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Tiivistelmä 

 

Sanomalehteen on piirtynyt osa siirtolaisten sielunmaisemaa arkisista iloista katkeriin 

vastoinkäymisiin. Artikkeleissa, kolumneissa, yleisökirjeissä ja runoissa kiteytyy idea siitä, 

keitä lehden lukijakuntaan kuuluvat ihmiset ovat ja millaisia arvoja he edustavat. Siksi niiden 

avulla voidaan myös vuosikymmeniä myöhemmin yrittää jäljittää sen ihmisryhmän 

perusolemusta – identiteettiä. 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohde on amerikansuomalaisen identiteetin 

ilmentyminen Amerikan Uutiset -sanomalehden artikkeleissa 1930-luvun puolivälistä vuoteen 

2010. Minua kiinnostaa se, mikä tekee amerikansuomalaisista identiteetiltään oman 

ryhmänsä. Oletan myös, että tämän ryhmäidentiteetin kuvaaminen ja määrittely 

lehtitekstissä muuttuu vuosikymmenten vieriessä ja sukupolvien vaihtuessa, joten tavoitteeni 

on myös jäljittää näitä muutoksia. 

Tutkimukseni pureutuu etnisen median tapoihin esittää, ylläpitää ja vahvistaa identiteettiä, ja 

määritellä ”meitä” ja ”muita”. Kulttuuristen muutosten tarkastelu on pitkän aikavälin 

prosessi, ja uudet tavat ja käytännöt vakiintuvat osaksi perinteitä hitaasti. Lehtitekstit ovat 

oivallinen keino tutkia yhteisön sisäisiä syviä virtauksia, sillä niiden kautta peilataan yhteisiksi 

miellettyjä arvoja, asenteita, perinteitä ja symboleja.  
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1. Johdanto 

 

1.1 Aihe 

 

Tässä tutkielmassani tarkastelen amerikansuomalaisen identiteetin muovautumista 

tutkimalla sitä, miten amerikansuomalaisuus kuvataan Amerikan Uutiset -sanomalehdessä, ja 

miten se erotetaan esimerkiksi suomalaisuudesta tai amerikkalaisuudesta.  Tarkastelua 

varten olen ottanut aineistoksi 152 artikkelia Minnesotan Sanomat/Amerikan Uutiset -

sanomalehdestä. Lähiluvun kohteena on juhannuksen ajan juhlinta, ja sen kirvoittama 

identiteettipuhe. 

Valitsin tutkimusaineistoni rajaukseksi artikkelien liittymisen juhannuksen juhlintaan. 

Juhannus on suomalaisessa kulttuurissa merkittävä juhla, mutta sen sijaan Amerikassa se on 

lähes tuntematon tapahtuma. Sen vuoksi se aiheuttaa kulttuurien välitilassa eläville ihmisille 

päänvaivaa, ja siksi pidän ajankohtaa hedelmällisenä tutkimusaineistona. Lisäksi juhlapyhään 

kytkeytyy tavallista enemmän identiteettityötä erilaisten rituaalien ja perinteiden muodossa, 

joko niistä kiinni pitämisen tai luopumisen perustelua. Juhla-aika tuo yhteisön arkea 

tehokkaammin yhteen, ja silloin myös kysymykset yhteisön määrittelystä ovat pinnalla. 

Valitsin Minnesotan Sanomat/Amerikan Uutiset lähdeaineistokseni siksi, että se on ainoa yhä 

paperimuodossa esiintyvä suomenkielinen sanomalehti Amerikassa. Olen kerännyt 

artikkeleja viiden vuoden välein, aloittaen vuodesta 1936 ja päättyen vuoteen 2010. 

Ensimmäinen välietappi oli neljän vuoden mittainen, mutta sen jälkeen artikkelit on valittu 

aina tasa- ja puolivuosikymmenittäin. Kultakin vuodelta valikoin jutut sen perusteella, että 

niitten aiheena on juhannus, joko tulevana tapahtumana tai menneenä juhlana. Aineiston 

ulkopuolelle olen rajannut suomalaisten suomesta lehteen lähettämät jutut ja lehdessä 

litteroidut juhlapuheet. 
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Amerikansuomalainen Henry Kurtti lukemassa sanomalehteä keittiössään 1940-luvun loppupuolella. 
(James N. Kurtti, kotialbumi) 

 

 

 

1.2 Tutkimusongelma 

 

Lukiessani tutkimusta varten kokoamiani artikkeleja, olen pitänyt ohjenuorinani kahta 

kysymystä: 

 

Mitä on amerikansuomalaisuus lehtitekstissä?  

Muuttuuko sen määritelmä vuosien varrella – ja jos muuttuu, niin miten? 
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Esittämällä nämä samat kysymykset uudestaan ja uudestaan toisiaan seuraavan aineiston 

joukolle olen suodattanut tutkimusaineistostani esiin identiteetin pohjavirtauksia – tapoja 

määritellä sekä itselle että ulkopuolisille sitä, keitä ”me” olemme. 

Lähestymistapani kysymyksen purkamiseen on artikkelien sinnikäs lähilukeminen, ja sen 

avulla olen pystynyt nostamaan jokaisen vuosiluvun kohdalta sille ominaisia tapoja kuvata 

amerikansuomalaisuutta – olivatpa nuo tavat sitten juhlapuheiden pitoa ja puheissa 

käsiteltyjä aiheita tai esimerkiksi kodinhoitoon liittyviä arkisempia askareita. Kuvaukset 

juhannuksen vietosta kertovat omalla tavallaan siitä, millä tavalla kunakin aikana juhannusta 

viettäneet ihmiset ovat mieltäneet itsensä ja etnisen ryhmänsä viitekehyksen – onko 

juhannus suuri yhteinen kokoontuminen, jolloin keräännytään kuulemaan erilaisia poliittisia 

puhujia vai pienimuotoinen perhejuhla, jossa pidetään uintikilpailuita ja lauletaan tuttuja 

lauluja. 

Muutokset sekä juhlien luonteessa että juhlijoiden kokemassa etnisessä identiteetissä ovat 

hitaita, joten suuret siirtymät edettäessä havainnointivuodesta toiseen ovat 

epätodennäköisiä. Lisäksi jokaisen tarkkailuvuoden kohdalla maailmanpoliittinen tilanne luo 

erilaisen kontekstin, jossa tapahtumat ja ilmiöt syntyvät. Sanomalehtiartikkeleiden kautta 

pyrin saamaan vastauksen siihen, millaista amerikansuomalaisuus kullakin vuosikymmenellä 

on ollut ja millaiseksi se on nykyaikaan tultaessa muokkautunut. 
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1.3 Tutkimisen syyt 

 

Syyt tutkimuksen tekemiseen lähtevät henkilökohtaisesta kiinnostuksesta. Työskentelin 

vuonna 2009 kaksi kuukautta Karjalan Sanomat -sanomalehdessä Petroskoissa, ja vaikka 

siellä ympäröivä yhteiskunta on venäjänkielinen, sanomalehden tilanne on hyvin pitkälti 

sama kuin Amerikan Uutisilla nykyään. Karjalan Sanomat yrittää pitää alueella asuvia 

suomalaisia ja heidän jälkeläisiään kiinni suomenkielessä ja suomalaisessa kulttuurissa, ja 

tasapainoilla samalla kahden kulttuurin välimaastossa. 

Samanlaisessa tilanteessa on Amerikan Uutiset. Se on ilmestynyt yli 75 vuoden ajan, ja 

tarjoaa siksi laajan perspektiivin amerikansuomalaiseen elämänmenoon. Lehden muutoksista 

ja artikkelien sisällöistä voidaan lukea paljon myös amerikansuomalaisuuden muutoksesta: 

alkuvuosikymmenten tiiviin yhdessä tekemisen ja suomenkieliset järjestöt on nykyisin 

korvannut löyhempi ryhmähenki. Lehteä puolestaan uhkaa alati paheneva lukijakato: uudet 

sukupolvet ovat siirtyneet enenevässä määrin verkkoon, jossa monet ovat sukujuuristaan 

edelleen tietoisia ja ylpeitä, mutta jonka rajattomassa virrassa erilaiset etniset ryhmät ovat 

hajallaan. Samalla kun teknisten edistysaskelten kautta tiedonsaanti valtameren takaa 

helpottuu, se toisaalta syö jatkuvasti siirtolaislehden levikkiä ja lukijakuntaa. 

Lähdin 2010-2011 lukuvuodeksi kahdenväliseen vaihtoon Michigan Tecnological Universityyn 

(Houghton, MI), ja opintojen ohessa keräsin aineistoa tätä pro gradu –tutkimusta varten.  

Silloisen kotikaupunkini Houghtonin vieressä, Hancockin puolella, sijaitsee Finlandia 

Universityn ylläpitämä Finnish American Historical Archive -arkisto, jonka lehti- ja 

mikrofilmikokoelmaa kävin perkaamassa viikoittain aineiston keräämiseksi. Lisäksi tein kaksi 

aineiston täydennysmatkaa Minneapoliksen Immigration History Research Centeriin, jossa on 

tallessa suuri määrä amerikansuomalaisten sanomalehtien mikrofilmejä. Näistä aineistoista 

sain yhdistelemällä kerättyä kattavan määrän artikkeleja, joiden avulla pyrin vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin. 
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2. Katsaus aiempaan tutkimukseen 

 

Amerikansuomalainen kirjallisuus on aihepiiri, joka on kutkuttanut pro gradu -tutkielmien ja 

väitöskirjojen tekijöitä kielitieteestä historiaan ja etnomusikologiasta teatteriin. Siksi 

taustoittavaa kirjallisuutta ja aihepiiriä sivuavaa tutkielmamateriaalia oli varsin helppo löytää. 

