaa adjektiivia lähemmäs nuorten vastaukset keskimäärin 

sijoittuvat. Lopuksi keräsin keskiarvot kuvaajiin, jotka näyttävät saman tiedon visuaalisesti. Näin 

pystyin vertailemaan sitä, mihin karjala sijoittuu nuorten mielissä muihin Suomessa puhuttaviin 

vähemmistökieliin verrattuna.  

 

Avoimen kysymyksen vastauksiin sovelsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi jakautuu kolmeen vaiheeseen: aineiston pelkistämiseen, 

ryhmittelyyn, ja teoreettisten käsitteiden luomiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108). Pelkistäminen ja 

ryhmittely tarkoittaa, että kävin aineistoni läpi ja poimin vastauksista avainsanat. Dörnyein (2003: 

117) sisällönanalyysiohjeiden mukaisesti pelkistin avainsanoja, kunnes ne olivat keskenään 

vertailukelpoisia. Seuraavaksi jaoin avainsanojen perusteella vastaukset kolmeen eri ryhmään. 

Teoreettisten käsitteiden luominen tarkoitti tässä tapauksessa sitä, että nimesin saamani kolme 

kategoriaa sopivilla yleisemmillä käsitteillä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 111), joiden avulla aineiston 

analyysin pohjalta on tehdä johtopäätöksiä. 

 

                                         
2 Kaikki kolme nimesivät oman kieli- ja kulttuurivähemmistönsä, mutta anonymiteetin takia jätän ne mainitsematta. 
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3 KARJALAN KIELEN MENNEISYYDESTÄ JA NYKYISYYDESTÄ 

 

Ennen aineiston varsinaisen tutkimusosan analyysiin siirtymistä (luvussa 4) esittelen ensin 

seuraavassa karjalan kielen ja karjalankielisten menneisyyttä ja nykypäivää, suomalaista 

kielipolitiikkaa sekä uhanalaisen kielen elvytystä. Lisäksi luon katsauksen kieliasennetutkimukseen, 

jota tutkimukseni edustaa. 

 

 

3.1 Karjala: alue, ihmiset ja kieli 

 

Karjalan kielestä puhuttaessa on erityisen tärkeää muistaa, että kyseessä on oma kielensä, joka on 

aivan eri asia kuin ns. karjalan murre, josta suomessa herkästi puhutaan, kun tarkoitetaan Pohjois-

Karjalassa käytettäviä savolaismurteita sekä Etelä-Karjalan maakunnassa ja Karjalankannaksella 

käytettäviä suomen kielen kaakkoismurteita. (Palander 2015: 38, 42; Sarhimaa 2017: 29.) Tämä siitä 

huolimatta, että toisinaan kuulee näistä savolais- ja kaakkoismurteista puhuttavan karjalan kielenä 

samaan tapaan kuin vaikkapa Rauman murretta puhuva saattaa sanoa käyttävänsä Rauman kieltä. 

Tällainen nimitys on kuitenkin kansankielinen ja kielitieteellisesti virheellinen. Karjalassa karjalan- 

tai suomenkielisyys on näyttänyt vanhastaan kulkevan käsi kädessä puhujan uskonnon ja kulttuurin 

kanssa. Perinteisesti karjalankieliset karjalaiset olivat pääasiassa ortodokseja, suomenkieliset 

karjalaiset taas luterilaisia (Kunnas 2019: 157; Sarhimaa 2017: 60).  

 

Karjala maantieteellisenä ja kulttuurisena alueena on ollut olemassa jo kauan ennen 

kansallisvaltioiden syntyä, ja väestöryhmänä karjalaiset ovat olleet olemassa yhtä kauan kuin 

suomalaiset. Vain saamelaiset ovat vielä alkuperäisempiä asukkaita nykyisen Suomen valtion 

alueella. Karjalaiset eivät koskaan ole muodostaneet omaa yhtenäistä kansallisvaltiota, vaan Karjala 

on koko kansallisvaltioiden olemassaolon ajan sijainnut nykyiseenkin tapaansa kahden valtion, 

Suomen ja Venäjän, alueella. Suomessa Karjalaa ovat Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnat. 

Venäjällä Karjalaa ovat Karjalankannas, Laatokan Karjala, Raja-Karjala, Viena ja Aunus sekä Tverin, 

Valdain ja Tihvinän karjalaissaarekkeet. (Sarhimaa 2017: 18, 30; Karjalan Liitto 2018a; Torikka 

2004; Kangaspuro 2012: 52.) Suomessa puhutaan paljon myös luovutetusta Karjalasta, joka ei 

kuitenkaan ole mikään virallinen, hallinnollisesti määritelty alue vaan, kuten Markku Kangaspuro 

(2012: 52) kirjoittaa, ”suomalaisessa keskustelussa ja historiankirjoituksessa symbolisesti rajautuva 

alue”. 
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Kaikki itämerensuomalaiset kielet polveutuvat lukuisten välivaiheiden kautta yhteisestä 

kantakielestä, ns. myöhäiskantasuomesta, jonka itäinen päämurre on kaikkien itäisten 

itämerensuomalaisten nykykielten (suomen itämurteet, karjala, lyydi, vepsä ja inkeroinen) edeltäjä. 

Vuoden 800 paikkeilla syntynyttä muinaiskarjalan kielimuotoa pidetään kaikkien karjalaispohjaisten 

kielimuotojen alkukotina mukaan lukien nykyisen karjalan kielen esimuoto ja suomen kielen 

kaakkoismurteiden juuret (Leskinen, 2014: 448).  

 

Itämerensuomalaisessa kielentutkimuksessa karjalan kieli jakautuu kolmeen päämurteeseen, 

vienankarjalaan, eteläkarjalaan ja livvinkarjalaan. Näistä vienankarjala ja eteläkarjala ovat niin 

läheisiä, että niistä käytetään myös yhteisnimitystä varsinaiskarjala. Varsinkin nuorten karjalaisten 

keskuudessa eteläkarjalan murteesta käytetään usein sen karjalankielistä nimitystä suvikarjala, jottei 

se puheessa sekoittuisi Suomen Etelä-Karjalan maakuntaan ja sen alueella puhuttaviin 

kielimuotoihin. Livvinkarjalaa eli liygiä on vanhastaan kutsuttu myös aunuksenkarjalaksi sen 

puhuma-alueen mukaan (Sarhimaa 2017: 29). Sarhimaan kartan (mt: 30) mukaan vienankarjalaa on 

vanhastaan puhuttu Suomen valtionrajan itäpuolisella alueella suunnilleen Kuhmon korkeudelta 

pohjoiseen Vienanmeren luoteisrannikolle asti. Eteläkarjalan puhuma-alue levittäytyy Kuhmon 

korkeudelta etelään Laatokan pohjoisrannalle. Livvinkarjalaa on puhuttu Laatokan koillis- ja 

itärannalla. Lisäksi Karjalan kielellä on pienempiä puhujasaarekkeita Tverin, Tihvinän ja Valdain 

alueilla. Kaikkia kolmea karjalan päämurretta puhutaan edelleen Suomessa (mt: 29). 

 

 

3.2 Talvi- ja jatkosodan vaikutukset Karjalaan ja karjalaisiin 

 

Jotta voidaan ymmärtää karjalan kielen nykytilaa Tampereella, täytyy tietää, mistä karjalaiset 

Tampereelle tulivat. Talvi- ja jatkosodan aikana ja jälkeen kotiseudultaan läntiseen Suomeen 

siirtyneeseen karjalaisväestöön on tavattu viitata siirtoväkenä tai siirtokarjalaisina. Siirtoväkeä tuli 

toki muualtakin. Esimerkiksi kolttasaamelaiset, jotka siirrettiin toisen maailmansodan jälkeen 

Neuvostoliitolle luovutetulta Petsamon alueelta muualle Suomeen (Kolttakulttuurikeskus Talvikylä 

2020), olivat niin ikään siirtoväkeä. Tässä tutkielmassa tarkoitan kuitenkin siirtoväellä nimenomaan 

karjalaista siirtoväkeä, ellen erikseen toisin mainitse. 

 

Talvisodan alkaessa syksyllä 1939 karjalasta evakuoitiin yli 400 000 ihmistä, eli 11 % Suomen 

valtion sen aikaisesta väestöstä (Kulha 2019: 19). Karjalainen siirtoväki pyrittiin sijoittamaan 

lähtöpaikkakuntia vastaaviin olosuhteisiin. Kaupunkilähtöinen siirtoväki sopeutui uuteen 
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asuinpaikkaansa suhteellisen nopeasti, mutta maanviljelijöiden tilanne oli hankalampi ja siirtoväen 

sijoituspaikkakunnilla vastaanotto oli monenlaista (Kulha 2019: 70, 74). Varsinkin karjalankielisten, 

ortodoksiuskoisten rajakarjalaisten olot olivat usein hankalat, kun heidän vieraat tapansa koettiin 

läntisessä Suomessa liian venäläisiksi, eikä heille haluttu lohkoa osia viljelysmaista ja asuinsijoista. 

Kansanedustaja Urho Kekkonen puolusti evakoita julkisesti: ”Ei ole oikein, että pappilaan saadaan 

siirtoväkeä sijoitetuksi vasta poliisin avulla. Ei ole oikein, että apteekkari nimittelee siirtoväen lapsia 

ryssän kakaroiksi.” Myös tasavallan presidentti Kyösti Kallio tuki Kekkosen viestiä. Toisaalta monin 

paikoin länsisuomalaiset ja siirtokarjalaiset sopeutuivat yhteiseloon hyvin ja molemmin puolin 

toisiaan kunnioittaen. (Kulha 70–71.) 

 

Talvisodan päättäneessä Moskovan rauhassa rauhanehdot olivat raskaat: luovuttaessaan 

Neuvostoliitolle Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan sekä suuret osat Sallasta ja Petsamosta 

Suomi menetti 12,5 % koko maan pinta-alasta, mikä tarkoitti, että yli 40 000 karjalaista menetti sekä 

kotinsa että omaisuutensa joutuessaan jäämään läntiseen Suomeen (Kulha 2019: 17, 29; Vahtola 

2017: 325). Pian talvisodan jälkeen säädettiin pika-asutuslaki, jonka mukaan koko karjalainen 

maataloussiirtoväki asutettiin läntiseen Suomeen (Silvo 1986: 63). 

 

Jatkosodan alkaessa kesällä 1941 suomalaisjoukot valtasivat Sortavalan, Käkisalmen ja Viipurin 

nopeasti takaisin. Karjalaiset halusivat palata kotipaikkakunnilleen niin pian kuin mahdollista. 

Kesäkuun 1942 loppuun mennessä lähes puolet siirtoväestä oli palannut Karjalaan. Paluu ei ollut 

helppo: kymmeniä tuhansia rakennuksia piti täyskorjata tai uudelleenrakentaa. Lopulta kova työ meni 

hukkaan, kun keväällä 1944 siviilit piti jälleen evakuoida Karjalasta muutaman vuorokauden tai jopa 

parin tunnin varoitusajalla, ja jonkin aikaa tien päällä oli jälleen jopa 590 000 Suomen kansalaista. 

(Kulha 2019: 119, 125, 135, 151, 165). Jatkosodan päättyessä Moskovan välirauhaan syksyllä 1944 

Karjala jouduttiin luovuttamaan talvisodan jälkeen tehdyn rauhan rajoja myöten (Kulha 2019: 119).  

 

Sotien seurauksena vuonna 1949 Hämeessä asui yli 76 300 siirtoväkeen kuuluvaa henkilöä, jopa 20 % 

koko läänin väestöstä ja siten enemmän kuin missään muualla Suomessa. Vielä vuonna 1959 

Tampereen maatilojen kokonaismäärästä yli 14 % oli siirtoväen asutustiloja, mutta 1980-luvulla enää 

alle 9,4 % Tampereen yli 25-vuotiaasta väestöstä oli siirtokarjalaisia. (Hietanen 1986: 65, 95.) 

Hietasen kartalla paikkakunnat on jaettu kahteen ryhmään mainitun 9,4 %:n ylittämisen tai 

alittamisen mukaan, eikä se kerro tarkempia lukuja, mutta Paukkusen (1983: 303) mukaan vuoden 

1981 lopussa hämäläisten kaupunkien väestöstä 6,0 % oli luovutetulla alueella syntyneitä. 
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3.3 Kielipolitiikka Suomessa 

 

3.3.1 Yksi kieli, yksi mieli: miten monikielisestä väestöstä tehtiin yksikielinen kansa 

 

Suomi ei ole milloinkaan ollut sellainen sulkeutunut yhtenäiskulttuuri, kuin nationalistisväritteinen 

historiantulkinta antaa ymmärtää, eikä toisaalta nykyajan kasvava monikielisyys ja -kulttuurisuus ole 

uutta, vaan nyky-Suomen alueella on aina puhuttu muitakin kieliä kuin Suomea (Martikainen, 

Sintonen & Pitkänen 2006: 10; Pietikäinen, Dufva & Laihiala-Kankainen 2002: 11). Ajatus 

suomalaisista kielellisesti, historiallisesti ja kulttuurillisesti yhtenäisenä kansana syntyi 1800-luvulla 

modernin nationalismin alkuaikoina. Suomi halusi kaikin tavoin osoittaa olevansa kansallisvaltiona 

pienen ja takapajuisen sijaan vanha, suuri ja sivistynyt. Tähän tarvittiin kansallista kulttuuria. 

(Konttinen 2001: 20; Nygård 1978: 21.) 