Myös amerikansuomalaista mediaa on tutkittu jonkin verran, ja se on herättänyt kiinnostusta 

sekä suomalaisissa että amerikansuomalaisissa piireissä. Kuitenkaan vastaavanlaista pitkän 

aikavälin tutkimusta etnisistä identiteeteistä amerikansuomalaisessa lehtitekstissä oli 

mahdotonta löytää. 

Tampereen yliopiston opiskelija Siri Markula on tutkinut samaa aihepiiriä vuonna 1998 

ilmestyneessä pro gradussaan Suomenkielinen lehdistö Pohjois-Amerikassa. Kehityssuuntia 

Länsirannikon lukijatutkimuksen valossa, mutta kyseessä on lehtien levikkiä ja rakennetta 

koskeva tutkimus, eikä sisältöä juurikaan tarkastella. 

Tampereen yliopiston opiskelija Elina Hiltunen on ollut vuonna 2006 samankaltaisten 

kysymysten äärellä, ja mutta diasporisena yhteisönä hänen pro gradu -tutkielmassaan 

Ruotsinsuomalaista identiteettiä jäljittämässä ovat olleet ruotsinsuomalaiset. 

Turun yliopiston opiskelija Johanna Leinonen on hänkin ollut kiinnostunut 

amerikansuomalaisista, mutta hänen vuonna 2002 julkaistu pro gradu -tutkimuksensa Toisen 

maailmansodan jälkeen Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden suomalaisten siirtolaisnaisten 

avioituminen ja akkulturaatio keskittyy nimenomaan naisten sopeutumiseen uuteen 

yhteiskuntaan. 

Oulun yliopiston Englantilaisen filologian tohtori Raija Taramaa on julkaissut kirjan Stubborn 

and Silent Finns with 'Sisu' in Finnish-American Literature - An Imagological Study of 

Finnishness in the Literary Production of Finnish-American Authors, joka kuitenkin käsittelee 

suomalaisuutta, ja aineistona ovat amerikansuomalaisten kirjoittamat kirjat. Muuten siinä 

tematiikka on hyvin samanlaista kuin omassa tutkimuksessani, ja varsinkin erottelut 

”meidän” ja ”muiden” välillä on runsaan kirjallisuuden ja lähdeaineiston pohjalta syvennetty 

vielä pitemmälle kuin tässä tutkimuksessa. 
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Tampereen yliopiston apulaisprofessori Esko Salmisen teos Suomen kuva suuressa lännessä: 

New Yorkin uutiset 1906–1992 (1992) puolestaan kartoittaa ansiokkaasti New Yorkin 

Sanomien historiaa – ja toimi erinomaisena lähdeaineistona amerikansuomalaisen 

sanomalehdistön laajempaan ymmärtämykseen – sulautuihan lehti Amerikan Uutisiin vuonna 

1996. 

Lisäksi amerikansuomalaisuudesta on kirjoitettu lukuisia kirjoja niin suomeksi kuin 

englanniksikin, esimerkiksi Suomessa Turun yliopiston tutkija Reino Kero on kirjoittanut 

aiheesta lukuisia kirjoja, (esim. Suuren lännen suomalaiset [1976], Suomen siirtolaisuuden 

historia. 1, Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen siirtolaisuuden tausta, määrä, rakenne, 

kuljetusorganisaatio ja sijoittuminen päämääräalueelle [1986], Siirtolaisturistit – Pohjois-

Amerikan suomalaisten matkat ”vanhaan maahan ” (teoksessa Matkakuumetta - matkailun 

ja turismin historiaa) [1994], Suureen länteen – Siirtolaisuus Suomesta Pohjois-Amerikkaan 

[1996] ja Suomalaisina Pohjois-Amerikassa – Siirtolaiselämää Yhdysvalloissa ja Kanadassa 

[1997]) joissa käydään läpi seikkaperäisesti amerikansuomalaisten eri vaiheita sekä poliittisia 

ja uskonnollisia ryhmittymiä.  

Siirtolaisuusinstituutin tutkija Jouni Korkiasaari puolestaan on tehnyt laajaa tutkimusta 

modernien amerikansuomalaisten identiteettikokemuksista (esim. Siirtolaisia ja 

ulkosuomalaisia : Suomen siirtolaisuus ja ulkosuomalaiset 1980-luvulla [1992], Finnish North 

Americans today. Esitelmä, pidetty FinnForum VII –kokoontumisessa [2004], Finnish North 

Americans Today [artikkeli Journal of Finnish Studies -lehdessä 2005] ja Finnish Emigration 

and Immigration after World War II [2003]). 
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2.1 Amerikansuomalaisuuden historiaa 

 

Jotta voisi ymmärtää lähdeaineistoa ja sen kautta syntyvää kuvaa 

amerikansuomalaisuudesta, on tarpeen tarkastella siirtolaisuusilmiön historiaa, ja 

Amerikkaan muuttaneiden suomalaisten määriä eri vuosikymmeninä. 

Ensimmäiset suomalaiset, jotka 1640-luvulla Pohjois-Amerikkaan eksyivät, olivat todellisia 

pioneereja. Tuolloin Delawarejoen varrelle perustettuun Uuden Ruotsin siirtokuntaan 

värvättiin lähtijöitä myös Ruotsin kruunun alusmaasta, Suomesta. Tuolloin matkaan 

lähteneet olivat kauppamiehiä, sotilaita ja seikkailunhaluisia uudisasukkaita – kaikkiaan 

vuosien 1637 ja 1655 välillä siirtokuntaan tuli silloisen Ruotsin alueelta noin tuhat siirtolaista 

(Kero 1996, 17). Heistä ainakin osa on ollut umpisuomalaisia miehiä, naisia, että lapsia 

Norman Westerberg arvioi artikkelissaan Finnish Americana, että noin puolet lähteneistä olisi 

ollut suomalaisia. Ruotsalaisten (ja suomalaisten) kokonaisosuus tuon ajan 

amerikansiirtolaisista oli kuitenkin häviävän pieni, noin 1% (Kero 1996, 27). 

1600-luvun loppupuoli ja 1700-luku olivat aikaa, jolloin siirtolaisuus taas tyrehtyi, eikä 

lähtijöitä ollut käytännössä lainkaan. Vasta 1800-luvun puolivälissä höyrylaivat, lennättimet ja 

muuttunut yhteiskuntarakenne sytyttivät uuden kipinän siirtolaisuudelle. Krimin sota ja 

pienimuotoinen kultakuume Amerikassa houkuttelivat vuosisadan puolessa välissä muutamia 

kymmeniä merimiehiä rapakon taakse, mutta todellinen muuttoryntäys alkoi 1860-luvulla. 

Silloin monista Amerikan osavaltioista, erityisesti Minnesotasta ja Michiganista, lähetettiin 

jopa värväreitä Suomeen hakemaan ”Uuteen maahan” työmiehiä ja uudisraivaajia. 

Värvääminen alkoi Pohjois-Suomesta ja Torniojokilaaksosta, sekä ruotsinkieliseltä 

Pohjanmaalta (Kero 1996, 43). Monet Amerikkaan lähteneistä suomalaisista olivat jo kerran 

maastaan muuttaneita, sillä useita heistä värvättiin Pohjois-Norjan puolelta, kaivoksilta. 

Toiminta siellä alkoi ehtyä, ja samaan aikaan Michiganin alueen kuparikaivoksilla oli pulaa 

työntekijöistä, joten monen oli helppo tehdä lähtöpäätös ja seurata värväreitä Amerikkaan.  

Suurin muuttoaalto Suomesta Amerikkaan ajoittuu 1800 ja 1900-lukujen taitteeseen. Eniten 

Suomessa syntyneitä oli Amerikassa vuonna 1910, noin 150 000 henkeä. Vuoteen 1960 

mennessä määrä oli laskenut jo alle puoleen tästä. 
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Suomesta lähti vuosina 1870–1929 kaikkiaan 389 000 siirtolaista ulkomaille (emt, 54), ja 

heistä noin 350 000 päämääräksi tuli Pohjois-Amerikka ja Yhdysvallat (emt, 73, Kero 1997, 

13). Näistä lähteneistä 220 000, eli enemmän kuin kaksi kolmesta myös jäi sille tielleen, eikä 

palannut synnyinmaahansa kuin korkeintaan käymään (Westerberg 2004, 1). Miehiä palasi 

suhteessa enemmän kuin naisia, varakkaita enemmän kuin köyhiä ja vanhoja enemmän kuin 

nuoria. Mitä pidempään siirtolainen ehti Amerikassa asua, sitä epätodennäköisemmäksi 

muuttui hänen paluunsa kotimaahan. (Niemi 2003, 7) 

Suurin osa lähtijöistä oli Pohjanmaalta kotoisin olevia nuoria miehiä, iältään 15 ja 34 

ikävuoden väliltä (emt, 59, 103, 105, Kero 1997, 14). Muihin pohjoismaihin verrattuna 

Suomesta lähtijöiden määrä on ollut varsin vähäinen – Ruotsista lähti ennen toista 

maailmansotaa yli miljoona siirtolaista, Norjasta noin 750 000 ja Tanskastakin yli 300 000. 

(Kero, 1986, 27, Westerberg 2004, 1)  

Useimmat lähtijöistä olivat kotoisin maaseudulta, mutta toisaalta tuohon aikaan Suomessa 

huomattavan suuri osa väestöstä asui maalla. Pohjanmaalta lähtijöitä oli poikkeuksellisen 

paljon. (esim. Kero, 1986, 32) 1880-lukua lähestyttäessä muuttui yhä tavallisemmaksi, että 

matkaan lähti myös kokonaisia perheitä, usein isä edellä ja äiti lapsien kanssa pari vuotta 

myöhemmin perässä. Kielitaito näillä lähtijöillä koko muuttoaallon ajan rajoittui yleensä 

suomeen, ja sen pohjalta kehittyi Amerikassa fingliska (esim. Salminen 1992, 119–121), johon 

lainattiin englanninkielisiä sanoja ja sovellettiin ne suomalaiseen ääntämisasuun sopiviksi. 

Suomalaiset saapuivat maahan monia muita skandinaaveja myöhemmin, mikä asetti heidät 

hankalaan tilanteeseen: parhaat maat oli jo jaettu, ja jäljellä oli enää kantoisia ja karuja 

maaplänttejä osavaltioiden pohjoisosissa, sekä raskaita ja vaarallisia kaivostöitä. 

1930-luvun aikana Suomesta lähti Pohjois-Amerikkaan enää 1 949 henkilöä (Kero 1996, 65). 

Suurena syynä siirtolaisvirran tyrehtymiseen olivat Yhdysvaltain 1920-luvun aikana säätämät, 

asteittain tiukentuvat siirtolaiskiintiöt. Suomen siirtolaiskiintiö oli vuoden 1929 jälkeen enää 

471 muuttajaa vuosittain (Korkiasaari 2004, 2). Toinen merkittävä syy kiinnostuksen 

loppumiselle oli koko Yhdysvaltoja vaivaava lama, jonka myötä työpaikkoja ei ollut enää 

tarjolla entiseen malliin. Lisäksi Suomea vuosina 1940–1945 ravistelleet talvi- ja jatkosota 

leikkasivat muuttovirran sotavuosina lähes olemattomaksi.  
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Muutto käynnistyi uudelleen sotien jälkeen. Asekätkijät ja uutta sotaa pelkäävät lähtivät 

etunenässä ja monet muut seurasivat perässä. Vuosien 1945 ja 1989 välillä Yhdysvaltoihin 

muutti lähes 12 000 suomalaista. 

1990-luvun alun jälkeen muuttotahti Yhdysvaltoihin on lähes kaksinkertaistunut. Vuosina 

1991–1992 lähtijöitä oli vain hieman yli 300, mutta pian luku lähti kasvamaan noin sadalla 

henkilöllä vuodessa. Koko 2000-luvun ajan se on ollut noin 1000 henkilöä vuosittain. 

 

2.1.1 Siirtolaisuuden syyt 

 

Suomalaisten maastamuuttoon oli syynä sekä vetäviä että työntäviä seikkoja. Merkittävimpiä 

työntävistä seikoista oli Suomen huima väestönkasvu: 1800-luvun alusta vuoteen 1850 

tultaessa Suomen väkiluku kaksinkertaistui 830 000:sta 1 630 000:aan. (Tilastokeskus, 

verkkolaskuri) Edelleen 1900-luvulle tultaessa väestö oli jo yli kolminkertaistunut 1800-luvun 

alusta, ja oli nyt 2 650 000 henkeä. Tähän oli syynä sekä sotien puuttuminen että 

lääketieteen nopea kehitys.  Voidaankin hyvin puhua Suomessa olleen 1800-luvun lopulle 

tultaessa jo suorastaan liikaväestöä, jolle kotimaa ei enää taannut toimeentuloa. (Kero 1996, 

49, Kero 1997, 14).  

Samaan aikaan koneellistuminen teki varsinkin maatilat entistä pienemmällä miehityksellä 

toimiviksi, ja jätti suuren määrän maaseudun väkeä työttömiksi. Myös tapa periyttää tila 

lapsikatraan vanhimmalle pojalle sai nuoremmat sisarukset usein etsimään onneaan muualta 

– joko Suomen kehittyvistä kaupunkikeskuksista, tai sitten ulkomailta. (Kero, 1976, 42 ja 

Niemi 2003, 10) 

Vetäviä tekijöitä puolestaan olivat Atlantin takana siinneet edulliset maatilkut, joista värvärit 

ja sanomalehtiin painetut kirjoitukset puhuivat. 1800-luvun puolivälissä Amerikan 

pohjoisosissa oli paljon täysin raivaamatonta aluetta, jollaista siirtolaiseksi muuttaneenkin oli 

mahdollista hankkia pikkurahalla tai jopa ilmaiseksi. Toisaalta Amerikassa kasvukeskusten 

kehittyvä teollisuus tarvitsi osaavia käsipareja – kirvesmiehiä, kaivostyöntekijöitä ja muita 

ammattialoja – joille pystyttiin maksamaan huomattavasti Euroopan taksoja korkeampaa 
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palkkaa (Kero 1996, 52). Esimerkiksi kaivostyöläinen tienasi Amerikassa viisi kertaa niin 

paljon, kuin renki Suomessa (Kero 1997, 16). Toki elämisen kustannukset olivat rapakon 

takana korkeammat, mutta se ei kaikkien lähtövimmaa hidastanut. 

Amerikassa lähtijöitä houkuttivat todistettavissa olevien seikkojen lisäksi myös mielikuvat 

vapaudesta ja oman elämänsä herruudesta. Lähtijöissä oli paljon torppareita ja 

mäkitupalaisia, jotka haaveilivat omasta talosta, toisaalta myöhemmin ylioppilastyttöjä, jotka 

kaipasivat vapautta kylän kielikellojen tai rovastin ikeen alta. ”Amerikankuume” oli myös 

hyvin kyläkohtaista – kun naapurin poika oli onnistunut pääsemään tilalliseksi ja leveämpään 

elämään kiinni, sana siitä kiiri koko pitäjässä ja sai monet nuoret tekemään lähtöpäätöksensä. 

Sen sijaan niistä, jotka palasivat kotiin häntä koipien välissä, pidettiin pienempää ääntä. 

 

2.1.2 Elämä uudessa maassa 

 

Suurin osa Amerikkaan muuttaneista suomalaisista päätyi asumaan Yhdysvaltojen 

pohjoisosiin, Kanadan vastaiselle rajalle (Markula 1997, 9 ja Kero, 1996, 125). Erityisen 

suosittuja osavaltioita olivat Michigan ja Minnesota, jonne suurin osa varsinkin aallon 

alkuvaiheen muuttajista päätyi: vuoden 1900 Amerikan väestölaskenta osoitti, että 29 

prosenttia kaikista Yhdysvaltoihin muuttaneista suomalaisista asui Michiganissa. Tätä ennen 

tietoja suomalaisten lukumääristä ei ole, sillä suomalaiset laskettiin venäläisiksi (Kero 1996, 

123) 

Suurin osa lähtijöistä aikoi palata viiden vuoden kuluttua takaisin kotipitäjäänsä, mutta 

lopulta lähes neljä viidestä lähtijästä kiintyi uuteen kotimaahansa niin, ettei koskaan 

palannutkaan. Niinpä sekä Michiganiin että Minnesotaan nousi nopeasti todellisia 

suomalaisten keskittymiä, ja molemmissa osavaltioissa asui jo vuonna 1920 yli 30 000 

suomalaista siirtolaista. (Kero 1997, 16) 

Taramaan (2005, 57) mukaan ensimmäisen sukupolven suomalaissiirtolaiset eivät juuri 

sulautuneet amerikkalaisiin, vaikka he kylläkin sopeutuivat ympäröivän yhteiskunnan oloihin. 

Heidän jälkeläisensä, toinen sukupolvi, sen sijaan alkoi aikuisuuden kynnyksellä identifioitua 
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yhä voimakkaammin valtakulttuuriin. Suomalaiset olivat ryhmänä pieni ja varsin sulkeutunut 

joukkio – vaikea kieli ja ryhmäkuntaisuus eristivät heitä ennestään, ja lisäksi erilaiset 

keskinäiset ryhmittymät lujittivat sisäistä yhteenkuuluvuuden tarvetta ja vähensivät 

ryhmänulkoisten kontaktien mahdollisuutta ja tarvetta. Suomalaissiirtolaiset olivat avoimia 

amerikkalaisille arvoille ja amerikkalaiselle elämäntavalle, mutta samanaikaisesti eivät olleet 

valmiita täysin luopumaan omistaan. Etnisyys saattoi siis tilanteesta ja seurasta riippuen 

kadota tai kukoistaa jopa saman henkilön kohdalla.  

Suomalaiset kerääntyivät helposti samoihin kaupunkeihin, sillä kielitaidon puuttuessa he 

kaipasivat maanmiestensä apua ja tukea. (Kalhama, 2003) Suosituimmista osavaltioista, 

kuten Michiganista ja Minnesotasta, löytyi siirtolaisille sopivaa työtä niin kuparikaivoksilta 

kuin metsätöistäkin. Tarpeeksi isojen työmaiden liepeille kerääntyi pian muitakin suomalaisia 

– sekä palveluammattien edustajia, että esimerkiksi työmiesten vaimoja ja pian myös lapsia. 