 

Nationalismi eli kansallistunne ilmeni 1800-luvun jälkipuoliskon Suomessa pääasiassa 

kielinationalismina, kun kansalliskielen asema nousi keskeiseksi kysymykseksi fennomaanien 

politiikassa. Siinä, missä esimerkiksi saamelaiskulttuuri ja -kielet leimattiin alempiarvoisiksi ja 

häpeällisiksi, karjalainen kulttuuri puolestaan koettiin Suomessa ihailtavana, idyllisenä ja 

turmeltumattomana (Kanninen & Ranta 2019: 29; Sallamaa 2008: 36). Tähän aikakauteen ja Karjalan 

ihannointiin liittyy Elias Lönnrotin Kalevalan julkaisu vuonna 1835 (Konttinen 2001: 20–21). 

Matkoillaan Itä-Suomeen ja Venäjän Karjalaan Lönnrot keräsi muistiin valtavan määrän vanhaa 

kansanrunoutta, jota ihailtiin aitona ja perinteisenä uudempien, rappiollisina pidettyjen suomalaisten 

kansanlaulujen sijaan. Tosiasiassa Lönnrot Kalevalaa kootessaan muokkasi Karjalasta keräämiään 

runoja paljonkin ajan kansallishenkisyys- ja siveysvaatimuksiin sopiviksi ja sepitti myös itse omia 

säkeitä täydentämään Kalevalan juonen yhtenäiseksi tarinaksi. Näin hän loi suomalaisille 

mytologian, ”historian” ja ”esivanhemmat”.  (Lyytikäinen 1999: 147–149.) 

 

Jo ensimmäisen painoksen ilmestyttyä Kalevalaa pidettiin Suomessa aitona esityksenä muinaisesta 

Suomesta (Sihvo 2003: 92; Kangaspuro 2012: 53). Karjala koettiin Kalevalan maaksi, 

suomalaisuuden luonteenlaadun ja kulttuurin kauniiksi ja eksoottiseksi kehdoksi. Syntyi 

karelianismi, Karjalaa suomalaisuuden alkujuurina ihannoiva taidesuunta. (Konttinen 2001: 141–

145; Katajala 2013: 33.) Karelianismista inspiroituneita kansallisromanttisia eli kansallisuusaatteen 

innoittamia taiteilijoita olivat esimerkiksi kirjailijat Eino Leino ja Juhani Aho, sekä kuvataiteilijat 

Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Pekka Halonen ja Albert Edelfelt (Karjalan Liitto 2018b; 

Kielitoimiston sanakirja 2020a). 
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Suomalaiseen kansallisuusliikkeeseen kuului myös itäeurooppalaisen panslavismin ajatuksen 

innoittama heimoajatus (Sihvo 2003: 116). Suomi 19:llä vuosisadalla -kirjassa Suomen kansan 

katsotaan saaneen alkunsa neljän eri kansan, ”lappalaisten3, hämäläisten, karjalaisten ja 

ruotsalaisten” kasvettua yhteen (Estlander, Lindelöf, Mechelin, Rein & Topelius 1898: 61). Muun 

muassa Zacharias Topelius näki Maamme kirja -teoksessaan karjalaiset ihmiset jonkinlaisena 

suomalaisen kansanluonteen viattomana ja lapsenomaisena kehitysvaiheena: 

 

”Karjalainen on ikäänkuin Suomen kansan valopuoli: avomielinen, kohtelias, vilkas ja 

kevytmielinen, helposti ohjattava ja helposti eksytetty, herkkäuskoinen lapsi, ei 

kuitenkaan Suomalaisen itsepintaisuutta vailla, mutta herkkä oppimaan ja varustettu 

lahjoilla, jotka ainoastaan tarvitsevat hyvää kasvatusta, asettaakseen häntä kansansa 

parhaiden joukkoon.”  

(Topelius 1887: 83). 

 

Kuten Topeliuksenkin kirjoituksista näkyy, Karjala on nähty Suomessa jo vuosisatojen ajan 

jonkinlaisena sivistystä ja taloudellista tukea kaipaavana nuorempana sisaruksena, 

kehittymättömyytensä tähden suorastaan oikeutetusti Suomelle kuuluvana paikkana (Fingerroos 

2012: 23).  

 

Itsenäistyneessä Suomessa myyttiä kansan yhtenäisyydestä ja homogeenisyydestä rakennettiin 

etnisten ryhmien eroja peittelevällä diskurssilla sekä poliittisilla ja hallinnollisilla toimenpiteillä, 

joilla pyrittiin assimiloimaan kansakuntaan suurimmat etniset vähemmistöt eli venäläiset, saamelaiset 

ja romanit (Puuronen 2006: 42). Edelleenkään karjalaisia ei mainita tässä lähteessä, mutta karjalaisia 

assimiloitiin varsin samanlaisilla tavoilla.  

 

Jo 1920-luvulla karjalasta olisi voinut tulla koulukieli, mutta poliittisista syistä karjalankielisiä 

kouluja ei perustettu, vaan sen estivät autonomian ajan koulu- ja kielipoliittiset taistot: heimoaatteen 

politisoituminen Suomen itsenäistymisen jälkeisinä vuosina, karjalankielisten heimoaktivistien 

suomalaismielisyys, sekä pelko Venäjän sosialistisen vallankumouksen leviämisestä karjalankielisen 

väestön kautta Suomeen (Sarhimaa 2017: 102–103). 1930-luvulla Heimojärjestöjen liitto ja 

                                         
3 On huomattava, että kirjassa käytetty sana lappalainen on vanhentunut, väheksyvä ja loukkaava, eikä sitä pidä 

nykypäivänä käyttää saamelaisista (Esim. Kanninen & Ranta 2019: 22). 
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suomalaistajat vesittivät Karjalan kansalaisseuran hankkeen, jossa pyrittiin kehittämään karjalan 

kirjakieltä (Sarhimaa 2017: 107).   

 

Toisen maailmansodan aikana Itä-Karjala oli suomalaisen kulttuuripropagandan keskipisteessä 

(Melgin 2014: 109). Kun Itä-Karjala jatkosodan aikana miehitettiin, selvisi suomalaisille, ettei 

vallatun alueen karjalainen väestö tuntenut Suomen oloja tai historiaa. Tämä ei tietenkään sopinut 

yhteen suomalaisen hyökkäyssodankäynnin oikeuttavan ”yksi yhtenäinen kansakunta” -propagandan 

kanssa. Itä-Karjalassa aloitettiin valistustyö, joka tähtäsi asukkaiden suomalaistamiseen. 

Erityishuomio oli nuorimmassa sukupolvessa, joka talvisodan jälkeisessä neuvostojärjestelmässä 

kasvaneena ei tuntenut ollenkaan sukulaisuuttaan Suomen ja suomalaisten kanssa. Siksi suomalainen 

hallinto rakensi Itä-Karjalaan kouluja, joihin kutsuttiin opettajat Suomen puolelta. Opetus painottui 

suomen kielen lisäksi suomalaiskansalliseen historiaan, maantietoon ja uskontoon, ja oppikirjat olivat 

suoranaista sotapropagandaa. Koulutuksen tavoite oli todistaa kaikin mahdollisin tavoin Itä-Karjalan 

suomalaisuus. (Kivioja 2015: 136–137, 153.) Tähän todelliseen suomalaisuuteen kuului olennaisesti 

yhteinen isänmaa ja yhteinen vihollinen, sekä kaikenlainen vastakohtaisuus venäläisiä ja 

venäläisyyttä vastaan. Eino Kärjen kirjoittama, vuonna 1942 ilmestynyt oppikirja Itä-Karjalan 

maantieto on eräs esimerkki tästä ajasta. Venäläisistä puhutaan kirjan sivuilla ryssinä (Kärki 1942: 

2), suomalaisten kerrotaan asuneen Itä-Karjalassa jo yli 1000 vuotta sitten (mts: 36), Suomen ja Itä-

Karjalan painotetaan muodostavan ”yhtenäisen, luonnonmukaisen kokonaisuuden” (mts: 11),  

karjalaiset rinnastetaan ihailtavaksi Suomen heimoksi hämäläisten tapaan (mts: 39) ja 

Kalevalaa, ”Karjalan koko Suomen kansalle antamaa suurta aarretta”, pidetään osoituksena siitä, 

miten karjalainen heimo oli aikanaan hyvinkin suurta ja sivistynyttä ennen Venäläisten tuhoisaa ja 

haitallista bolshevikkihallintoa (mts: 40).  

 

Venäjän kielestä tuli päästä eroon paitsi kouluissa, myös viestintävälineissä kuten radiossa. 

Kaikenlaisissa radiouutisissa, pakinoissa ja jopa musiikkiohjelmissa tuli korostaa Suomen ja Karjalan 

yhteenkuuluvuutta maantieteellisesti, kielellisesti sekä Kalevalan kuvaileman yhteisen 

heimolaisuuden mukaisesti.  Venäläisperäiset henkilön- ja paikannimet tuli niin ikään suomalaistaa. 

(Laine 1982: 158, 163, 171, 219.) Sotien jälkeen karjalankielistä siirtoväkeä kohdeltiin kuin muitakin 

Suomen kansalaisia: heiltä edellytettiin niin sanottua ”oikeaa” suomalaisuutta eli suomenkielisyyttä 

ja karjalan kielen sekä ortodoksisen kulttuurin häivyttämistä. Viimeistään tässä vaiheessa 

suomalaisessa yhteiskunnassa syntyi yleisesti hyväksytty näkemys karjalankielisistä 

karjalaisista ”suomalaisina, joiden juuret olivat Karjalassa”. (Sarhimaa 2017: 121.) 
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Karjalan tutkijoiden piirissä vallitsee yksimielisyyttä siitä, että Karjala-tutkimus on edelleen pitkälti 

suomalaisten suomalaisille kirjoittamaa, mistä seuraa ongelmallisia lieveilmiöitä, kuten 

metodologinen nationalismi ja kyseenalaistamaton Suomi-keskeisyys riippumatta siitä, onko 

kyseessä kansakunnan, ryhmän vai yksityisten muistelijoiden näkökulma. Karjala on nähty 

suomalaisuuden alkukehtona, konfliktialueena, rajalinjana, siltana suomalaisuuden ja venäläisyyden 

välillä, kansallisena traumana, Suomen alueena, Venäjän alueena, joskus lähestulkoon menetettynä 

paratiisina. Venäjän puolella tehtyä tutkimusta ei tunneta tai siihen ei oteta kantaa, usein joko 

kielimuurin takia tai siksi, että Karjala on Venäjän omassa tutkimuskontekstissa varsin pieni ja 

marginaalinen tutkimuskohde. Esimerkiksi luovutetun Karjalan tutkimuksella on Suomessa paljon 

suurempi painoarvo kuin Venäjällä. Lisäksi Karjala-tutkimusta häiritsee aiheen voimakas 

tunnepitoisuus – oli kyse sitten mökkitonteista, sotatapahtumista, Akateemisen Karjala-Seuran Suur-

Suomi -ajattelusta tai sotienjälkeisestä aluemenetyksistä, poliittiset ja muut tunnelataukset 

vaikeuttavat aiheen neutraalia käsittelyä. Karjalan kysymyksen politisoiminen on ollut keskeinen osa 

myös suomalaisuuden olemuksesta käytyä keskustelua viimeistään 1800-luvun lopusta. Toisen 

maailmansodan historiaa ja siihen liittyvää Karjala-kysymystä on käytetty tietoisesti sekä Suomessa 

että Neuvostoliitossa ja myöhemmin Venäjällä poliittisissa puheissa ja tulkinnoissa kansallisten 

identiteettien rakentamiseen ja toisaalta toiseuden tuottamiseen. (Häyrynen 2012: 8, 10–11; Katajala 

2013: 58–61; Kangaspuro 2012: 50, 55.) 

 

 

3.3.2 Karjala vähemmistökielenä nyky-Suomessa 

 

Suomen laki ei nimeä ja määrittele mitään kieltä vähemmistökieleksi. Perustuslaissa (1999/731 § 17) 

nimetään kansalliskielet suomi ja ruotsi, joiden lisäksi muista kielistä sanotaan seuraavaa:  

 

”Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus 

ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää 

saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä 

vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan 

lailla”.  

 

Perustuslaissa siis kuitenkin mainitaan saamelaiset, romanit ja viittomakieliset, vaikka 

vähemmistökieltä terminä ei mainita. Tässä karjalankielisillä on selvästi huonompi asema muihin 
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verrattuna ainoana kotoperäisenä4 vähemmistökielenä, jolla ei ole minkäänlaista laillista asemaa 

(Sarhimaa 2017: 116). Nykyisen kielilain maininta ”muista ryhmistä” sisältää kaikki muut maailman 

kielet ja käytännössä se tarkoittaa, ettei minkään kielen puhujia estetä ylläpitämästä ja kehittämästä 

kieltään ja kulttuuriaan. Tämä maininta ei kuitenkaan vielä mitenkään velvoita Suomea valtiona 

tukemaan karjalan kieltä ja karjalankielistä yhteisöä, vaan asettaa karjalan kielen samalle viivalle 

minkä tahansa muun maailmalla puhutun kielen, kuten vaikkapa saksan, zwahilin tai maorin kanssa 

(Sarhimaa 2017: 116, 214).  

 

Sen lisäksi, että Kotimaisten kielten keskus (Kotus) Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona 

huolehtii suomen ja ruotsin kielten huollosta, neuvonnasta sekä sanakirjatyöstä ja -tutkimuksesta, 

Kotuksen tehtävä on myös koordinoida saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa 

(Kotus 2020b). Tätä varten Kotuksen yhteydessä toimivat paitsi suomen ja ruotsin, myös saamen 

kielten, viittomakielten ja romanikielten lautakunnat, joiden tehtävä on päättää näiden kielten käyttöä 

koskevista suosituksista (Kotus 2020c). Laillisen aseman puutteessa karjala on siis myös ainoa 

Suomessa kotoperäinen vähemmistökieli, jolla ei ole valtion ylläpitämää kielilautakuntaa. Tämä siitä 

huolimatta, että karjalankieliset, kuten Anneli Sarhimaa (2017: 18) muistuttaa, ovat Suomessa yhtä 

vanha väestönosa kuin suomenkieliset suomalaiset, ja vain saamelaiset ovat vielä karjalaisia ja 

suomalaisia vanhempia asukkaita nyky-Suomen alueella. 