Niin saivat alkunsa suomalaisten kansoittamat, ”Finntowneiksi” nimetyt yhteisöt, jotka 

tarjosivat työläisille palveluita parturista osuuskauppaan, sekä koko joukon 

kulttuuriviihdykkeitä, kaikki tietysti suomeksi (Kero 1976, 203–207). Kapakoiden lisäksi 

amerikansuomalaisen kulttuurin kokoontumispaikoiksi muodostuivat haalit, eli suuret 

työväentalot. Myös teatteritoiminta oli pitkään vilkasta, samaten kuin suomesta tuotujen 

urheilulajien ympärille kootut urheiluseurat. (Westerberg 2004, 3) Paini ja pitkänmatkan 

juoksu, sekä hiihto olivat varhaisille amerikansuomalaisille rakkaita lajeja.  

Varhaisia siirtolaisia yhdisti myös raittiusliike, joka kuitenkin katosi jo 1920 luvun lopussa 

vuoden 1919 kieltolain ja uusien ajatusten myötä. Samaten kommunistinen aate yhdisti 

varhaisia suomalaisia siirtolaisia, mutta 1920-luvun loppuun mennessä se alkoi laimeta, ja 

kuihtui vähitellen pois seuraavien vuosikymmenten aikana. (Kero 1997, 108 & 246) Myös 

oikeistohenkiset seurat, kuten Kalevan Ritarit ja Naiset, alkoivat samoihin aikoihin 20-luvulla 

osoittaa hiipumisen merkkejä, joskin seurojen nimissä nämä termit elivät pitkään varsinaisen 

aatteen palon jo nuupahdettua. Toisaalta esimerkiksi Kostiaisen (Virtanen & al. 1986, 52) 

mukaan noin puolet suomalaisista siirtolaisista Amerikassa ei koskaan kuulunut suomalaisiin 

järjestöihin tai sen kummemmin osallistunut etnisiin harrastuksiin 

Kirkko jaksoi yhdistää amerikansuomalaisia aina ensimmäiseen maailmansotaan (1914–1918) 

asti, mutta sen jälkeen jäsenmäärä vahvana pidetyssä Suomi-Synodissakin putosi ripeästi 
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lähes puolella (Kero 1997, 33). Toisaalta monet amerikansuomalaiset eivät koskaan kirkkoon 

liittyneetkään, sillä se ei kommunistiseen aatemaailmaan kuulunut. Suomenkieliset 

kirkonmenot vähenivät tai katosivat seurakunnissa viimeistään 1970-luvun aikana, kun enin 

osa ”suurimman aallon” amerikansuomalaisista siirtolaisista oli saatettu hautaan.  Kirkko 

pysyy edelleen yhtenä amerikansuomalaisten yhdistäjänä, mutta suuremman sijan ovat 

vallanneet uudet järjestöt. 

Elämä uudessa maassa vaihteli paljon sen mukaan, minkä vuosikymmenen maahanmuuttajia 

käsitellään. 1900-luvun alun amerikansuomalaiset olivat useimmiten kieltä taitamattomia ja 

hyvin vähän koulutettuja, kun taas 1960-luvun ”viimeisen paatin siirtolaiset” olivat 

hyvinkoulutettua ja kielitaitoista väkeä, suurin osa heistä Keron arvioiden mukaan 

”amerikkalaisen sulhasen löytäneitä ylioppilastyttöjä”. (Kero 1996, 112 ja Kero 1997, 232) 

 

2.1.3 Amerikansuomalaisuus nykyisin 

 

Nykyisin amerikansuomalaisuus on oma kulttuurinsa, joka toki menee osittain päälletysten 

sekä amerikkalaisen, että suomalaisen kulttuurin kanssa. Siinä on kuitenkin paljon myös 

täysin omia elementtejä, joilla se erottuu näistä suuremmista kulttuurikokonaisuuksista. Se 

on myös kulttuuri, joka on jatkuvassa muutospaineessa ulkopuolisen, amerikkalaisen 

valtakulttuurin painostuksessa.  

Nykyinen amerikansuomalaisuus on myös jakautumassa hyvin voimakkaasti kahtia: toisaalta 

niihin suomalaisiin, jotka muuttavat työn, opiskelun tai rakkauden perässä Amerikkaan joko 

väliaikaisesti tai pysyvästi ja toisaalta niihin, joiden yksi tai useampi isovanhempi muutti 

Suomesta Yhdysvaltoihin vuosisadan alussa. Vaikka nämä kaksi ääripäätä saattavat jopa asua 

samalla seudulla, kuten esimerkiksi Yhdysvaltain suurimmassa suomalaisyhteisössä – 

suurimmassa Skandinavian ulkopuolella – Lake Worthissa, Floridassa, niiden keskinäinen 

kanssakäyminen ei aina ole kovinkaan vilkasta.  

Yhdysvaltain vuoden 2000 väestönlaskennassa 624 000 henkilöä ilmoitti omaavansa 

suomalaiset sukujuuret, ja tästä lukumäärästä 23 000 ilmoitti syntyneensä ulkomailla. Heistä 
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monet ovat maassa tilapäisesti vierailevia matkailijoita – taustat vaihtelevat Nokian 

työkomennusinsinööreistä vaihto-opintoja suorittaviin opiskelijoihin. Toki vuosittain noin 500 

Suomen kansalaista saa pysyvän oleskeluluvan Yhdysvaltoihin, eli niin sanotun green cardin.  

 Arvioiden mukaan suomalaisten sukujuurien ilmoittajista noin 80 000 on toisen polven 

amerikansuomalaisia – siis Amerikassa syntyneitä. Loput puoli miljoonaa edustavat kolmatta, 

neljättä ja viidettä polvea. (esim. Korkiasaari ja Roinila, 2005).  

Nykyisellään toisen, kolmannen ja neljännen polven amerikansuomalaisuus on osalla 

muuntumassa uudenlaiseksi kiinnostukseksi siirtolaishistoriaa ja -perinteitä kohtaan. 

Taramaa (2005, 47) kutsuu tätä 70-luvulla alkanutta kehitystä etnisyyden renessanssiksi. 

Amerikansuomalainen kulttuuritoiminta onkin huomattavan virkeää verrattuna moniin 

muihin ”vanhoihin” amerikkalaisiin maahanmuuttajaryhmiin – hyvänä esimerkkinä 

amerikansuomalaisesta aktiivisuudesta on vuodesta 1983 alkaen vuosittain järjestetyt 

FinnFest -kokoontumiset, joille osallistui esimerkiksi vuonna 2010 lähes kymmenen tuhatta 

amerikansuomalaista ja kanadansuomalaista, sekä toki myös joukko supisuomalaisia 

vierailijoita. Esimerkiksi Westerberg (2004, 4) uskoo FinnFestin olevan merkittävä tekijä 

amerikansuomalaisen kulttuurin ylläpidossa. Pääosa osallistujista on ollut ensimmäisen ja 

toisen polven amerikansuomalaisia, mutta Westerbergin mukaan kolmas sukupolvi osallistuu 

enenevällä tahdilla tapaamisen järjestelyihin. 

Muitakin kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen liittyviä projekteja on viritelty: esimerkiksi 

Salolammen leirikeskus Pohjois-Minnesotassa kerää joka kesä satuoja lapsia ja aikuisia 

opiskelemaan suomea. Michiganissa televisioidaan joka sunnuntai 10.30 Suomi kutsuu – 

Finland Calling -ohjelma, joka on sekä USA:n pitkäaikaisin talk show, että sen ainoa 

suomenkielinen tv-ohjelma. Ohjelmaa on esitetty vuodesta 1962, ja juontaja on edelleen 

sama Carl Pellonpaa. Floridassa toimii suomenkielinen Lepokoti, jonne monet 

amerikansuomalaiset mielellään vetäytyvät viettämään eläkepäiviään tutunoloisen kulttuurin 

ja samanhenkisten ihmisten ympäröiminä. 

Lisäksi on lukuisia paikkakuntakohtaisia kerhoja, seuroja ja tapahtumia, jotka houkuttelevat 

ihmisiä tutustumaan juuriinsa. Hancock, MI, järjestää keväisin viikon mittaisen Heikinpäivä – 

karnevaalin, johon kuuluu amerikansuomalaista toimintaa laidasta laitaan: 
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kanteleensoittokursseista ja nisun leipomisesta koko kaupungin halki kulkevaan paraatiin ja 

amerikansuomalaisia käsitöitä ja perinneruokia kauppaavaan toriin. 

Nykypäivän amerikansuomalaisuus ja kulttuurietninen ylpeys välittyvät yhä enemmän 

materiaalisten asioiden kautta: amerikansuomalaisuus muuttuu symboliseksi etnisyydeksi 

(esim. Glazer 2001, 13). Liput, puskuritarrat, rekisterikilpien koristeet, teepaidat ja monet 

muuta vastaavat tuotteet kantavat siniristiä, ”Sisu” -tekstiä tai muuta viittausta suomeen ja 

suomalaisuuteen. Samalla kuitenkin amerikansuomalaisuudesta on monelle tullut harrastus, 

eikä se enää ole merkittävä tekijä oman identiteetin rakentamisessa. Yhdysvalloissa 

kolmannen polven siirtolaisilla omien juurien etsintä yhdistyy etnisyyden harrastamiseen. 

(Sariola 1992, 121) Etnisestä taustasta on tullut nostalgiaa, jonka harrastaminen on 

vapaaehtoista ja omasta kiinnostuksesta lähtevää, ja sillä on kantajalleen enää symbolista 

arvoa (Taramaa 2005, 60–61). 

On myös paljon niitä, joille sillä, että joku isoisovanhemmista on kotoisin Suomesta, ei ole 

enää minkäänlaista merkitystä. Kuten Kostiainen (1983, 133) toteaa:  

[---] vielä toinen siirtolaispolvi on melko selvästi siirtolaisperinnön vaikutuksen 

alainen, mutta yleensä jo kolmannesta polvesta lähtien sulautuminen 

ympäröivään yhteiskuntaan on voimakasta.  

Toisaalta sukupolvet eivät aina jaa yhteistä kokemusmaailmaa, poliittisia näkemyksiä tai edes 

asuinpaikkaa siten, että perinteiden elävä välittäminen ja säilyttäminen olisi mahdollista. 

(Korkiasaari ja Roinila 2005, 10). Valtaosa niistä, jotka nykyisin nimeävät itsensä taustaltaan 

amerikansuomalaisiksi, ei ole juurikaan kiinnostunut esivanhempiensa kulttuurista tai 

historiasta, tai halukas tekemään mitään heidän kielensä, kulttuurinsa tai tapojensa 

ylläpitämiseksi. 

Monilta siirtolaisuusperintö on myös evätty, sillä vuosisadan alkupuolella muualta hiljattain 

Amerikkaan muuttaneet olivat epäilyksenalaisia ”toisen luokan kansalaisia”. Niinpä 

vanhemmat kieltäytyivät puhumasta lapsilleen suomea tai kertomasta heille lähtömaastaan, 

ja yrittivät kaikin keinoin amerikkalaistaa lapsensa. Monet häpesivät itsekin omia juuriaan ja 

kokivat syrjintää niiden vuoksi. Niinpä he halusivat taata jälkikasvulleen mahdollisimman 
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tasaisen polun tulevaisuuteen ja samalla estää heitä tulemasta samanlaisen syrjinnän 

kohteeksi, mitä itse olivat saattaneet joutua kärsimään. (Korkiasaari ja Roinila 2005, 8)  

Monet amerikansuomalaisista tehdyt tutkimukset (esim. Korkeasaaren ja Roinilan) kuitenkin 

toistelevat kukin omalla tavallaan ajatusta siitä, että ”sen minkä lapset halusivat unohtaa, 

lapsenlapset haluavat muistaa”. Taustalla on ajatus siitä, että toinen sukupolvi on usein ollut 

epävarma omasta sijoittumisestaan uudessa yhteiskunnassa, ja halunnut siksi korostaa ennen 

kaikkea amerikkalaisuuttaan ja välttää erottautumista. Kolmas sukupolvi sen sijaan on 

itsevarma omasta asemastaan ja yhteiskunnallisista ansioistaan, ja saattaa siksi innolla tutkia 

sitä, mikä tekee siitä erityisen suhteessa muihin. (Esim. Taramaa 2005, 58.) 

 

2.2 Amerikansuomalainen lehdistö 

 

2.2.1 Etnisen lehdistön tehtävä 

 

Pilli kuvailee kirjassa Suomen siirtolaisuuden historia III (Virtanen & al. 1986, 120–121) 

amerikansuomalaisen lehdistön kaksijakoista olemusta. Toisaalta siirtolaislehtien tehtävä oli 

kertoa uudesta kotimaasta ja auttaa tulokkaita sopeutumaan, mutta toisaalta ne samalla 

hidastivat sopeutumista ylläpitämällä lukijansa aiempaa kansallista identiteettiä.  

Siirtolaisten sanomalehdillä on tietyssä mielessä ollut laajempi 

tiedonvälitystehtävä kuin ”tavallisilla” lehdillä. Siirtolaislehtien on nimittäin 

pitänyt julkaista tavallaan kahta kotimaanuutisten osastoa, uutisia ”vanhasta 

maasta” ja uudesta. Ne olivat ikään kuin silta siirtolaisen kahden kotimaan 

välillä. Siirtolaiset, jotka eivät osanneet riittävästi tai lainkaan englantia, olisivat 

ilman omakielisiä lehtiään olleet hyvin eristyneitä. Tässä tilanteessa 

siirtolaislehti oli välttämättömyys ylläpitäessään siteitä entiseen kotimaahan ja 

tulkitessaan uuden ympäristön olosuhteita, tapoja ja normeja kielellä, jota 

tulokas ymmärsi. 
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Deuze puolestaan huomauttaa artikkelissaan Ethnic media, community media and 

participatory culture (2006, s. 270-273), että etnisellä medialla on näiden lisäksi vielä kolmas 

tehtävä: kertoa diasporisesta yhteisöstä itsestään. Sitä mukaa kun tarve vanhan kotimaan 

uutisille vähentyy, ja toisaalta mahdollisuudet seurata uuden kotimaan päivittäisiä uutisia 

muista lähteistä kasvavat, juuri kolmas tehtävä nousee erityisen tärkeäksi. Lisäksi Deuzen 

mukaan etnisen median tehtävä kytkeytyy voimakkaasti siihen, kuinka mones siirtolaispolvi 

sitä käyttää. Ensimmäiselle ja toiselle polvelle etnisen median päätehtävä on tuoda tietoa 

vanhasta kotimaasta, kolmannelle se on apuväline omien vanhempien ja isovanhempien 

ymmärtämiseen ja neljäs sukupolvi käyttää sitä omien juuriensa etsimiseen. 

Ympäristön lisäksi myös siirtolaisuussuhteen tuoreus vaikuttaa etniseen identiteettiin ja 

syntyperää kohtaan tunnettuun kiinnostukseen merkittävästi. Esimerkiksi Glazerin (2001, 13) 

mukaan siirtolaiset sulautuvat Amerikan väestöön kahdessa tai kolmessa sukupolvessa, ja 

etnisten taustojen merkitys muuttuu sulautumisen myötä varsin yhdentekeväksi. 

Sukupolvien mukana muuttuu myös suhtautuminen ”omaa” etnistä mediaa kohtaan: siinä 

missä iäkkäämmät, varhaisemmat sukupolvet haluavat sen pysyvän siirtolaisten äänitorvena, 

nuoret polvet haluavat lehdeltä enemmän yleismaailmallisia aiheita ja osallistuvia 

reportaaseja. (Salminen 1992,125) 

Näiden kahden, kohderyhmän sisällä olevan vastakkaisen asiakaskunnan palveleminen on 

lehdelle haastava tehtävä ja usein se kompastuskohta, johon lehden on vaikea vastata. 

Siirtolaislehdet syntyivät aikanaan palvelemaan tiettyä kansanosaa, jolla ei ollut kykyjä tai 

mahdollisuuksia seurata valtamediaa. Kun esteet sen seuraamiselle sukupolvien, 

akkulturaation ja assimilaation myötä poistuvat, tarve siirtolaislehdelle vähenee samaa tahtia 

kuin henkilön etäisyys omasta etnisestä syntyperästään liudentuu. Akkulturaatiossa kaksi 

kulttuuriryhmää kohtaa ja toisen tai molempien kulttuuri muuttuu kohtaamisen seurauksena, 

yleensä kuitenkin niin että vähemmistökulttuuri muuttuu enemmistökulttuurin ehtojen 

mukaiseksi. Kulttuurit kuitenkin säilyvät arvoiltaan ja viiteryhmältään erillisinä. Assimilaatio 

puolestaan viittaa täydelliseen sulautumiseen, muutokseen kulttuuri-identiteetissä ja lopulta 

kulttuurisen viiteryhmän vaihtamista valtakulttuuriin. (Liebkind 1988, 48–50) 

Taramaa (2007, 60) huomauttaa, että siirtolaisyhteisön alkaessa sulautua valtaväestöön 

assimilaatio jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: ekonomiseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen. 
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Suomalaissiirtolaisten osalta ekonominen assimilaatio alkoi välittömästi, sillä he tulivat 

Yhdysvaltoihin työskentelemään ja yltivät tulotasonsa puolesta hyvin nopeasti ympäröivän 

yhteiskunnan tasolle. Samaten kulttuurinen assimilaatio alkoi vauhdikkaasti, sillä arkisten 

käytäntöjen oppiminen teki uudessa ympäristössä navigoimisesta helpompaa. Sosiaalinen 

assimilaatio sen sijaan oli hidasta ja olisi vaatinut vakaita kontakteja amerikansuomalaisen 

ryhmän ulkopuolelta – tämä useimmilta varhaisilta amerikansuomalaisilta jäi puuttumaan, 

sillä molemmat osapuolet karsastivat toisiaan. Vahva uskonto tai työväenliiketausta ja 

asuminen Yhdysvaltain syrjäseuduilla olivat omiaan myös sitomaan yksilöitä tiiviisti omaan 

etniseen ryhmäänsä ja vähentämään nimenomaan sosiaalisen assimilaation etenemistä. 

Robert Ezra Park on kirjoittanut klassikkoteoksen asemaan nousseen kirjan The Immigrant 

press and it’s control (1922) joka pyrkii lähes neljänsadan sivun verran analysoimaan sekä 

tuolloin Yhdysvalloissa vaikuttaneita etnisiä sanomalehtiä, että niiden meritystä lukijoilleen ja 

ympäröivälle yhteiskunnalle. Hän kytkee kielen voimakkaasti kansallisuuteen ja painottaa 

erityisesti sitä, että Yhdysvalloissa monet kotimaassaan tukahdutetut vähemmistöt nousivat 

etnisen lehdistön avulla uuteen kirjalliseen kukoistukseen. Esimerkkinä hän käyttää 

liettualaisia ja irlantilaisia (emt., 49): 

The Lithuanians refer to the United States as "the second birthplace of the 

nationality." But the same thing might be said by the Irish and some others.  