 

Jo olemassa oleva maininta kielilaissa ei tietenkään tarkoita, että muidenkaan kotoperäisten 

vähemmistökielten oikeudet toteutuisivat täydellisesti tai edes riittävästi – esimerkiksi saamen kielten 

elvytystä haittaa jatkuvasti rahoituksen lyhytjänteisyys ja epävarmuus. Tämä on ongelmallista, sillä 

kun kielen elvytys on projektirahojen varassa, työ saattaa milloin tahansa jäädä kesken, jos tuleva 

rahoitus jääkin saamatta. Lisäksi, kuten Kanninen on todennut, suuri osa kieliaktivistien työajasta, 

jonka voisi käyttää kielenelvytykseen, meneekin nykyisellään erilaisten avustusanomusten ja 

selvitysten kirjoittamiseen. (Kanninen 2019: 265–266.) Silti muiden kotoperäisten, kieliperustaisten 

vähemmistökielten oikeudet on kuitenkin tunnustettu laissa, ja karjalankieliset karjalaiset ovat 

edelleen näistä ryhmistä ainoa, jolla ei ole edes tätä mainintaa paperilla (Sarhimaa 2017: 270). 

 

Omana oppiaineenaan Karjalan kieli ja kulttuuri on Suomessa vain Itä-Suomen yliopistossa Joensuun 

kampuksella, missä on myös Suomen ainoa karjalan kielen professuuri. Karjalan kieli ja kulttuuri on 

                                         
4 Kotoperäinen eli autoktoninen kielivähemmistö on kansainvälisesti tunnettu termi. Sitä käytetään kielivähemmistöstä, 

joka on asunut jossain maassa jo kauan ennen kyseisen maan valtiollisten rajojen vetämistä (Sarhimaa 2017: 218). 
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Itä-Suomen yliopistossa kaikille vapaasti valittava sivuaine, mutta jos opiskelija tahtoo tehdä karjalan 

kieltä käsittelevän pro gradu -tutkielman, se tehdään suomen kielen oppiaineessa (Itä-Suomen 

yliopisto 2020). Helsingin yliopistossa oli syksyllä 2019 tarjolla vain yksi karjalan kielen perusteet 

kattava kielikurssi (Helsingin yliopisto 2019). Lisäksi yksittäisiä karjalan kielikursseja on Suomessa 

tarjolla joidenkin kansanopistojen kurssivalikoimassa. 

 

 

3.3.3 Uhanalaisen kielen elvytys 

 

Maailman kielten lukumääräksi nykypäivänä arvioidaan noin 7000, mutta tarkkaa lukumäärää on 

mahdoton laskea, koska useiden kielten status omana kielenään tai lähisukukielensä murteena on 

usein ennemmin poliittinen päätös kuin kielitieteellinen raja. Kun 23 valtakieltä, joihin kuuluvat mm. 

kiina, espanja ja englanti, kattavat puolet koko maailman väestöstä, toinen puoli väestöstä jakautuu 

muiden kielten kesken. Siksi maailman kielten mediaanipuhujamäärä on vain 7500 ihmistä. Monet 

näistä kielistä ovat vakavasti uhattuna: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten professori 

Riho Grünthal on Merimaan (2018) mukaan arvioinut, että nykyään puhutuista kielistä vain 10–15 

prosenttia siirtyy nykyisiltä puhujiltaan seuraavalle sukupolvelle, mikä tarkoittaisi kielten määrän 

romahdusta alle tuhanteen seuraavan sadan vuoden aikana. (Merimaa 2018.) 

 

Kielet eivät kuole itsekseen, vaan niiden kuolema on yhtä vähän luonnollista kuin lajiston 

tuhoutuminen luonnossa. Parhaillaan käynnissä oleva pienten kielten katoaminen on täysin 

poikkeuksellinen ja tietoisin valinnoin aiheutettu ilmiö maailmanhistoriassa (Merimaa 2018). 

Hannele Dufva (2002: 26) korostaa erityisesti sitä, miten tiukasti kielten arvostus on sidoksissa 

ympäröivään yhteiskuntaan. Myös esimerkiksi kielitieteilijä Annika Pasanen on samoilla linjoilla 

Dufvan kanssa (ks. Merimaa 2018). Kyse on useimmiten politiikasta ja sen valta-asetelmista: etnisten 

vähemmistöjen ja heidän kieltensä asema saattaa olla erittäin heikko ja kielelliset oikeudet lähes 

olemattomat. Pahimmillaan vähemmistökieliä saatetaan tukemisen sijaan jopa yrittää kitkeä pois. 

Politiikan lisäksi suuri vaikutus on myös ihmisten arkipäivän sosiaalisella kanssakäymisellä. 

Eurooppalainen yksi kieli, yksi valtio -ajattelu on korostanut kunkin valtion yhtä, usein 

kansalliskieleksi valittua enemmistökieltä vähemmistökielten kustannuksella. Vähemmistöjen kielet 

ovat pieniä, eikä niitä siksi pidetä yhtä tärkeinä kuin enemmistön valtakieliä, ja koska enemmistö ei 

osaa vähemmistön kieltä, vähemmistöllä on usein hyvin vähän tilaisuuksia käyttää omaa kieltään 

kodin ulkopuolella. 
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Myös valtaväestön vieroksunta, syrjintä ja lasten tapauksessa koulukiusaaminen ovat syitä 

kielenvaihtoon. Vähemmistökielinen lapsi siirtyy hyvin nopeasti käyttämään enemmistön kieltä, jos 

häntä moititaan tai kiusataan oman äidinkielensä käyttämisestä. Toisaalta myös vähemmistökieliset 

vanhemmat saattavat valita kotikieleksi enemmistökielen pelätessään lastensa kohtaavan syrjintää ja 

kiusaamista oman äidinkielensä takia, ja kun kieli ei enää siirry perheissä sukupolvelta toiselle, on 

pohja puhujamäärän romahtamiselle luotu. Eräs syy vähemmistökielten katoamiseen on 

alkuperäiskansojen elämäntyylin katoaminen: kun vanhat, pienet heimoyhteisöt otetaan tiukasti 

mukaan valtakieliseen yhteiskuntaan, heidän on pakko opiskella enemmistön kieltä, jolloin oman 

kielen merkitys arjessa pienenee. Professori Grünthalin ja kielitieteilijä Pasasen mukaan on väärin ja 

surullista, miten usein kuulee pienten kielten puhujien itsekin sanovan, ettei heidän kielensä sovi 

kaupunkeihin tai nyky-yhteiskuntaan. Kielet itse olisivat mukautuvia nykyaikaan, mutta kun ne 

arvostuksen puutteessa menetetään, menetetään samalla pala maailman kulttuuriperintöä. (Merimaa 

2018; Sarhimaa 116–120.) 

 

Ihmiset opiskelevat ja puhuvat kieliä, joista kokevat olevan itselleen hyötyä. Jos yhteiskunta ei tarjoa 

mahdollisuuksia vieraan kielen käyttöön, ei ihminen yleensä opiskele sitä, koska yhdelläkin kielellä 

pärjää. Yhteiskunnan myönteinen suhtautuminen kieleen puolestaan motivoi ihmistä sen opiskeluun 

ja käyttämiseen; esimerkiksi Färsaarilla käytettävä 50 000 puhujan fäärin kieli on pienuudestaan 

huolimatta elinkelpoinen, koska sillä on vahva yhteisö ja valtion tuki. (Merimaa 2018.) Vastaavasti 

uhanalaisen kielen elvyttäminen ja tukeminen vaatii aktiivista toimintaa sekä yksilöiltä että valtiolta. 

Koska karjalan kielen nykyinen ahdinko on suurelta osin syntynyt suomalaisen politiikan 

harjoittamisen kautta, politiikkaa tulee harjoittaa myös tilanteen korjaamiseksi. Viime kädessä vastuu 

karjalan kielen säilymisestä ja kehittämisestä on karjalankielisillä kuitenkin itsellään: kieltä on 

käytettävä, jotta se eläisi. (Sarhimaa 2017: 271–272.) 

 

 

3.4 Kieliasenteet tutkimuksen kohteena 

 

Edellä tarkastellun valossa on kiinnostava ja tärkeä kysymys, mitä tämän päivän nuorten sukupolvi 

ajattelee karjalan kielestä ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuten luvussa 2.2 kävi ilmi, 

kyselyni vastaajajoukko koostuu nuorista, joilla todennäköisesti ei ole omaa suhdetta karjalan 

kieleen. He ovat siis karjalankielisen kieliyhteisön silmissä ulkopuolisia, jolloin voidaan olettaa, että 

karjalan kieli todennäköisesti näyttäytyy heille vieraana. Tämä vieraus ja ulkopuolisuus oletettavasti 

vaikuttaa vastaajien asenteisiin kieltä kohtaan. Esittelin kyselylomaketta aineistonkeruumetodina jo 



25 
 

luvussa 2.1. Tässä luvussa käsittelen ensin aiemmin tehtyä kieliasennetutkimusta ja esittelen sen 

jälkeen niitä asennetutkimuksessa yleisesti käytettyjä menetelmiä, joita olen soveltanut myös omassa 

kyselytutkimuksessani. 

 

Peter Garrettin (2010: 19) mukaan asenteen käsitettä ole helppoa määritellä, koska asenteet ovat 

useimmiten hyvin moniulotteisia ja ilmenevät monin eri tavoin. Jos esimerkiksi suomalaiselta 

yläkoululaiselta kysytään asenteita ruotsin kielestä, täytyy tutkimuksessa ottaa huomioon itse kielen 

lisäksi sellaisetkin ulottuvuudet kuin luokkatoverit, opettaja, opetusmetodit ja -materiaalit sekä jopa 

kyseisen koululaisen oman ruotsinluokan viihtyvyys oppimisympäristönä. Niin ikään Garrett 

muistuttaa, että kieliasenteet voivat myös ilmetä hyvin eri tavoin riippuen siitä, pyydetäänkö 

informantteja vastaamaan valmiiseen kyselyyn tai kirjoittamaan muutaman rivin vastaus tutkijalle, 

vai kerätäänkö aineisto tarkkailemalla informanttien keskusteluja omien toveriensa tai perheensä 

kanssa. (Garrett 2010: 21.) 

 

Garrettin mukaan kieliasenteet ovat pääsiassa tarkkailemalla opittuja, kun lapset näkevät, miten 

vanhemmat ja muut ihmiset sekä media suhtautuvat eri kieliin. Lapsena opitut asenteet ovat hänen 

mukaansa myös pitkäkestoisempia ja vaikeampia muuttaa kuin myöhemmin elämässä opitut. 

Asenteet määrittävät sen, tuntuuko jokin kieli hyväksyttävältä tai paheksuttavalta ja sen, kannattaako 

kyseistä kieltä opiskella vai ei. Samalla tavoin kieliasenteisiin liittyvät ihmisen omat tavat, arvot, 

uskomukset, sosiaaliset stereotypiat ja ideologiat. (Garrett 2010: 22–23, 31–32.) 

 

Howard Gilesin ja Andrew C. Billingsin (2004: 187) mukaan kieliasenteiden tutkimus on 

vuorovaikutustutkimuksen ydinsisältöä, koska käytetyllä kielellä ja sen vaihtelulla on suuri vaikutus 

kommunikaatioprosessissa. Garrettin (2010) mukaan kieliasenteet taas tulevat usein näkyviin 

yksinomaan negatiivisessa mielessä vaikkapa mediassa tai päivänpoliittisessa keskustelussa, vaikka 

tosiasiassa kieliasenteet ovat jatkuvasti mukana kaikkialla jokapäiväisessä elämässämme, oltiin niistä 

tietoisia tai ei. Asenteita kieltä kohtaan esiintyy kaikilla sen tasoilla: oikeinkirjoitus, sanasto, 

kielioppi, aksentti, ääntäminen, murre ja se, mitä kieltä ylipäänsä puhuu. Se, miten ihminen puhuu, 

herättää kuulijoissa ajatuksia puhujasta – esimerkiksi hänen rehellisyydestään, kyvykkyydestään tai 

älykkyydestään. Siksi tietynlaisesta kielenkäytöstä voi ympäristön asenteista riippuen olla yksilölle 

etua tai haittaa vaikkapa sellaisissa asioissa kuin työnhaku tai henkilökohtaisten ihmissuhteiden 

muodostaminen. (Garrett 2010: 1–2, 6; Giles & Billings 2004: 187.) 
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Kieliasenteita voidaan tutkia suorin ja epäsuorin menetelmin. Suoralla lähestymistavalla (direct 

approach) tarkoitetaan menetelmiä, joiden avulla informanteilta kysytään suoraan heidän 

käsityksiään ja asenteitaan jotakin kieltä tai kielen piirrettä kohtaan. Näin saadaan selville pääasiassa 

asenteita, joiden olemassaolon myös informantit itse tiedostavat. Piiloisempien asenteiden 

tutkimiseksi on kuitenkin tarpeen soveltaa myös epäsuoria menetelmiä (indirect approach), joissa 

kysymykset ovat hienovaraisempia, jopa harhaanjohtavia, jottei kysymyksellä ohjailtaisi informanttia 

liiaksi. Tällöin tulee tietenkin eettisen tutkimuksenteon nimissä kertoa informantille jälkeen päin mitä 

varsinaisesti oltiin tutkimassa. Esimerkiksi oman kyselyni asenneskaaloja täyttäessään vastaajat eivät 

vielä tienneet tutkimukseni aiheena olevan nimenomaan karjalan kieli yleisten vähemmistökieliä 

koskevien asenteiden sijaan. Se selvisi vastaajille vasta asenneskaaloihin vastaamisen jälkeen, kun 

seuraavat kysymykset koskivat ainoastaan karjalan kieltä. Eri lähestymistapoja käytetään siksi, että 

joissain tilanteissa ihmisen yksityiset ajatukset ja asenteet saattavat olla hyvin erilaiset kuin ne, joista 

hän on valmis kertomaan julkisesti. (Garrett 2010: 39–40, 42.) 

 

Kuten Giles ja Billings (2004: 191) kirjoittavat, monet kieliasennetutkimukset ovat keskittyneet 

englanninkieliseen maailmaan. Esimerkiksi Don Bayard, Ann Weatherall, Cynthia Gallois ja Jeffery 

Bittam tutkivat vuonna 2001 asenteita englannin kielen eri aksentteja kohtaan Uudessa-Seelannissa, 

Australiassa ja Amerikassa. Susan Price, Michael Fluck ja Howard Giles puolestaan tutkivat jo 

vuonna 1983 kaksikielisten nuorten asenteita puhumiensa kymrin ja englannin kielten eri varieteetteja 

kohtaan. Garrett (2010: 10) lisää, että usein ihmisillä onkin asenteita kokonaisia kieliä kohtaan 

ennemmin kuin jotain yksittäistä kielen piirrettä kohtaan. Erityisesti vähemmistökieliä ajatellaan 

usein enemmistökieliä vähäisempinä. Kristiina Teissin (2007: 17) mukaan esimerkiksi kouluikäisten 

lasten suhtautuminen omaan äidinkieleensä on pitkälti sama kuin ympäröivän yhteiskunnan, 

varsinkin koulun ja kavereiden. Asemaltaan heikon vähemmistökielen puhujatkin saattavat siksi 

tuntea olevansa yhteiskunnallisesti vähemmän arvostettua ryhmää.  

 

Ei ole sattumaa, että monet kieliasennetutkimukset koskevat nimenomaan vähemmistökieliä tai 

kieliä, joiden tulevaisuus on tavalla tai toisella vaarantunut. Vähemmistökieliä koskevien 

kieliasenteiden tutkiminen on tärkeää, koska sekä kieliyhteisön sisällä että sen ulkopuolella ilmenevät 

asenteet vaikuttavat myös kielen arvostukseen. (Ks. esim. Priestly, McKinnie & Hunter 2009: 294; 

Hill 2012: 4; Laakso, Sarhimaa & Åkermark 2016: 204–206, 230.) Asenteet ja arvostus puolestaan 

voivat ratkaista sen, käyttävätkö vähemmistökieliset vanhemmat omaa kieltä lastensa kanssa, vai 

katkeaako kielen käyttö sukupolven vaihtuessa (Garrett 2010: 11). Siksi vaarantuneen kielen 

auttamista helpottaa ymmärrys sen nykytilasta ja nykytilaan vaikuttavista asenteista.  
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Garrettin lisäksi myös Giles ja Billings (2004: 198) sekä Hannele Dufva (2002: 26) korostavat kielen 

arvostuksen yhteyttä ympäröivään yhteiskunnalliseen ja poliittiseen todellisuuteen: valtakielen 

asemassa oleva kieli on yhteisössään yleisesti hyväksytty. Vastaavasti yleinen arvostuksen puute 

puolestaan näkyy erityisesti etnisten vähemmistöjen heikossa asemassa ja vähemmistökielisten 

vähäisissä kielellisissä oikeuksissa. Karjalankielisten näkökulman aiheeseen tarjoaa puolestaan 

Anneli Sarhimaa (2017: 194) todetessaan, että suomalaisen yhteiskunnan institutionaalinen tuki 

karjalan kielen käyttöön on olemattoman vähäistä. Karjalan kielen puhuminen ei nykyisellään ole 

kiellettyä missään yhteydessä, mutta samalla ei myöskään ole olemassa mitään yhteiskunnallisia 

rakenteita tai järjestelyjä, jotka tukisivat karjalan kielen käyttämistä missään tilanteissa.  

 

Vähemmistökieliä ei Suomessa tueta samalla tavalla kuin virallisia kansalliskieliä, vaan aiemmin 

esimerkiksi viittomakieliä, saamen kieliä ja karjalaa on pahimmillaan jopa tietoisesti pyritty 

kitkemään pois Suomen koululaitoksen välityksellä (Salmi 2008: 24; Kanninen 2019: 261; Sarhimaa 

2017: 119). Nykypäivänäkin arvostuksen puute vähemmistökieliä kohtaan näkyy edellä mainitun 

karjalan kielen tuen puutteen lisäksi myös esimerkiksi siinä, miten saamelaiset joutuvat olemassa 

olevasta kielilaistaan huolimatta jatkuvasti taistelemaan oikeudestaan omaan kieleensä jopa 

äidinkielenopetuksessa ja terveydenhuollossa (esim. Stenman 2020; Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

2017). Toisaalta vähemmistökielten heikko arvostus näkyy niiden tuntemattomuudessa. Esimerkiksi 

Sari Pietikäinen, Hannele Dufva ja Sirkka Laihiala-Kankainen (2002: 15–16) sekä Maisa Martin 

(2002: 47) kirjoittavat artikkeleissaan Suomessa jo pitkään asuneista muunkielisistä vähemmistöistä 

ja listaavat esimerkkeinä ruotsia, saamea, romania ja viittomakieltä puhuvat vähemmistöt. Karjalan 

kieltä näissä luetteloissa ei mainita.  

 

Se, etteivät edes kielialojen ammattilaiset välttämättä huomaa nimetä karjalaa yhdeksi 

vähemmistökieleksi aiemmin mainittujen ruotsin, saamen kielten, romanin ja viittomakielten ohella, 

kertoo taustalla olevista, yhteiskunnassa vallitsevista kieliasenteista. Itse asiassa Dufva itsekin tulee 

artikkelissaan (2002: 29) jopa vahvistaneeksi yleistä harhakäsitystä siitä, että karjalan kieli olisi vain 

yksi suomen kielen varieteetti. Hän nimeää suomenkielisen kansanrunouden hyväksi esimerkiksi 

kielen arvostuksesta kertoen, miten suomalaiset alkoivat Kalevalan ja Kantelettaren myötä ymmärtää 

rahvaanomaisena pidetyllä suomen kielellä olevan paljon omaperäistä runoutta, jonka kautta 

saatettiin alkaa luoda ja rakentaa yhteistä suomalaisen suvun mytologista historiaa. Molemmat kirjat 

on tietenkin alusta asti haluttu esittää juuri suomenkielisinä, vaikka tosiasiassa Elias Lönnrot keräsi 

pääosan sekä Kalevalan, että Kantelettaren runoista nimenomaan Karjalasta, karjalankielisinä 
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(Sarhimaa 2017: 54–56). Tämä sitkeä, 1800-luvulta asti jatkunut uskomus karjalan kielestä yhtenä 

suomen kielen kielimuotona on edelleen haitaksi karjalankieliselle yhteisölle. 

 

Kieliasenteita tosiaan luovat ja vahvistavat paitsi ideologiat ja stereotypiat, myös monet myytit 

kielestä, kuten Garrett (2010: 224) kirjoittaa. Vihjeitä vallitsevista kieliasenteista on löydettävissä 

jokapäiväisestä arkiympäristöstä: virastojen ja koulujen käyttämä kieli, media, mainokset, 

liikennemerkit, sekä tietenkin jokapäiväiset sosiaaliset tilanteet. Asenteet näkyvät närkästyneissä 

valituksissa siitä, millainen kielenkäyttö on oikein tai väärin, sopivaa tai epäsopivaa. Samoin asenteet 

näkyvät myös siinä, millaisia poliittisia toimenpiteitä valtio tekee vaarantuneen kielen pelastamiseksi. 

Asenteet voivat ajaa muutosta parempaan tai pahempaan päin sekä kieliyhteisön sisällä että sen 

ulkopuolella. Erityisen tärkeää kieliasenteiden tutkiminen on nimenomaan silloin, kun ne vaikuttavat 

esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin, työmahdollisuuksiin, lailliseen asemaan, terveydenhuoltoon tai 

koulutukseen. Garrett huomauttaakin, että kaikki nykyinen olemassa oleva kieliasennetutkimus on 

vasta pintaraapaisua tästä valtavan laajasta kokonaisuudesta. (Garrett 2010: 225.) 

 

On tärkeää pitää mielessä, että tutkimuksellani en selvitä nuorten omia kieli-identiteettejä, vaan 

heidän käsityksiään vähemmistökielestä, joka on heille todennäköisesti vieras. Käyttämäni kolme 

kysymystyyppiä, Likert-asteikko, Osgood-asteikko ja lyhyttä vastausta edellyttävä avoin kysymys, 

antavat tietenkin vasta suhteellisen pinnallisen käsityksen nuorten asenteista karjalan kieltä kohtaan 

(ks. tarkemmin lomakekyselyä esittelevää lukua 2.1). Olisi tietenkin ollut erittäin kiinnostavaa saada 

tietää myös nuorten laajempia perusteluja vastauksilleen monivalintakysymyksiin, mutta niin laajalle 

aineistolle ei valitettavasti ollut tilaa tämän tutkielman puitteissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4 KARJALAN KIELI TAMPERELAISNUORTEN SILMIN 

 

4.1 Vastaajien käsitykset kielivähemmistöistä ja vähemmistökielistä 

 

Aluksi oli tarkoituksenmukaista ottaa selvää siitä, miten vastaajajoukko hahmottaa kielivähemmistön 

käsitteenä. Selvitin tätä kysymyksellä ”Mitä käsityksesi mukaan tarkoittaa sana ’kielivähemmistö’?” 

Kaikki 99 kyselyyn osallistunutta nuorta vastasivat tähän avoimeen kysymykseen. Kielitoimiston 

sanakirja ei tunne sanaa kielivähemmistö, mutta se määrittelee vähemmistökielen olevan ”muu kuin 

maan valtakieli” (Kielitoimiston sanakirja 2020b).  

 

Aineiston vastaajilla oli suurelta osin yhtenäiset käsitykset siitä, mitä kielivähemmistö tarkoittaa.  

Nuorten vastauksista kuitenkin ilmenee, että osa heistä on määritellyt nimenomaan kielivähemmistöä, 

toiset taas vähemmistökieltä. Havainnollistan analyysia esimerkeillä, joita lainaan aineistosta 

sellaisenaan muokaten niitä ainoastaan lisäämällä lauseisiin isot alkukirjaimet ja pisteet sekä 

korjaamalla joitakin selkeästi sormen lipsahduksesta johtuneita näppäilyvirheitä. En puuttunut 

vastausten oikeakielisyysvirheisiin, kuten kielten kirjoittamiseen isolla alkukirjaimella. 

 

Laadullisen sisällönanalyysin pohjalta aineistossa erottui kolme eri vastauskategoriaa. Nuorten 

vastauksissa selvästi yleisimmässä kategoriassa kielivähemmistö tai vähemmistökieli määriteltiin 

kielen puhujamäärän mukaan. Tähän kategoriaan tuli 49 vastausta, joiden mukaan 

vähemmistökielellä on vain vähän tai hyvin vähän käyttäjiä, tai kieli ei ole enemmistön kieli eikä 

yleinen kieli. Yksi vastaaja arveli vähemmistökielen olevan sellainen, jota alle puolet väestöstä 

käyttää, mutta useimmat vastaukset eivät ottaneet kantaa siihen, millainen puhujamäärä heidän 

mielestään olisi pieni tai suuri. 

 

”Sitä, että pienempi osa puhuu maassa sitä kieltä, mitä itsekin.” 

 

”Kielivähemmistöjä ovat ne kielet, joilla on vain pieni ryhmä puhujia.” 

 

”Tietyllä alueella ihmisiä jotka puhuvat eri kieltä kuin enemmistö.” 

 

”Alle puolet puhuvat tällaista kieltä tietyllä alueella (esim. Suomi).” 

 

”Äidinkieli, jota puhutaan vähän jonkun maan kokonaisväestössä.” 
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”Sitä kieltä puhuu vain pieni osa maan asukkaista.” 

 

”Jonkun kielen puhujia on vähän.” 

 

Toiseksi yleisintä vastaajien keskuudessa oli määritellä kielivähemmistö tai vähemmistökieli 

Kielitoimiston sanakirjan tapaan muuna kuin maan valtakielenä. Tähän kategoriaan luokittelin ne 

vastaukset, joissa selkeästi käytettiin termejä kuten valtakieli, virallinen kieli, ja laillinen asema, sekä 

ne, jotka jotenkin ottivat kantaa vähemmistökielen asemaan suhteessa muihin valtiossa puhuttuihin 

kieliin. Tähän luokittelin myös ne vastaukset, joissa kielivähemmistöä verrattiin suomen- ja 

ruotsinkielisiin Suomessa. Yhteensä tähän kategoriaan tuli 44 vastausta. 

 

”Sellaista kieltä, joka ei ole jossain maassa virallinen- eikä valtakieli.” 

 

”Kieli, jolla ei ole virallisen kielen asemaa valtiossa, esimerkiksi Saami.” 

 

”Kieli, joka ei ole valtion valtakieli.” 

 

”Kieli, jolla ei ole virallisen kielen asemaa.” 

 

”Suomessa asuva henkilö, joka puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea.” 

 

”Ihmiset, jotka puhuvat äidinkielenä jotain muuta kieltä, kuin Suomea tai Ruotsia.” 

 

Kolmanteen kategoriaan ”muut” luokittelin loput, yhteensä kuusi vastausta. Tässä kategoriassa 

vastaukset eivät olleet selkeästi jaettavissa kumpaankaan edellä kuvatuista kahdesta kategoriasta, 

mutta eivät myöskään muodostaneet selkeästi yhtenäistä kolmatta kategoriaa. 