 

2.2.2 Amerikansuomalainen lehdistö ennen ja nyt 

 

On harhaa puhua yhdestä yhtenäisestä amerikansuomalaisesta lehdistöstä. (esim. Virtanen & 

al. 1986, 118, Salminen 1992, 25) Pikemminkin amerikansuomalainen lehdistö oli 

mikrokosmos, jossa näkyi siirtolaisväestön keskinäinen erilaisuus ja eripuraisuus, 

uskonnollinen ja aatteellinen erimielisyys, sekä maantieteellisistä välimatkoista johtuva ero. 

Toisaalta myös sukupolvien välinen kuilu ja kielikysymys suomen ja englannin välillä on 

jakanut sekä lehtiä että lukijakuntaa. Kaikkien näiden syiden seurauksena yli satavuotista 

historiaa hallussaan pitävä amerikansuomalaisen lehdistön kenttä on kuin monenkirjava 

tilkkutäkki. 
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Esko Salminen luonnehtii kirjassaan Suomen kuva suuressa lännessä (1994, 17) että  

[---] sanomalehdistön merkitys siirtolaisyhteisölle on aina ollut poikkeuksellisen 

suuri. Vieraassa, kielimuurin saartamassa ympäristössä sanomalehti on 

parhaimmillaan ollut uutisten levittämisen lisäksi tulkki, opas ja monella muulla 

tavoin turvallisuutta lisäävä läheinen”.  

Varhaiset suomalaiset amerikansiirtolaiset olivat poikkeuksellisen lukutaitoista väkeä 

suhteessa moniin muihin siirtolaisryhmiin, joten oma sanomalehtitoiminta käynnistyi ripeästi 

jo 1800-luvun lopussa. Varsinainen lehtiaalto alkoi kuitenkin vasta 1900-luvun alkuvuosina, 

kun todellinen massojen siirtolaisuus Suomesta alkoi. (Kero 1997 147, 151).  

Vasemmistohenkiset piirit alkoivat julkaista omia lehtiään, ja kun vuosisadan alun 

suomalaissiirtolaisista suurin osa oli suorittavan portaan työntekijöitä, myös lukijakuntaa 

riitti. Amerikansuomalaisten ensimmäinen työväenlehti, Amerikan Työmies alkoikin ilmestyä 

New Yorkissa tammikuussa vuonna 1900. Se kuoli nopeasti, mutta tilalle nousi pian toisia – 

esimerkiksi eräs pitkäaikaisimmista työväenlehdistä, Amerikan Suomalainen Työmies 

(myöhemmin Työmies), näki päivänvalon 1903. Myös monet riippumattomiksi ja kaupallisiksi 

julistautuneet sanomalehdet saivat alkunsa 1900-luvun alkuvuosina, mukaanlukien oma 

tutkimusaineistoni Minnesotan Sanomat vuonna 1935, sekä Amerikan Uutisiin 1995 

sulautunut New Yorkin Uutiset 1905. (Kero 1997, 155, 163).  

Amerikansuomalaisten sanomalehtien ongelmana oli ennen kaikkea niiden lukuisuus. Kun 

siirtolaistalouksia oli parhaimmillaankin vain noin 100 000 kappaletta ja lehtiä useita 

kymmeniä, useimmat lehdet joutuivat jatkuvasti kamppailemaan taloudellisten ongelmien 

kanssa. Siksi lehtiä myös syntyi ja kuoli nopeasti. Vankimmalla pohjalla olivat 

amerikansuomalaiset työväenlehdet, joiden yhteenlaskettu levikki 1920-luvun puolivälissä oli 

jopa 60 000. Myös uskonnollisten ja kaupallisten lehtien levikit nousivat kymmeniin tuhansiin 

(Kero 1997, 156). Käytännössä jokaiseen amerikansuomalaiseen talouteen tuli vuosisadan 

alkukymmeninä ainakin yksi amerikansuomalainen sanomalehti, moneen useampiakin. 

Kukoistuskautenaan 1920–30 -luvuilla jotkin lehdet olivat jopa kuusipäiväisiä, mutta 

tavallisempaa oli kuitenkin ilmestyä kolme kertaa viikossa. Oman pitäjän ja siirtolaisryhmän 
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lisäksi tärkeää sisältöä olivat Suomen tapahtumat sekä lukijoiden kirjoittamat kansankirjeet. 

Lisäksi monet lehdet julkaisivat jatkokertomuksia, joilla lehteen sai kätevästi lisää täytettä. 

Hiipuminen lehdistörintamalla alkoi 1930-luvun jälkeen, kun monet vuosisadan alkupuolella 

maahan saapuneet suomalaiset alkoivat vanheta, ja uusien tulijoiden virta tyrehtyi. 

Esimerkiksi vuonna 1954 kaikkien amerikansuomalaisten sanomalehtien yhteenlaskettu 

levikki oli yhteensä noin 45 000, vuonna 1967 enää vajaat 20 000. Tälle aikavälille ajoittuu 

myös todellinen lehtikuolemien suma. (Kero 1997, 276) Jäljelle jääneetkin lehdet harvensivat 

ilmestymistiheyttään, ja esimerkiksi Amerikan Uutiset alkoi 1960-luvun alusta alkaen ilmestyä 

kahdesti viikossa aiemman kolmen sijaan. Vuonna 1980 se muuttui kerran viikossa 

ilmestyväksi. Nykyisin lehti ilmestyy kerran kahdessa viikossa  

Nykyisin Amerikan Uutiset on ainoa paperimuodossa ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti 

Pohjois-Amerikassa. Se pyrkii keräämään lukijoikseen ensimmäisen, toisen ja kolmannen 

polven amerikansuomalaisten lisäksi myös uusia maahan muuttaneita suomalaisia, sekä 

etenkin Floridan alueen suomalaisturisteja. Levikiltään hieman yli kahden tuhannen 

keskijakeluun yltävä lehti ilmoittaa päätehtäväkseen ”toimia kaikkien suomalaissiirtolaisten 

monipuolisena uutis- ja viestintävälineenä sekä pitää yllä Suomen kieltä ja kulttuuria Pohjois-

Amerikassa.” 
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3. Tutkimusasetelma 

 

3.1 Teoriat 

 

Oma tutkimukseni lähtee siitä oletuksesta, että amerikansuomalaisuus on jotain, mikä 

poikkeaa sekä suomalaisuudesta että amerikkalaisuudesta. Onhan heille nykypäivään 

mennessä kehittynyt omia perinteitäkin, kuten Pyhän Urhon päivä, satuhahmo Heikki Lunta, 

ruokalaji nimeltä mojakka (keittoruoka) ja monia muita kiinnostavia ilmiöitä, joita tapaamani 

amerikansuomalaiset minulle avuliaasti esittelivät. Tämä näkökulma poikkeaa suurelta osin 

käyttämäni lähdekirjallisuuden käsittelytavasta, jossa amerikansuomalaisuutta usein 

mitataan suomalaisia tapoja vasten. On totta, että amerikansuomalaiset vaalivat monia 

itsekin suomalaisuuden tunnusmerkkeinä pitämiään asioita, kuten vaikkapa saunaa tai 

kardemummalla maustettua pullaa eli ”nisua”. Kuitenkin vuosikymmenten ero 

lähtökulttuurista on muodostanut omanlaisensa kulttuurisen populaation, jonka sisälläkin 

amerikansuomalaisuus määritellään hyvin eri tavoin. Toisaalta mitään kulttuuria ei voi 

aukottomasti määritellä, sillä esimerkiksi suomalaisuus merkitsee eri ihmisille eri asioita. 

Lähilukutekniikkani perustan kahteen kriittiseen journalismin tutkimusperinteeseen: 

kehysanalyysiin ja diskurssianalyysiin, joista molemmista. Ne ovat molemmat osa 

yhteiskuntatieteissä käytettyä kulttuurintutkimuksellista traditiota, jossa keskitytään 

määrällisen aineistonanalyysin sijaan aineiston sisältöön. Molemmat ovat myös joustavia 

teoreettisia ja metodisia tekstin tutkimuksen työvälineitä (Horsti 2005, 62).  

Lähtökohtanani on tekstin tulkitseminen kontekstissaan, sillä ”Mediapuheella ja sen 

tuottajilla on tärkeä rooli julkisessa elämässä, mikä ei selviä pelkästään vastaanottotapoja ja 

-kokemuksia tutkimalla.” (Väliverronen 1998, 31). Metodini on siis tekstien kontekstuaaliseen 

tietoon pohjaava tutkimus, jolloin teksteistä nousee esiin virtauksia, tendenssejä, suunnan 

muutoksia, viestejä ja piiloviestejä. Kirjoittajat ovat koodanneet nämä viestit ja merkitykset 

teksteihin joko tiedostaen tai tiedostamattaan, mutta teon tiedostamisella ei lopputuloksen 

kannalta ole juuri merkitystä: lehteen painettuna ne määrittelevät juuri sen lehden kautta 
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ilmentyvää, sen hetkistä amerikansuomalaisuutta. Kun tekstit asetetaan aikajatkumoon ja 

niitä luetaan suhteessa toisiinsa, alkavat kunkin aikakauden tyypilliset identiteettipiirteet 

suodattua esiin.  Jokaisen aikakauden journalismi tuottaa omanlaisiaan mielikuvia 

identiteetistä ja sen ”suorittamisen” tavoista. 

Tässä tapauksessa tutkimani amerikansuomalaisen sanomalehden tekstit kertovat historiasta 

ja identiteetistä kahdella tasolla: ne ovat sekä kertomuksia ajastaan, että kertomuksia 

ajassaan. Väliverrosen (emt.) mukaan lukemalla ne ensin mainitulla tavalla, löydämme jälkiä 

niiden tekijöistä, instituutioista, toisista teksteistä, lajityypeistä, oletetuista katsojista ja 

lukijoista. Näitä jälkiä seuraamalla voimme tutkia viestinnän ja merkityksenannon prosesseja.  