 

”Varmaan joku ryhmä ihmisiä jotka puhuu jotain ei kauheen suosittua kieltä.” 

 

”Jonkun tietyn kielen puhujien määrä suomessa.” 

 

”Äidinkielestä muodostuva yhteisö.” 
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”Ryhmä ihmisiä, jolla on vähemmän poliittista äänivaltaa.” 

 

”Syrjäytymässä oleva porukka jossa puhutaan tiettyä kieltä.” 

 

”Vähemmistöporukka, joka puhuu jotain toista kieltä maassa, jossa vallitsee enemm” 

[vastaus loppuu kesken] 

 

Koska kielen arvostukseen ei vaikuta pelkästään kieliyhteisön itsensä suhtautuminen vaan myös 

muun yhteiskunnan, oli toteuttamassani kieliasennetutkimuksessa tärkeää selvittää myös sitä, miten 

vastaajajoukko yleisesti suhtautuu muihin kieliin – erityisesti vähemmistökieliin (ks. myös kielen 

arvostuksen merkityksen käsittelyä luvussa 3.4). Viisiportaista Likert-asteikkoa käyttäen esitin 

nuorille väittämät ”On hyvä, että yhteiskunnassa käytetään monia eri kieliä”, ”Kaikki kielet ovat yhtä 

arvokkaita” ja ”Vähemmistökielten suojelu on tärkeää” (ks. liite). Kaikkiin näihin oli tarjolla kuusi 

vastausvaihtoehtoa: täysin samaa mieltä, vähän samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, vähän eri 

mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa. Seuraavassa tarkastelen näihin väittämiin pohjaavia 

tuloksia. 

 

 

4.2 Asenteet vähemmistökieliä kohtaan 

 

Lomakkeella vastaajia pyydettiin arvioimaan käsityksiään väitteestä ”On hyvä, että yhteiskunnassa 

käytetään monia eri kieliä.” Suurin osa nuorista oli sitä mieltä, että monikielisyys on yhteiskunnassa 

hyvä asia, mutta täyttä yksimielisyyttä vastausten jakauma ei heijasta (ks. kuviota 3). Täysin samaa 

mieltä olevat 47 nuorta ja vähän samaa mieltä olevat 37 nuorta kattoivat valtaosan, 85 prosenttia, 

vastaajista. Vähän eri mieltä oli kahdeksan nuorta ja täysin eri mieltä 4 nuorta, eli yhteensä 12 

prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista. Yksi nuori ei ollut samaa eikä eri mieltä, ja kaksi ei osannut 

sanoa mitä mieltä oli.  
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Kuvio 3: Vastaajien (N=99) vastaukset väittämään “On hyvä, että yhteiskunnassa käytetään monia 

eri kieliä.”  

 

Kyselyn lopussa olleeseen palautekenttään tuli yhteensä kahdeksan kommenttia, joista kahden 

tulkitsin liittyvän nimenomaan tähän kysymykseen. Heistä ensimmäinen oli täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa ja toinen täysin eri mieltä: 

 

“Kaikki kielet ja kansallisuudet ansaitsevat vapautta ja oikeutta omaan kieleensä.” 

 

“Maailmallahan pääsisi helpommin yhdellä kielellä, jonka takia kieliä on turha 

säilyttää kulttuurin vuoksi.” 

 

Seuraavaksi vastaajille esitettiin väittämä “Kaikki kielet ovat yhtä arvokkaita”. Kuvio 4 

havainnollistaa vastausten jakaumaa. 

 

 

 

Kuvio 4: Vastaajien (N=99) vastaukset väittämään ”Kaikki kielet ovat yhtä arvokkaita.”  

 

Kyselyyn vastanneista nuorista 58 oli täysin samaa mieltä siitä, että kaikki kielet ovat yhtä arvokkaita. 

Vähän samaa mieltä oli 18 vastaajaa, eli täysin tai vähän samaa mieltä väittämän kanssa oli yhteensä 
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77 prosenttia vastaajista. Täysin tai vähän eri mieltä oli yhteensä 15 prosenttia vastanneista: 

kymmenen vastaajaa vähän eri mieltä ja viisi täysin eri mieltä. Kahdeksan ei ollut samaa eikä eri 

mieltä. En osaa sanoa -vastauksia ei ollut yhtäkään. Kyselylomakkeen lopun kommenttikenttään oli 

tullut yksi kommentti, jonka yhdistän tähän kysymykseen: 

  

 ”pakkoruotsi helvettiin, suomi kuuluu suomalaisille” 

 

Tämä kommentti edustaa suoranaisen vihamielistä suomalaisnationalistista ideologiaa. Asettamalla 

vastakkain pakkoruotsin ja suomalaisuuden vastaaja implikoi, etteivät suomenruotsalaiset olisi 

suomalaisia siinä missä suomenkieliset suomalaiset ovat. Valtaosa nuorista kuitenkin kyselyn 

perusteella arvostaa eri kieliä ja niiden käyttöä, kuten ilmeni kahden edeltävän kysymyksen pääosin 

myönteisissä vastauksissa. 

 

Seuraavana vastaajille esitettiin väittämä ”Vähemmistökielten suojelu on tärkeää”. Kuvio 5 

havainnollistaa vastaajien pääosin myönteistä asennetta vähemmistökielten suojelua kohtaan. 

 

 

 

Kuvio 5: Vastaajien (N=99) vastaukset väittämään ”Vähemmistökielten suojelu on tärkeää.” 

 

Vastaajista oli samaa tai vähän samaa mieltä siitä, että vähemmistökielten suojelu on tärkeää; täysin 

samaa mieltä 59 vastaajaa ja vähän samaa mieltä 25 vastaajaa. Vastaajista kolme ei ollut samaa eikä 

eri mieltä, ja yhteensä 11 vastasi olevansa vähän tai täysin eri mieltä. Yksi ei osannut sanoa 

mielipidettään asiaan. 

 

 

 

 

59

25

3
8

3 1
0

10

20

30

40

50

60

70

Täysin samaa
mieltä

Vähän samaa
mieltä

Ei samaa eikä
eri mieltä

Vähän eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa



34 
 

4.3 Näkemykset karjalan kielestä suhteessa muihin vähemmistökieliin 

 

Selvittääkseni sitä, miten nuoret suhtautuvat karjalan kieleen verrattuna muihin Suomessa puhuttaviin 

vähemmistökieliin, käytin viisiosaista kysymyssarjaa. Kysymyssarjan avulla selvitettiin Osgood-

asteikkoa käyttäen kieli kerrallaan nuorten käsityksiä suomenruotsista, saamesta, karjalasta, 

romanikielestä sekä viittomakielestä. Vaikka Suomessa puhuttavat pohjoissaame, inarinsaame ja 

koltansaame ovat kaikki kolme eri kieliä, jotka suurelta osin eivät ole keskenään ymmärrettäviä, 

yhdistin ne tässä kuitenkin yhdeksi kysymyssarjaksi (ks. liite). Tein tämän valinnan, koska 

lähtöoletus on, ettei valtaosalla tamperelaisista nuorista ole niin kattavaa käsitystä eri saamen kielten 

eroista, että niiden erottelu olisi tässä kyselyssä mielekästä. Samasta syystä yhdistin suomalaisen ja 

suomenruotsalaisen viittomakielen yhdeksi kysymyssarjaksi. Edellä mainittujen karkeistusten 

taustalla oli myös tutkimuksen keskittyminen varsinaisesti karjalan kieltä koskevien käsitysten 

selvittämiseen. Tässä kyselyn vaiheessa nuoret eivät vielä tienneet tutkimuksen ja kyselylomakkeen 

keskittyvän erityisesti siihen, mitä he ajattelevat karjalan kielestä, vaan vähemmistökielet olivat 

lomakkeen eri sivuilla yksi kerrallaan, keskenään näennäisen merkityksettömässä järjestyksessä. 

Järjestin eri kielten arvioinnit kuitenkin tarkoituksella niin, että suomenruotsia koskeva kysymyssarja 

tuli vastattavaksi ensimmäisenä, sillä ajattelin ruotsin olevan nuorille tutuin kieli, jolloin siitä olisi 

mahdollisesti helpoin aloittaa ja se siten toimisi lämmittelynä seuraavien kielten kysymyspattereille. 

 

Asteikon adjektiiviparit olivat seuraavat: 

a) vanhanaikainen – moderni 

b) maalainen – kaupunkilainen 

c) kaunis – ruma 

d) arvostettava – vähäpätöinen 

e) lämmin – kylmä 

f) älykäs – tyhmä 

g) kotoisa – vieras 

h) kehittyvä – jämähtänyt 

 

Näistä adjektiiviparit a) vanhanaikainen – moderni, d) arvostettava – vähäpätöinen ja f) älykäs – 

tyhmä laadittiin mittaamaan vastaajan käsitystä kysytyn kielen statuksesta eli sitä, miten arvostettuna 

vastaaja kielen kokee. Parit b) maalainen – kaupunkilainen ja h) kehittyvä – jämähtänyt laadittiin 

mittaamaan vastaajan käsitystä kielen dynaamisuudesta eli eläväisyydestä, sopeutuvuudesta ja 

muuttumiskyvystä. Parit c) kaunis – ruma, e) lämmin – kylmä ja g) kotoisa – vieras oli puolestaan 



35 
 

laadittu mittaamaan vastaajan solidaarisuutta kyseistä kieltä kohtaan, eli sitä, miten vastaaja 

henkilökohtaisesti suhtautuu kyseiseen kieleen (Dörnyei 2003: 40). Näitä merkityskenttiä tarkastelin 

lähemmin luvussa 3. Kyselylomakkeella adjektiivien välillä oli seitsemän valintaruutua, joista 

vastaaja sai valita mielestään sopivimman sen mukaan, mihin pisteeseen ajatteli kunkin kielen 

sijoittuvan kyseisten semanttisten ääripäiden välillä. Kyselyyn tulleita vastauksia käsitellessäni laskin 

Excelillä keskiarvon jokaisen kielen jokaisen adjektiiviparin vastauksista. 

 

Seuraavien kuvioiden palkit havainnollistavat saatuja vastausten keskiarvoja merkityskentittäin 

(status, dynaamisuus, solidaarisuus). Kuvioiden palkkien pituudet määräytyivät Excelin laskeman 

keskiarvon mukaan kahden desimaalin tarkkuudella niin, että kolmas desimaali määräsi 

pyöristyksestä ylös tai alas päin. 

 

Ensimmäiseksi tarkastelen statusta mittaavien semanttisten differentiaalien tuloksia (ks. kuviota 6). 

 

 

 

Kuvio 6: Vastaajien (N=99) näkemykset vähemmistökielten statuksesta mitattuna adjektiivipareilla 

moderni – vanhanaikainen, arvostettava – vähäpätöinen ja älykäs – tyhmä. 

 

Kuvion 6 harmaita palkkeja vertaamalla voidaan havaita, että adjektiiviparin moderni – 

vanhanaikainen kohdalla karjala on saanut korkeimman keskiarvon (6,17). Tämä tarkoittaa, että 
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suhteessa muihin tarkasteltuihin kieliin karjalaa pidettiin kaikkein vanhanaikaisimpana. Tämän 

voidaan olettaa johtuvan siitä, että nyky-Suomessa mielikuva karjalaisista yhdistyy niin voimakkaasti 

talvi- ja jatkosodan evakkoihin. Mielleyhtymä on ymmärrettävä: kun karjalaisista puhutaan lähinnä 

Suomen historiaan liittyvissä konteksteissa eivätkä nuoret tunne nykypäivän karjalaisia, on karjalan 

kielikin helppo ajatella vanhanaikaiseksi. Lähes yhtä vanhanaikaisena kuin karjalan kieltä nuoret 

pitivät saamea (6,01). Saamen kielet ovat nyky-Suomessa esillä suhteellisen paljon, mutta tässä 

nuorten mielikuvat perustunevat vanhentuneeseen ja kolonialistiseen kuvastoon, jossa saamelaiset on 

vuosikymmenten ajan kuvattu sivistymättöminä ja primitiivisinä (Hansen 2011: 186; Ranta 2019: 

149). Viittomakieli näyttäytyy vastaajajoukon silmissä kysytyistä vähemmistökielistä kaikkein 

moderneimpana (2,26). Yksikään vastaaja ei perustellut valintaansa kyselyn lopun 

kommenttikenttään, mutta lienee mahdollista, että hallituksen lukuisat televisioidut 

tiedotustilaisuudet koronakeväänä ja -kesänä 2020 ovat vaikuttaneet nuorten näkemyksiin 

viittomakielestä, sillä lähes kaikissa hallituksen koronatiedotustilaisuuksissa on ollut töissä myös 

viittomakielten simultaanitulkkeja. Näin ollen suomalainen viittomakieli on nimenomaan kyselyni 

vastausaikana ollut televisiouutisten kautta myös lukiolaisten näkyvillä ehdottoman modernissa ja 

ajankohtaisessa kontekstissa. 

 

Oransseja palkkeja (arvostettava – vähäpätöinen) vertaamalla nähdään, että vastaajat eivät pitäneet 

mitään kieltä erityisen vähäpätöisenä. Karjala (3,05) sijoittui asteikon keskipisteeseen nähden hieman 

enemmän arvostettavan kuin vähäpätöisen puolelle. Modernin lisäksi viittomakieltä (1,67) pidettiin 

myös arvostettavimpana vähemmistökielenä. Sinisiä palkkeja (älykäs – tyhmä) vertaamalla 

puolestaan havaitaan, että pääosalle nuorista karjalan kieli (3,80) ei näyttäydy sen erityisemmin 

älykkäänä kuin tyhmänäkään kielenä. Älykkäimpänä nuoret pitivät viittomakieltä (1,73). 