Jälkien seuraamisen sijasta voidaan puhua myös kontekstien etsimisestä ja määrittelystä. 

Jälkien seuraaminen ja kontekstien määrittely puolestaan edellyttää Väliverrosen mukaan 

tulkintaa, sillä mitään ainoaa oikeaa reittiä ei ole tarjolla.  Tavoitteenani on eritellä 

diasporisen joukon (amerikansuomalaisten) identiteettiä, ja siinä tapahtuvia muutoksia 

pitkällä aikavälillä. Tähän pystyäkseni etsin teksteistä sekä toistuvia kulttuurisia symboleja ja 

merkityksiä, että kullekin ajanjaksolle ominaisia piirteitä. Peilaan näitä muutoksia tiedettyyn 

historian kulkuun ja amerikansuomalaisten historiasta kirjoitettuihin lähdeteoksiin. Myös 

kielen muutokset kertovat yhteisössä tapahtuvista muutoksista ja samalla ne kuvastavat 

identiteetin rakentumista. 

”Merkkien ja symbolien ”alle” voidaan pakata valtavan paljon tietämystä 

tiiviiseen tilaan. Asianmukaisilla tietorakenteilla varustettu vastaanottaja voi 

sitten symbolin kohdatessaan purkaa omista muistivarannoistaan kaiken 

tarvittavan tietämyksen. Itse kukin voi tietysti tuottaa merkeistä viestin itselleen 

eri tavoin, mutta pääsääntöisesti tulkintatavat ovat yhteisöllisesti jaettuja”. 

(Karvonen 2000, 4)  

Tekstit voivat siis tehdä tarjoamastaan informaatiosta vastaanottajan kannalta houkuttelevaa 

esimerkiksi valikoimalla sille merkityksellisen paikan, käyttämällä toistoa tai liittämällä tekstin 

lomaan kulttuurisesti tärkeitä symboleja.  

Lukija tuntee tulevansa palkituksi tunnistaessaan nämä viittaukset ja symbolit, sillä no luovat 

hänen mielessään erilaisia denotaatioita, eli ilmimerkityksiä ja konnotaatioita, eli 
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piilomerkityksiä (esim. Chandler 2007, 137–146). Esimerkiksi Suvivirren sanojen ilmimerkitys, 

denotaatio, on jumalan kunnioittaminen virrenveisuulla. Sen piilomerkitys, konnotaatio, 

puolestaan on jokaisella yksilöllinen: toisia se muistuttaa koulujen kevätjuhlasta, todistusten 

saannista ja lomalle lähdöstä, toiselle se puolestaan saattaa tuoda kipeät muistot, jos 

esimerkiksi oma lapsi on kuollut, eikä koskaan enää tule sitä laulua laulamaan. Samalla tavoin 

sanan ”kannel” denotaatio on viisikielinen sylissä pidettävä soitin, mutta sen konnotaatio on 

monelle amerikansuomalaiselle yksi ”oman” kulttuurin ilmentymistä. 

 

3.1.1 Pohjalla kehysanalyysi ja diskurssianalyysi 

 

Lähilukuni olen perustanut ennen kaikkea kahteen teoriaan, kehysanalyysiin ja 

diskurssianalyysiin. Seuraavassa valotan hieman kummankin taustoja. 

 

Kehysanalyysi 

Tutkija Erkki Karvonen määrittelee Tiedotustutkimus-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa, 

että:  

”Kehys sisältää tietyn ennakkokäsityksen siitä, miten todellisuus on rakentunut 

ja mikä siinä on merkittävää. Tämä ennakkokäsitys jo ohjaa korostamaan 

joitakin puolia ja jättämään toiset merkityksettöminä huomiotta. Toisaalta 

kehystäminen ei ole vain olemassa olevan raamin soveltamista, vaan se voi olla 

luovaa maailman käsitteistämisen ja käsitettäväksi organisoimisen taidetta” 

(Karvonen, 2000, 5) 

 

Karvosen mukaan kehystäminen on valikoivaa kontekstualisointia, jossa viestin lähettäjä 

(tiedostaen tai tiedostamatta) suostuttelee yleisönsä ajattelemaan valitsemastaan asiasta 

haluamallaan tavalla. Tämän hän tekee tarkastelemalla asiaa valitsemistaan kehyksistä niin, 

että hän nostaa esille omaa näkemystään tukevia puolia ja jättää toiset piiloon. Uutisrutiinit 
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ovat yhdenlaisia kehyksiä, joihin uutisissa esiintyvät asiat päätyvät. Siksi lehtiteksti on 

hedelmällistä tarkasteluympäristöä kehysten löytämiselle ja havainnoimiselle. 

Kehystäminen sisältää Entmanin (1993, 3) mukaan erityisesti valintaa ja houkuttelevaksi 

tekemistä. Kehystämisellä tarkoitetaan jonkin todellisuuden näkökulmien valitsemista, ja 

niiden tekemistä tekstissä muita näkökulmia houkuttelevammiksi. Näin voidaan tehdä 

esimerkiksi tietyn ongelman määrittelemisessä, syy-seuraussuhteen tulkitsemisessa, 

moraalisessa arvottamisessa tai valitun ongelman ratkaisuehdotuksessa.  

Tekstit voivat siis tehdä tarjoamastaan informaatiosta houkuttelevaa joko valikoimalla niille 

merkityksellisen paikan, käyttämällä toistoa tai liittämällä niihin kulttuurisesti tärkeitä 

symboleja. Kehystäminen muokkaa yleisön tulkintoja ja preferenssejä nostamalla joitain 

asioita muita tärkeämmiksi. Kehystäminen kannustaa yleisöä ajattelemaan, tuntemaan ja 

päättämään tietyllä tavalla (Entman 2007, 164). 

Kehyksillä on ainakin neljä sijaintia kommunikaatioprosessissa: viestin lähettäjä, viesti, 

vastaanottaja ja kulttuuri. Viestin lähettäjät tekevät tiedostamattomia tai tietoisia kehys 

valintoja päättäessään mitä sanoa, oman uskomusjärjestelmänsä kehysten mukaisesti. Viesti 

sisältää kehyksiä, jotka voivat ilmetä tiettyjen avainsanojen läsnä- tai poissaololla, 

tunnuslauseilla, stereotypioilla, tiedon lähteillä ja virkkeillä, jotka tarjoavat päätöksentekoa 

vahvistavia faktoja tai arvotuksia. Vastaanottajan päätöksiä ja ajatuksia ohjaavat kehykset 

saattavat vastata tekstin ja lähettäjän tarjoamia, tai sitten eivät. Ja lopulta kulttuuri on 

yleisesti käytettyjen kehysten muodostama valikoima. Kulttuuri voidaan jopa määritellä 

toteamalla, että se on empiirisesti havaittavissa oleva joukko yleisiä kehyksiä, jotka esiintyvät 

sosiaalisen ryhmän diskursseissa ja ajatuksissa. Kehystäminen kaikissa neljässä sijainnissaan 

toteuttaa samanlaisia funktioita: ongelmien ja niiden syiden, arvottamisen ja ratkaisujen 

valikointia ja korostamista. 

Kehysanalyysistä lainasin esimerkiksi ajatuksen kulttuurisesti tärkeistä merkeistä ja 

symboleista, joita lukija tekstistä etsii. Suurin osa itse etsimistäni etnisen identiteetin 

symboleista on samoja, kuin Karvosen mainitsemat viestin kehykset. Toisaalta, ”kulttuurin 

asettamat yleiset kehykset” määrittävät tekstin kirjoittajalle monenlaisia ennakkoarvoja ja  

-oletuksia, joiden vaikutuksen alaisena hän joutuu työskentelemään.   



 

24 

 

 

Diskurssianalyysi 

Diskurssianalyysi on puolestaan esimerkiksi Eskolan ja Suorannan (1998, 195) mukaan 

”laajimmillaan kaikkea kielen sosiaalista ja kognitiivista tutkimusta”. Diskurssianalyysissä 

etsitään tekstin merkitysten sijaan sitä, miten merkityksiä tekstissä tuotetaan. Kieli itsessään 

voidaan nähdä kahdella tavalla: joko todellisuuden kuvastajana tai todellisuuden rakentajana. 

Diskurssianalyysista puolestaan lainasin omaan tutkimukseeni ajatuksen tekstistä 

nimenomaan todellisuuden rakentajana. Kieli siis ei ole väline todellisuuden tavoittamiseen, 

vaan osa todellisuutta. Tekstejä on tarkasteltava osana sitä kontekstia, missä ne on tuotettu – 

tässä tapauksessa kontekstina on sekä juhannuksen juhlallisuus, että diasporisen yhteisön 

identiteetinrakennus. Eskolan ja Salorannan mukaan (emt, 197) 

Diskurssianalyysissä sitaatit kuvaavat itse selontekoja, ei niistä tehtyjä 

tulkintoja. Siten aineistoa ei voida myöskään – toisin kuin perinteisissä 

tutkimuksissa – viipaloida eri teemojen alle, vaan sitaatteja on tarkasteltava 

siinä yhteydessä, missä ne on esitetty.  

Myös tältä osin diskurssianalyysi on hyvin lähellä omaa lähilukumetodiani – otantavuosien 

esittelykappaleissa esitän useita sitaatteja kultakin otantavuodella, mutta sitaatit itsessään 

eivät ole tulkintoja maailmasta, vaan vasta lähtökohtia tulkintojen tekemiselle. 