 

Nuorten silmissä viittomakielellä on siis suhteellisesti selvästi kaikkein korkein status: sitä pidettiin 

sekä modernimpana, arvostettavampana että älykkäämpänä kuin muita kysyttyjä vähemmistökieliä. 

Statukseen liittyvissä adjektiivipareissa karjala sijoittui kaikkein vanhanaikaisimmaksi, mutta kielen 

suhteellinen arvostettavuus tai älykkyys eivät painottuneet nuorten vastauksissa kumpaankaan 

suuntaan. 

 

Seuraavaksi tarkastelen kielten dynaamisuutta mittaavien semanttisten differentiaalien tuloksia (ks. 

kuviota 7). 
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Kuvio 7: Vastaajien (N=99) käsitykset vähemmistökielten dynaamisuudesta mitattuna 

adjektiivipareilla kaupunkilainen – maalainen ja kehittyvä – jämähtänyt. 

 

Kuvion 7 oransseja palkkeja vertailemalla voidaan havaita, että asteikolla kaupunkilainen – 

maalainen kyselyyn vastanneet nuoret pitivät karjalaa (6,35) selvästi maalaisimpana. Myös saame 

(6,22) sai korkeat maalaisuuspisteet, ja kaikkein kaupunkilaisimpana nuoret pitivät viittomakieltä 

(2,86). Kuvion sinisten palkkien (kehittyvä – jämähtänyt) vertailu tuottaa hyvin samankaltaiset 

tulokset: karjalaa (5,25) ja saamea (5,21) pidettiin huomattavasti muita jämähtäneimpinä ja 

viittomakieltä (2,10) niin ikään kehittyvimpänä. Dynaamisimpana nuorille näyttäytyi siis 

viittomakieli ja vähiten dynaamisena karjala. 

 

Seuraavaksi tarkastelen vielä niiden semanttisten differentiaalien tuloksia, jotka mittaavat vastaajien 

tuntemaa solidaarisuutta kyseistä kieltä kohtaan (ks. kuviota 8). 

 

2.1

4.23

5.21

3.94

5.25

2.86

3.61

6.22

3.36

6.35

1 2 3 4 5 6 7

viittomakieli

romani

saame

suomenruotsi

karjala

1 kaupunkilainen - 7 maalainen 1 kehittyvä - 7 jämähtänyt



38 
 

 

 

Kuvio 8: Vastaajien (N=99) tuntema solidaarisuus vähemmistökieliä kohtaan mitattuna 

adjektiivipareilla kaunis – ruma, lämmin – kylmä ja kotoisa – vieras. 

 

Kuvion 8 harmaita (kaunis – ruma) ja oransseja (lämmin – kylmä) palkkeja vertaamalla havaitaan, 

että nuoret pitivät viittomakieltä sekä kauneimpana (2,91) että lämpimimpänä (3,05). Karjala asettui 

sekä kauneudessa (3,72) että lämpimyydessä (3,74) asteikon keskivaiheille. Sinisiä (kotoisa – vieras) 

palkkeja vertaamalla puolestaan havaitaan, että nuoret kokivat kaikki viisi vähemmistökieltä itselleen 

jokseenkin vieraina. Keskimäärin vieraimpana pidettiin romanikieltä (5,98), vähiten vieraina 

suomenruotsia (4,32) ja viittomakieltä (4,42). Karjala (4,88) asettuu tällä solidaarisuusmittarilla 

näiden väliin. Olisi kiinnostavaa tietää perusteluja siihen, miksi nuoret pitivät kieliä kotoisina tai 

vieraina, mutta kukaan ei ollut kommentoinut tätä kysymystä mitenkään. 

 

Tuloksia kokonaisuutena tarkastellessa voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet ensimmäisen vuoden 

tamperelaislukiolaiset pitävät karjalan kieltä muihin vähemmistökieliin verrattuna jossain määrin 

vanhanaikaisena, maalaisena, jämähtäneenä ja vieraana. Tulos ei yllätä, sillä suomalainen Karjala-

kuvasto on pääasiassa 1940-lukuista sota-ajan, evakkomatkan ja luovutettujen alueiden muistelua. 

Karjalaa ja karjalaisuutta ei yksinkertaisesti ole ollut tapana kuvata nykypäiväisenä asiana, mikä 

näyttää heijastuvan myös nuorten käsityksiin karjalan kielestä. Lisäksi on vielä huomattava, että tämä 

kysely ei anna tietoa siitä, ymmärtävätkö tamperelaiset nuoret karjalan kielen ja ns. karjalan murteen 

eron. On hyvin mahdollista, että ainakin osa nuorista on vastatessaan saattanut mielessään ajatella 
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karjalan kielenä niitä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnissa puhuttavia suomen kielen murteita, joita 

usein kutsutaan arkikielessä karjalan murteiksi. Tuloksia tulkittaessa on myös otettava huomioon, että 

kaikki kyselyyn vastanneet nuoret eivät välttämättä ole koskaan kuulleet kaikkia kyselyssä mukana 

olleita kieliä puhuttavan, mutta he joutuivat silti vastaamaan jotain jokaiseen kysymykseen, koska 

kysely oli rakennettu niin, että sen seuraavalle sivulle pääsi vasta vastattuaan kaikkiin pakollisiin 

kysymyksiin. Eräs vastaaja huomautti tästä itsekin kyselyn lopun kommenttikentässä:  

 

”En osannut vastata kaikkiin mielipide kysymyksiin, sillä en ole kuullut koskaan 

esimerkiksi karjalan tai romanin kieltä tai olen kuullut niitä vain vähän.” 

 

Kyselyssä nuorille esitettiin myös väittämä ”Kouluissa pitäisi saada enemmän tietoa Suomessa 

puhuttavista vähemmistökielistä”. Vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, vähän samaa 

mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, vähän eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa. Kaksi 

kolmasosaa vastaajista oli väitteen kanssa samanmielisiä eli täysin tai vähän samaa mieltä. Tämä on 

tietenkin osaltaan odotettavissa – kyselyn aihepiiri itsessään motivoi antamaan myönteisiä vastauksia. 

Kuusitoista vastaajaa vastasi ei samaa eikä eri mieltä, ja yhteensä 21 vastaajaa oli vähän tai täysin 

eri mieltä väitteen kanssa. Kaksi vastaajaa vastasi kysymykseen en osaa sanoa. 

 

 

4.4 Vastaajien näkemykset karjalan kielen näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa 

 

Koska sosiaalinen media ei ole paikkasidonnainen, on siellä mahdollista nähdä käytettävän 

sellaisiakin kieliä, jotka eivät nuorten fyysisessä arkielämässä näy tai kuulu. Siksi halusin selvittää, 

ovatko nuoret nähneet karjalan kieltä käytettävän erilaisilla sosiaalisen median kanavilla. 

Kysymykseen “Oletko nähnyt karjalan kieltä käytettävän sosiaalisessa mediassa?” saattoi vastata 

en, en tiedä, tai kyllä. Myöntävien vastausten yhteyteen vastaajalle oli annettu valmiiksi vaihtoehdot, 

kuten esimerkiksi kyllä, Tik Tokissa tai kyllä, Twitterissä, sekä vielä kyllä, jossain muualla, jolloin 

vastaaja sai itse kertoa missä muualla oli karjalaa nähnyt käytettävän (ks. liite). Vastausohjeessa 

kehotettiin valitsemaan yksi tai useampi vaihtoehto.  

 

Havainnollistan kysymykseen saamieni vastausten jakaumaa kuviolla 9. Punainen palkki osoittaa 

niiden vastaajien lukumäärän, jotka eivät olleet nähneet karjalan kieltä sosiaalisessa mediassa, 

keltainen palkki taas niiden, jotka eivät olleet varmoja. Vihreä palkki puolestaan osoittaa niiden 

vastaajien määrän, jotka raportoivat nähneensä karjalaa käytettävän sosiaalisessa mediassa. Lisäksi 



40 
 

kuviossa on merkitty vihreillä rasterointipisteillä korostettuna ne sosiaalisen median kanavat, joissa 

nämä kyseiset nuoret kertoivat karjalan kieltä nähneensä.  

 

 

 

Kuvio 9: Vastaajien (N=99) vastaukset kysymykseen “Oletko nähnyt karjalan kieltä käytettävän 

sosiaalisessa mediassa?” ja siihen, missä sosiaalisen median kanavissa karjalaa on nähty. 

 

Kuten kuvio 9 havainnollistaa, 47 nuorta eli vajaa puolet vastaajista ilmaisi, ettei ollut nähnyt karjalan 

kieltä käytettävän sosiaalisessa mediassa. 22 nuorta vastasi, ettei ollut varma, oliko nähnyt karjalaa 

käytettävän vai ei. Kolme nuorta oli vastannut tähän kysymykseen sekä en että en ole varma.  

 

Vastaajista kuitenkin suhteellisen suuri osa, 33 vastaajaa, kertoi nähneensä karjalaa käytettävän 

sosiaalisessa mediassa. Heistä edelleen suurin osa, 26 henkilöä, oli nähnyt karjalan kieltä TikTokissa. 

TikTok on lyhyiden videoleikkeiden julkaisuun tarkoitettu mobiilisovellus, joka on erityisesti nuorten 

suosiossa ympäri maailmaa. Digital Information World -sivuston mukaan TikTok oli huhtikuussa 

2020 maailman toiseksi ladatuin mobiilisovellus kun pelit jätettiin tilaston ulkopuolelle. Suosion 

laajuutta selventänee tieto siitä, että samassa tilastossa ensimmäisellä sijalla oli – todennäköisesti 

maailmanlaajuisen koronakevään seurauksena – videopuhelusovellus Zoom, kolmantena Facebook 

sekä neljäntenä ja viidentenä WhatsApp ja Instagram. (Rasool 2020.) Keväällä 2020 TikTokissa oli 

tiettävästi ainakin yksi videoita jakava karjalainen nuori. Nimimerkin @maurash katsotuimmalla 

videolla oli lokakuussa 2020 jopa 178 000 toistokertaa, ja onkin siis perusteltua olettaa, että 

TikTokissa karjalan kieltä kohdanneet nuoret ovat todennäköisesti katsoneet juuri hänen videoitaan. 
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Viisi nuorta kertoi nähneensä karjalaa käytettävän jonkun blogissa. Tämä vastaus oli kiinnostava, 

koska en aktiiviseen karjalankielisten nuorten aikuisten yhteisöön kuuluvana henkilönä itsekään heti 

keksinyt, mitä sellaisia Karjala-aiheisia blogeja olisi olemassa niin, että ne olisivat näiden nuorten 

silmiin olisi saattanut osua. Epäilenkin, että jotkut nuoret saattavat pitää esimerkiksi Instagram- tai 

Tumblr-kuvapalveluihin tehtyjä tilejä blogeina niiden perinteisten kirjoitettuun tekstiin perustuvien 

blogien sijaan, joita itse tarkoitin tällä vastausvaihtoehdolla. Kolme nuorta oli nähnyt karjalaa 

käytettävän Twitterissä, kolme Instagramissa ja kaksi oli nähnyt karjalaa käytettävän Youtubessa. 

Lisäksi yhden äänen kukin saivat mikrobloggausalusta Tumblr, pikaviestisovellus Discord, 

kuvalautasivusto 4chan sekä erään vastaajan itse nimeämä uutiset. Hän ei tarkentanut, missä uutisissa 

olisi karjalaa nähnyt tai kuullut. Viestisovelluksissa, kuten WhatsAppissa, Snapchatissa tai Jodelissa 

kukaan ei ollut nähnyt karjalan kieltä. 

 

Sosiaalinen media on valtaosalle Suomessa asuvista ihmisistä jokapäiväinen viestinnän, 

vuorovaikutuksen ja itseilmaisun keino (Leppänen, Vaarala & Taalas 2019: 92), mutta kuten Anneli 

Sarhimaa kirjoittaa, karjalankielisiä mediasisältöjä ei nykyisellään tuoteta riittävästi eikä jo olemassa 

oleva materiaali tavoita potentiaalisia käyttäjiä niin hyvin kuin sen pitäisi (Sarhimaa 2017: 195). 

Karjalan kielen näkyvyys paitsi karjalankielisten, myös suomenkielisten ja erityisesti Suomen 

poliittisten päättäjien sosiaalisen median syötteissä olisi ehdottoman tärkeää, jotta tietoisuus karjalan 

kielestä ja sen puhujista lisääntyisi ja sen mukana myös kielen arvostus, jotta kieli saisi paremmat 

mahdollisuudet pysyä elinvoimaisena (Sarhimaa 2017: 197). Siihen nähden, miten vähän tunnettu 

karjalan kieli on Suomessa, on kiinnostavaa, että jopa kolmasosa kyselyyn vastanneista nuorista on 

kuitenkin kohdannut karjalan kieltä sosiaalisessa mediassa. Tulos kertoo siitä, että karjalainen yhteisö 

osaa käyttää sosiaalista mediaa hyödykseen ja se todella näkyy muillekin kuin karjalankielisille 

itselleen.  

 

Erään nuoren kyselyn loppuun kirjoittama kommentti osoitti selvästi sen, miksi karjalankielisten 

mediasisältöjen näkyvyys on kielen elpymisen kannalta tarpeellista paitsi karjalaisille itselleen, myös 

suomenkieliselle yleisölle: 

 

”En edes tiennyt, että karjala on oma kielensä. Sain tietää vasta pari kuukautta sitten 

tiktokissa vastaan tulleesta videosta, joka pyrki kertomaan suomalaisille karjalan 

kielestä. Koulussa en muista koskaan kuulleeni karjalan olevan oma kielensä.” 
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4.5 Vastaajien näkemykset karjalan kielen kuuluvuudesta Tampereella 

 

Edellä käsiteltyjen osioiden jälkeen pyysin nuoria vastaamaan karjalan kieleen keskittyviin 

kysymyksiin. Kuten aiemmin luvussa 3.1 on tullut esille, karjalan kielen olemassaolo ei ole monille 

suomalaisille itsestään selvää, ja karjalan kieli sekoitetaan usein ns. karjalan murteeseen, jolla puhuja 

saattaa tarkoittaa monenlaisia kielimuotoja omasta karjalan kielen murteestaan nykyisen Suomen 

Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella puhuttaviin murteisiin. Siksi oli relevanttia selvittää, 

tietävätkö nuoret ylipäänsä miltä karjalan kieli kuulostaa, eli tunnistavatko he karjalan kielen sen 

kuullessaan. Tätä selvitettiin kysymyksellä ”Uskon tietäväni, miltä karjalan kieli kuulostaa,” ja 

vastausvaihtoehtoja oli kuusi: täysin samaa mieltä, vähän samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 

vähän eri mieltä, täysin eri mieltä sekä en osaa sanoa. Havainnollistan vastausten jakaumaa kuviolla 

10. 

 

 

 

Kuvio 10: Vastaajien (N=99) vastaukset väittämään ”Uskon tietäväni, miltä karjalan kieli kuulostaa.” 

 

Suhteellisesti suurin osa vastaajista (29) oli valinnut vaihtoehdon vähän samaa mieltä. Lähes yhtä 

suuri osa vastaajista (26) oli valinnut vaihtoehdon täysin eri mieltä. Kolmetoista vastaajaa oli täysin 

samaa mieltä, seitsemän vastaajaa valitsi vaihtoehdon ei samaa eikä eri mieltä, ja yhteensä 

kahdeksantoista vastaajaa ilmaisi olevansa vähän eri mieltä, eli ei uskonut tietävänsä, miltä karjalan 

kieli kuulostaa. Kuusi vastaajaa ei osannut sanoa, tunnistaisiko karjalan kielen vai ei. Vastaukset siis 

jakautuivat karkeasti ottaen kahtia niiden kesken, jotka uskovat tietävänsä, miltä karjalan kieli 

kuulostaa ja niiden kesken, jotka eivät usko tietävänsä. Tuloksia tulkitessa täytyy lisäksi ottaa 

huomioon se, että tässä kysyttiin vain nuorten uskomusta siitä, tunnistaisivatko he karjalan kielen sitä 

kuullessaan. Kyselyn vastauksista ei voida nähdä, tunnistaisivatko nuoret tosiaan nimenomaan 
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karjalan kielen, vai pitäisivätkö he erinäisiä tässäkin aiemmin mainittuja karjalan murteiksi kutsuttuja 

kielimuotoja karjalan kielenä.  

 

Selvittääkseni nuorten tuntumaa karjalan kielen kuuluvuuteen Tampereella kysyin lomakkeella 

nuorilta, ovatko he itse kuulleet karjalan kieltä käytettävän Tampereella, ja uskovatko he, että karjalaa 

ylipäänsä voi kuulla Tampereella. Kukaan kyselyyn vastanneista ei kertonut itse kuulleensa karjalaa 

Tampereella. 83 nuorta vastasi, että ei ollut kuullut karjalan kieltä puhuttavan Tampereella, ja loput 

16 ei ollut varma, oliko kuullut karjalaa vai ei. 

 

Väittämään ”Karjalan kieltä voi kuulla Tampereella nykyään” vastaaminen sinänsä ei edellytä, että 

vastaaja olisi itse kuullut karjalaa, vaan tässä kyse on vastaajan erikseen kysytyn oman kokemuksen 

sijaan vastaajan uskomuksesta tai arviosta siitä, voiko karjalaa ylipäänsä kuulla Tampereella. Suurin 

osa, yhteensä 53 vastaajaa, oli vähän tai täysin sitä mieltä, ettei karjalaa nykyään kuule Tampereella. 

29 eli noin kolmannes vastaajista ei osannut sanoa, voisiko karjalaa kuulla Tampereella vai ei. 

Yksitoista ei ollut samaa eikä eri mieltä, ja yhteensä kuusi vastaajaa oli täysin tai vähän samaa mieltä 

siitä, että karjalan kieltä voi kuulla Tampereella nykyään. (Ks. kuviota 11.)  

 

 

 

Kuvio 11: Vastaajien (N=99) vastaukset väittämään ”Karjalan kieltä voi kuulla Tampereella 

nykyään.” 

 

Kyselyssä selvitettiin myös nuorten arveluita siitä, kuka karjalan kieltä käyttää Tampereella 

kysymyksellä ”Ketkä käsityksesi tai kokemuksesi mukaan käyttävät Tampereella karjalan kieltä?”. 

Kysymyksessä oli vastausvaihtoehtoina kielenkäyttäjän ikään perustuvat vastaukset lapset, nuoret, 

aikuiset, vanhukset sekä kansallisuuteen perustuvat vastaukset suomalaiset, ruotsalaiset, venäläiset, 

karjalaiset ja vielä En usko, että kukaan käyttää karjalaa Tampereella sekä Muut, ketkä? -

vaihtoehdot. Vastaajat saivat valita niin monta vaihtoehtoa kuin halusivat.  
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52 nuorta ajatteli vanhusten puhuvan Tampereella karjalaa. Käsitys siitä, että vanhukset puhuvat 

karjalaa, on hyvin linjassa sen kanssa, että karjalaa pidettiin myös Osgood-asteikolla mitattuna 

vanhanaikaisena. Siitä huolimatta noin 21 nuorta eli noin viidennes vastaajista ajatteli myös aikuisten 

puhuvan karjalaa. Vanhukset ovat tietenkin myös aikuisia, mutta uskon silti kysymyksenasettelun 

ohjanneen nuoria kategorisoimaan vastatessaan aikuiset ja vanhukset eri ikäryhmiksi. Ainoastaan 

neljä vastaajaa arveli nuorten puhuvan karjalaa Tampereella, ja vastaajista kolme uskoi Tampereella 

olevan myös karjalaa puhuvia lapsia. 

 

Karjalan puhujien kansallisuutta kysyttäessä 64 nuorta vastasi karjalaisten puhuvan karjalaa, mikä on 

melko odotuksenmukainen tulos. 16 vastaajaa arveli venäläisten puhuvan Tampereella karjalaa ja 15 

suomalaisten. Kukaan ei uskonut ruotsalaisten puhuvan karjalaa, mitä voi myös pitää 

odotustenmukaisena tuloksena. 

 

99 vastaajasta 31 eli noin kolmannes oli sitä mieltä, että kukaan ei puhu Tampereella karjalaa. Lisäksi 

neljä vastaajaa vastasi ”jonkun muun” puhuvan Tampereella karjalaa ja avasi vastaustaan sanallisesti. 

Yksi heistä sanoi olettavansa ainakin jonkun puhuvan karjalaa, muttei osannut sanoa tarkasti 

millainen ihminen sitä puhuisi. Toinen ei ollut rastittanut muut-vaihtoehtoa mutta kirjoitti, että 

Suomen itärajalla asuvat ihmiset saattaisivat puhua karjalaa. Yksi nuori sanoi vanhojen sukulaistensa 

puhuvan karjalaa ja yksi kertoi osaavansa itse puhua karjalaa. 

 

 

4.6 Karjalan kielen tulevaisuuskuva Tampereella 2030–2080 

 

Lomakekyselyn viimeisessä osassa selvitin nuorten arvioita karjalan kielen tulevaisuudesta 

Tampereella kolmella rinnakkaisella kysymyksellä: ”Uskon, että karjalaa voi kuulla Tampereella 

vuonna 2030”, ”Uskon, että karjalaa voi kuulla Tampereella vuonna 2050”, ja ”Uskon, että karjalaa 

voi kuulla Tampereella vuonna 2080”. Näitä kysyttiin, koska vertailemalla nuorten näkemyksiä 

karjalan tilanteesta tulevaisuuden eri vuosikymmeninä voitaisiin saada tuntumaa nuorten yleisempiin 

asenteisiin karjalan kielen säilymistä kohtaan. Vastausvaihtoehtoja kuhunkin kysymykseen oli jälleen 

kuusi: täysin samaa mieltä, vähän samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, vähän eri mieltä, täysin 

eri mieltä ja en osaa sanoa. 

 

Kuvio 12 kokoaa ja havainnollistaa vastaajaryhmän näkemykset karjalan tilanteesta tulevina 

vuosikymmeninä. Kuvion 12 vihreitä palkkeja vertaamalla voidaan havaita, että vain harva nuori 
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uskoo karjalan kieltä kuultavan Tampereella vuosina 2030, 2050 tai 2080. Siitä huolimatta 

myöntävästi vastanneiden määrä kuitenkin nousee hivenen kauemmas tulevaisuuteen edetessä: kuusi 

nuorta uskoo karjalan kieltä voitavan kuulla Tampereella vuonna 2030, kun vuoden 2080 kohdalla 

myöntävästi vastasi kahdeksan nuorta. Yksitoista vastaajaa ei ollut samaa eikä eri mieltä siitä, voisiko 

karjalan kieltä kuulla Tampereella vuosina 2030 tai 2050, ja määrä vähenee kahdeksaan vuoden 2080 

kohdalla. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että ne, jotka uskovat karjalan kielen 

tulevaisuuteen nyt, uskovat sen säilymiseen läpi tulevienkin vuosikymmenten, vuodesta 2030 

vuoteen 2080. 

 

 

 

 

 

Kuvio 12: Vastaajien (N=99) vastaukset väittämiin ”Uskon, että karjalaa voi kuulla Tampereella 

vuonna…” 

 

Vastaajien enemmistö pitää karjalan kielen asemaa Tampereella heikkona vuonna 2030. Enemmistö 

näkee sen myös heikkenevän tulevien vuosikymmenien saatossa. Tämä voidaan nähdä vertailemalla 

punaisen sävyisiä palkkeja. 53 vastaajaa on vähän tai täysin samaa mieltä siitä, ettei karjala kuulu 

Tampereella vuonna 2030. Näin vastanneiden määrä kasvaa 63:een vuoden 2050 kohdalla, ja 66 eli 

kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista nuorista uskoo, ettei karjalaa kuulla Tampereella enää 

vuonna 2080. Samalla kuvion 12 sinisiä palkkeja vertaamalla nähdään, että vuoden 2030 kohdalla 

epävarmoja oli 29 vastaajaa, mutta vuoden 2080 kohdalla enää 17. Kun tarkastellaan värillisten 

palkkien avulla yleistä muutosta vuosien 2030, 2050 ja 2080 välillä, näyttää siltä, että nuoret ovat 
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hivenen epävarmempia karjalan kielen lähitulevaisuudesta, mutta vuoden 2080 kohdalla 

kirkkaanpunainen palkki havainnollistaa, että noin 42 prosenttia vastaajista on hyvinkin varmoja siitä, 

ettei karjalan kieli kuulu Tampereella enää kuudenkymmenen vuoden kuluttua. Arvioiden vertailu 

vuosikymmenittäin osoittaa, ettei nuorten asenne ole erityisen jyrkkä, mutta se ei myöskään ole 

optimistinen. Tämän tutkimuksen mukaan enemmistö vastaajista pitää karjalan kielen tulevaisuutta 

Tampereella sitä heikompana, mitä kauemmas tulevaisuuteen mennään. Pieni osa vastaajista 

kuitenkin vastaavasti uskoo karjalan kielen tulevaisuuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5 TULOSTEN KOONTIA JA POHDINTAA 

 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut selvittää sitä, millaisena tamperelaiset nuoret kokevat karjalan 

kielen verrattuna muihin vähemmistökieliin sekä sitä, miltä karjalan kielen nykytila ja tulevaisuus 

näyttävät nuorten silmissä. 99 lukiolaisvastaajaa kattavan aineiston analyysi osoittaa, että karjala 

vähemmistökielenä näyttäytyy nuorten silmissä jokseenkin arvostettavana mutta vieraana kielenä, ja 

muihin vähemmistökieliin verrattuna ennen kaikkea vanhanaikaisena ja maalaisena. Tutkimus 

kuitenkin osoittaa myös sen, että nuorilla on varsin vähän tietoa karjalan kielestä. Nuoret mieltävät 

karjalan puhujien olevan pääasiassa karjalaisia aikuisia tai vanhuksia; nuorten tai lasten kielenä 

karjalaa ei pidetä. Puhuttuna karjalan kielen tunnistaminen on kahden vaiheilla – noin puolet nuorista 

uskoo tunnistavansa karjalan, noin puolet ei. Kirjoitettua karjalan kieltä monet ovat kuitenkin 

tunnistaneet nähneensä sosiaalisessa mediassa. Tampereella karjalaa ei ole kuultu puhuttavan, ja 

suurin osa uskoo karjalan kielen kuuluvan Tampereella ajan kuluessa yhä vähemmän. 

 

Tutkimuskyselyyni saatujen vastausten määrällisen ja laadullisen analyysin perusteella nuoret 

pääasiassa arvostavat eri kieliä ja monikielisyyttä sekä kannattavat vähemmistökielten suojelua. 

Kuten luvussa 4.3 kävi ilmi, kaksi kolmasosaa vastanneista nuorista oli sitä mieltä, että kouluissa 

pitäisi saada enemmän tietoa Suomessa puhuttavista vähemmistökielistä. Kun tätä tietoa vertaa 

nuorten käsitykseen karjalan kielen tilanteesta 2030-, 2050- ja 2080-luvuilla, onkin hyvä miettiä, 

käsitelläänkö vähemmistökieliä ylipäänsä riittävästi kouluissa. Kun vähemmistökielet nähdään 

tärkeinä ja tuettavina ja samalla tiedetään, että pienen kielen tunnettuus ja arvostus lisää sen 

mahdollisuuksia selvitä tulevaisuudessakin, voisi ehkä olla syytä varmistaa, että vähemmistökielet 

saavat koulujen opetussuunnitelmissa ansaitsemansa ja tarvitsemansa tilan. 

 

Karjalan kieltä, karjalaisuutta ja siirtokarjalaisten sopeutumista on tutkittu toisen maailmansodan 

jälkeen paljon. Usein tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet karjalaisiin itseensä tai heidän 

kielikäsityksiinsä (ks. esim. Sarhimaa 2013; Lemmetyinen 2015; Uusitupa, Koivisto & Palander 

2017). Tietääkseni karjalaisyhteisön ulkopuolisten nuorten karjalan kieleen liittyviä kielikäsityksiä ja 

-asenteita ei ole vielä ennen tutkittu, mutta koska siirtokarjalaisia oli sotien jälkeen lähes kaikkialla 

Suomessa, voisi olla hyvinkin mielekästä toistaa omani kaltainen tutkimus lähes missä tahansa 

suomalaisessa kunnassa. Esimerkiksi oma tutkimusasetelmani, lukion ensimmäisen vuoden 

opiskelijoille lähetettävä kysely, olisi helposti toistettavissa missä tahansa kaupungissa, jossa on 

useampi lukio. Yhden lukion paikkakunnillakin tutkimus olisi mahdollista tehdä, mutta silloin 

tutkijan tulisi kiinnittää erityistä huomiota vastaajien yksityisyydensuojaan. Erityisen kiinnostavaa 
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olisi tehdä sama tutkimus eri paikkakunnilla ympäri Suomea, varsinkin kunnissa, joissa jokin 

vähemmistökieli on selkeästi läsnä – vaikkapa Hangossa, missä noin 43 % kaupunkilaisista on 

ruotsinkielisiä, tai Utsjoella, missä noin puolet kuntalaisista on saamenkielisiä – tai Joensuussa, missä 

karjalan kieli on nuorille todennäköisesti paljon tutumpi kieli kuin Tampereella (Hangon kaupunki 

2020; Utsjoen kunta 2020). Toisaalta paikkakunnan vaihtamisen sijaan voisi olla kiinnostavaa toistaa 

samaa tutkimusta eri vähemmistökieliin keskittyen. Minun kyselyyni vastanneet nuoret suhtautuivat 

viittomakieleen erityisen positiivisesti. Siksi olisi kiinnostavaa tehdä tulevaisuudessa vastaavanlainen 

tutkimus niin, että keskiössä olisikin viittomakieli. 

 

Oman tutkimukseni aineisto koostui kolmen tamperelaisen lukion ensimmäisen vuoden 

opiskelijoista. 99 vastaajan aineiston perusteella voi jo vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä nuorten 

kielikäsityksistä, mutta tietenkin olisi ollut kiinnostavaa saada laajempi aineisto. Esimerkiksi 

tutkimuksen ulottaminen useampaan ikäryhmään tarjoaisi kiinnostavaa tietoa tämänhetkisten 

sukupolvien kieliasenteista. Luonteva jatko olisi tietenkin myös tehdä sama tutkimus vertailumielessä 

uudelleen viiden tai kymmenen vuoden päästä. Karjalaiset kieliaktivistit toimivat jatkuvasti kielen 

eteen, mikä todennäköisesti ennen pitkää vaikuttaa positiivisesti karjalan kielen asemaan ja 

tunnettuuteen Suomessa. Siksi arvelen optimistisesti, että karjalan kieli saattaa tulevaisuudessa olla 

tamperelaisillekin nuorille paljon nykyistä tutumpi kieli. 
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LIITE 

 
 

Kyselylomake tamperelaisten lukioiden 1. vuoden opiskelijoille  
Hei, 

 
olen suomen kielen maisteriopiskelija Tampereen yliopistosta ja teen parhaillaan gradua Kielten tutkinto-ohjelmassa. 

Olen lähettänyt seuraavan kyselyn kaikkien tamperelaisten lukioiden 1. vuoden opiskelijoille saadakseni tietoa 

tamperelaisten nuorten kielikäsityksistä. 
 

Kerään tutkimukseni aineiston Tampereen yliopiston e-lomakkeen avulla. Kyselylomake on auki maaliskuun 2020 ajan ja 

siihen voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia. 
 

Tähän kyselytutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää 

osallistumisen milloin tahansa ilman erillistä syytä. 
 

Vastauksia käsitellään sekä koulu- että vastaajakohtaisella tasolla luottamuksellisesti, eli vain minä tutkimuksen laatijana näen ne.  
Tutkimukseni analyysistä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Myös vastaajien koulut tutkimustuloksista raportoidessa anonymisoidaan. 

 
Jos tahdot lisätietoja kyselystä, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse: laura.hirvonen@tuni.fi. 

 
Laura Hirvonen 

 

 
Taustatiedot 

 
Lukio, jossa opiskelet   
--Valitse tästä-- 

 
Monennenko vuoden opiskelija olet?   
--Valitse tästä-- 

 
Ikä   
--Valitse tästä-- 

 
Sukupuoli   
--Valitse tästä-- 

 
Missä olet asunut suurimman osan elämästäsi?   
--Valitse tästä-- 

 

 

 
Käyttämäsi kielet 

 
1. Mitä kieliä käytät päivittäin tai lähes päivittäin perheesi, läheistesi ja/tai ystäviesi kanssa? ? 

 
 suomi  
 ruotsi  
 englanti  
 Muu. Tarkenna kohdassa 1b. 

 
1b. Mitä muita kieliä käytät päivittäin tai lähes päivittäin  
perheesi, läheistesi ja/tai ystäviesi kanssa? ? 

 
2. Mitä kieliä käytät satunnaisemmin elämässäsi koulun oppituntien ulkopuolella? ? 

 
 suomi  
 ruotsi  
 englanti  
 Muu. Tarkenna kohdassa 2b. 

 
2b. Mitä muita kieliä käytät satunnaisemmin elämässäsi? ? 
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Kielivähemmistöt 

 
3. Mitä käsityksesi mukaan tarkoittaa sana "kielivähemmistö"? 

 

 

4. Tiedätkö tai tunnetko kuuluvasi johonkin kieli- tai kulttuurivähemmistöön? ?   
En. Kyllä, mihin? Jos kyllä, mihin?  

 
Valitse toinen  

 

 

 
Suomessa puhuttavia vähemmistökieliä 

 
5. Seuraavaksi kysytään mielipiteitäsi eräistä Suomen valtion alueella käytettävistä vähemmistökielistä. Huomaa, että 

oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan voit vastata oman mielikuvasi mukaisesti. 
 
 
 

5a. suomenruotsi 

 
5. Seuraavaksi kysytään mielipiteitäsi eräistä Suomen valtion alueella käytettävistä vähemmistökielistä. Huomaa, että 

oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan voit vastata oman mielikuvasi mukaisesti. 

 
 

vanhanaikainen - - - - - moderni 
 

a)  
 
 

maalainen - - - - - kaupunkilainen 
 

b)  
 
 

kaunis - - - - - ruma 
 

c)  
 
 

arvostettava - - - - - vähäpätöinen 
 

d)  
 
 

lämmin - - - - - kylmä 
 

e)  
 
 

älykäs - - - - - tyhmä 
 

f)  
 
 

kotoisa - - - - - vieras 
 

g)  
 
 

kehittyvä - - - - - jämähtänyt 
 

h)  
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5b. saamen kielet (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) 

 
5. Seuraavaksi kysytään mielipiteitäsi eräistä Suomen valtion alueella käytettävistä vähemmistökielistä. Huomaa, että 

oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan voit vastata oman mielikuvasi mukaisesti. 

 
 

vanhanaikainen - - - - - moderni 
 

a)  
 
 

maalainen - - - - - kaupunkilainen 
 

b)  
 
 

kaunis - - - - - ruma 
 

c)  
 
 

arvostettava - - - - - vähäpätöinen 
 

d)  
 
 

lämmin - - - - - kylmä 
 

e)  
 
 

älykäs - - - - - tyhmä 
 

f)  
 
 

kotoisa - - - - - vieras 
 

g)  
 
 

kehittyvä - - - - - jämähtänyt 
 

h)  
 

 

 
5c. karjala 

 
5. Seuraavaksi kysytään mielipiteitäsi eräistä Suomen valtion alueella käytettävistä vähemmistökielistä. Huomaa, että 

oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan voit vastata oman mielikuvasi mukaisesti. 

 
 

vanhanaikainen - - - - - moderni 
 

a)  
 
 

maalainen - - - - - kaupunkilainen 
 

b)  
 
 

kaunis - - - - - ruma 
 

c)  
 
 

arvostettava - - - - - vähäpätöinen 
 

d)  
 
 



59 
 

lämmin - - - - - kylmä 
 

e)  
 
 

älykäs - - - - - tyhmä 
 

f)  
 
 

kotoisa - - - - - vieras 
 

g)  
 
 

kehittyvä - - - - - jämähtänyt 
 

h)  
 

 
5d. romanikieli 

 
5. Seuraavaksi kysytään mielipiteitäsi eräistä Suomen valtion alueella käytettävistä vähemmistökielistä. Huomaa, että 

oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan voit vastata oman mielikuvasi mukaisesti. 

 
 

vanhanaikainen - - - - - moderni 
 

a)  
 
 

maalainen - - - - - kaupunkilainen 
 

b)  
 
 

kaunis - - - - - ruma 
 

c)  
 
 

arvostettava - - - - - vähäpätöinen 
 

d)  
 
 

lämmin - - - - - kylmä 
 

e)  
 
 

älykäs - - - - - tyhmä 
 

f)  
 
 

kotoisa - - - - - vieras 
 

g)  
 
 

kehittyvä - - - - - jämähtänyt 
 

h)  
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5e. viittomakielet (suomalainen ja suomenruotsalainen) 

 
5. Seuraavaksi kysytään mielipiteitäsi eräistä Suomen valtion alueella käytettävistä vähemmistökielistä. Huomaa, että 

oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan voit vastata oman mielikuvasi mukaisesti. 

 
 

vanhanaikainen - - - - - moderni 
 

a)  
 
 

maalainen - - - - - kaupunkilainen 
 

b)  
 
 

kaunis - - - - - ruma 
 

c)  
 
 

arvostettava - - - - - vähäpätöinen 
 

d)  
 
 

lämmin - - - - - kylmä 
 

e)  
 
 

älykäs - - - - - tyhmä 
 

f)  
 
 

kotoisa - - - - - vieras 
 

g)  
 
 

kehittyvä - - - - - jämähtänyt 
 

h)  
 

 

 
Karjalan kielen nykypäivä 

 
6. Oletko kuullut tai nähnyt karjalan kieltä käytettävän Tampereella? ? 

 
 En ole.  
 En ole varma.  
 Kyllä, missä? Tarkenna kohdassa 6b. 

 
6b. Missä tilanteessa olet kuullut tai nähnyt karjalan kieltä käytettävän Tampereella? ? 

 
7. Ketkä käsityksesi tai kokemuksesi mukaan käyttävät Tampereella karjalan kieltä? ? 

 
 lapset  
 nuoret  
 aikuiset  
 vanhukset  
 suomalaiset  
 ruotsalaiset  
 venäläiset  
 karjalaiset  
 En usko, että kukaan käyttää karjalaa Tampereella.  
 Muut. Tarkenna kohdassa 7b. 

 
7b. Kuka tai ketkä muut käsityksesi tai kokemuksesi mukaan puhuvat karjalaa? ? 
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9. Oletko nähnyt karjalan kieltä käytettävän sosiaalisessa mediassa? ? 

 
 En.  
 En ole varma.  
 Kyllä, Twitterissä.  
 Kyllä, Instagramissa.  
 Kyllä, Snapchatissa.  
 Kyllä, Tiktokissa.  
 Kyllä, Facebookissa.  
 Kyllä, Tumblrissa.  
 Kyllä, Jodelissa.  
 Kyllä, Discordissa.  
 Kyllä, Whatsapissa tai Telegramissa.  
 Kyllä, jonkun blogissa.  
 Kyllä, jossain muualla. Tarkenna kohdassa 9b. 

 
9b. Missä muussa sosiaalisen median palvelussa olet nähnyt käytettävän karjalaa? ?  

 

 
Karjalan kielen tulevaisuus 

 
Seuraavaksi kysytään käsityksiäsi kielistä yleensä sekä käsityksiäsi nimenomaan karjalan kielestä. Huomaa, että oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, 

vaan voit vastata oman mielikuvasi mukaisesti. 

 
10. Valitse käsitystäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.  

                      Täysin eri mieltä      Vähän eri mieltä       Ei samaa eikä eri mieltä  
 

On hyvä, että yhteiskunnassa käytetään monia eri kieliä.   
Kaikki kielet ovat yhtä arvokkaita.   
Vähemmistökielten suojelu on tärkeää.   
Kouluissa pitäisi saada enemmän tietoa Suomessa puhuttavista vähemmistökielistä.   
Uskon tietäväni, miltä karjalan kieli kuulostaa.   
Karjalan kieltä voi kuulla Tampereella nykyään.   
Uskon, että karjalaa voi kuulla Tampereella vuonna 2030.   
Uskon, että karjalaa voi kuulla Tampereella vuonna 2050.   
Uskon, että karjalaa voi kuulla Tampereella vuonna 2080.  

 

 

 
Lopuksi 

 
Jos tahdot vielä kommentoida vastauksiasi tai antaa palautetta kyselystä, voit kirjoittaa tähän. 

 

 

 

 
Annan luvan käyttää vastauksiani tutkimuksessa. ? 

 
 Kyllä, annan luvan.  
 Ei, en anna lupaa.  

 
 
 

 
Lämmin kiitos ajastasi ja arvokkaista vastauksistasi!  

 