 

3.2 Keskeiset käsitteet 

 

3.2.1 Identiteetti 

 

Karina Horstin (2005, 31) mukaan kaikkia erilaisuuden määrityksiä, identiteettejä ja 

kategorisointeja yhdistää se, että niiden avulla määritellään jotakin, joka ei ole ”meitä”. 

Niiden avulla kuvaillaan ihmisiä, jotka ovat ”toisia”, sillä ”meitä” ei ole olemassa, mikäli 

”meidän” vastakappaleeksi ei ole ”toisia”. Horsti kutsuu tätä etnisyyden tuottamiseksi 
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Stuart Hallin (1999, 11–13) mukaan identiteetti rakentuu nimenomaan näiden erontekojen 

kautta. Erontekojen kannalta keskeistä on paitsi se, miten määrittelemme ”toisen” myös se, 

miten itse määrittelemme ”meidät”. Tämä on oman pro gradu -tutkielmani ydinaluetta, sillä 

Horstin (emt, 33) mukaan journalismi on yksi keskeisistä etnisyyden tuottamisen kentistä. 

Journalismi on kuitenkin muihin kenttiin – kuten talouteen ja politiikkaan – nähden sikäli 

erikoisessa asemassa, että media voi ohjata ”kiinnostuksen valokeilaa joihinkin asioihin ja 

toimijoihin, ja jättää toisia asioita ja toimijoita julkisuuden marginaaliin” (emt. 37). 

Tarina, jonka mukaan aiemmin yhtenäiset identiteetit ovat nyttemmin hajautuneet, on 

raskaasti yleistävä ja yksinkertaistava, toteaa puolestaan Stuart Hall (1999, 29). Hän kuvaa 

identiteettejä kolmivaiheisen muuttumisen kautta. Näiden kolmen vaiheen kautta nousee 

esille kolme erilaista subjektikäsitystä: valistuksen subjekti, moderniteetin subjekti ja 

postmoderni subjekti. 

Valistuksen subjekti muodostui aikana, jolloin ihmisen identiteetin ajateltiin syntymässä 

muodostuneen tietynlaiseksi, ja myös pysyvän sellaisena henkilön koko elämän ajan.  

Valistuksen subjekti oli samankaltainen ympäristönsä kanssa, sillä traditionaaliset 

yhteiskunnat vaativat koossa pysyäkseen yksilöitä, jotka uudensivat muuttumattomia 

rakenteita ja perinteitä. Kukin sääty, arvoaste ja sijainti olivat oma lenkkinsä olemisen 

ketjussa, eikä ihminen vielä saattanut olla itseään määräävä ja määrittävä yksilö. (emt. 22–

30) 

Modernin ajan myötä traditiot ja varsinkin uskonnon kokoava voima murentuivat, ja yksilön 

identiteetti irtosi niistä omaksi kokonaisuudekseen. Erityisesti 1500-luvun 

renessanssihumanismi ja tieteelliset vallankumoukset, sekä viimein 1700-luvun valistus loivat 

kuvan rationaalisesta ja ajattelevasta ihmisestä, ”suvereenista yksilöstä”.  Uusi identiteetti 

muodostui vuorovaikutuksessa sekä ulkopuolen (sosiaalisten suhteiden) että sisäpuolen 

(kykyjen ja taitojen) kanssa.  Identiteetti oli kuitenkin edelleen pysyvä ja muuntumaton, 

yksilön tietoisuudesta kumpuava. Filosofi Rene Descartes jakoi ihmisen aineeseen ja 

henkeen, kartesiolaiseksi subjektiksi, jossa ihmisen sisältä, hengestä tulevat rakennusaineet 

muovaavat hänestä omanlaisensa. Yhteiskuntatieteilijät kritisoivat tätä mallia siitä, että se ei 

ota huomioon ulkoisten vaikutteiden seurauksia. (emt. 30–36) 
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Moderniteetti Hallin mukaan alkoi murtua marxismin, Freudin tiedostamattoman, Saussuren 

semiotiikan, Foucault’n valtateorian ja feminismin myötä, ja samalla siihen liittyvä identiteetti 

hajaantui. (Emt. 26–44) Syntyi fragmentoitunut subjekti, joka paikantuu erityisesti 

kulttuurisiin ja kansallisiin identiteetteihin. 

Kansakunta ei ole vain poliittinen yksikkö, vaan myös jotain sellaista, mikä 

tuottaa merkityksiä – kulttuurinen representaatiojärjestelmä.  Ihmiset eivät ole 

vain jonkin kansakunnan laillisia kansalaisia, vaan he ovat osallisia myös 

kansakunnan ideaan, joka representoituu sen kansallisessa kulttuurissa.  

Kansalliset kulttuurit myös uusintavat itseään tarjoamalla kansalaisille erilaisia 

identifikaatiopaikkoja. Hall nimeää näistä viisi: kansakunnan kertomus, ajattomuuden ja 

traditioiden korostus, perustamismyytti ja ajatus alkuperäisestä kansasta. Nämä 

identifikaatiopaikat sijoittuvat monimielisesti menneisyyden ja tulevaisuuden väliin. Samalla 

ne kuitenkin esittävät olevansa paljon homogeenisempia, kuin mikä on erilaisista yksilöistä 

koostuvalle yhteiskunnalle edes mahdollista. (emt. 45–56) 

 

3.2.2 Etnisyys 

 

Etnisyydestä, sen toteuttamisesta ja sen ilmentymisestä on olemassa monia erilaisia 

määritelmiä, joista muutaman käyn seuraavassa läpi. Esimerkiksi Batesin (2006, 1) mukaan 

etnisyydelle on vaikea antaa piiruntarkkaa määritelmää, mutta terminä ”etnisyys” kuitenkin 

viittaa yleisesti ihmisjoukkoihin jotka jakavat yhteisen syntymyytin. Yleensä termillä pyritään 

korostamaan joukon yhteisiä esi-isiä, mutta joskus myös yhteistä historiaa: esimerkiksi 

muuttoliikettä ja sen seurauksia, tai myös yhteistä poliittista taustaa, kuten esimerkiksi pakoa 

sortavasta yhteiskuntajärjestelmästä tai uuden alueen valloittamista. Yhteistä monille 

etnisyyden määritelmille on ajatus jaetusta kulttuurista, jonka keskeisin piirre on yhteinen 

kieli. Bates huomauttaakin, että suurin osa etnisistä ryhmistä tunnetaan samalla nimellä kuin 

kieli, jota ne puhuvat. 
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Kostiainen käyttää artikkelissaan Vähemmistön käsite ja muodostuminen (teoksessa 

Historian vähemmistöt – Minorities in History) Brittiläisen Anthony D. Smithin tapaa jakaa 

etnisyys kahteen alasarakkeeseen (Kostiainen 1994, 21): 

1) Etnisyys kategoriana, ikään kuin ulkoapäin saatuna. Yhteiskunnassa oleva osa 

tyypitellään jonkin ominaisuuden mukaan, jolloin saadaan muodostettua väljähkö 

ryhmä. Esimerkiksi suomenruotsalaiset ovat Kostiaisen mukaan tällainen ryhmä. 

2) Etnisyys varsinaisena ryhmänä. Ryhmään kuuluvilla on yhtenäisyyttä ja 

solidaarisuutta, ja tunnusmerkkinä yhteinen kulttuuriperintö. Kostiainen käyttää 

amerikansuomalaisia esimerkkinä tällaisesta ryhmästä. 

Korkiasaari ja Roinila huomauttavat kuitenkin tutkimuksessaan Finnish North Americans 

Today että etnisyys ja syntyperä ovat laajoja käsitteitä, jotka tarkoittavat eri ihmisille eri 

asioita. Yleensä niillä viitataan henkilön kytköksiin tiettyyn ihmisryhmään, joka jakaa yhteisen 

menneisyyden, alkuperän tai tiettyjä piirteitä ja tapoja, mutta jokainen kytkös on yksilöllinen 

ja sillä on monia ilmenemistapoja. Yksilöt voivat myös olla varsin häilyviä siinä, miten he 

määrittelevät etnisyytensä tai syntyperänsä, sillä varsinkin nykyisessä Pohjois-Amerikassa 

monilla on useita eri kansallisuuksia sukulinjassaan ja taustassaan.  

Se, mihin näistä ryhmistä – jos mihinkään – henkilö identifioituu, riippuu olosuhteista, 

ympäristöstä, vallitsevista poliittisista oloista ja henkilökohtaisista mieltymyksistä. Tämän 

päivän Pohjois-Amerikassa etnisyydestä ja sukujuurista on tullut enemmänkin symbolinen 

valinta tai strategia, joka saattaa vaihdella tilanteesta toiseen. Esimerkiksi silloin kun 

luokkatietoisuus on tärkeää, etninen identiteetti lakaistaan syrjään. Se puolestaan kaivetaan 

esiin esimerkiksi työpaikkaa hakiessa, jos siitä arvellaan olevan strategista kilpailuetua.  

(Korkiasaari ja Roinila, emt, 5, Bates 2006, 6–7, Yin 2001) 

Robert Ezra Park puolestaan kuvailee esseessään Our Final Frontier on the Pasific rotujen 

suhteiden kehää, eli race relation cycleä. Sen mistä Park kirjoittaa termillä rotu voi 

nykymaailmassa kääntää merkitsemään etnisyyttä. Teorian mukaan etnisten ryhmien väliset 

suhteet kulkevat aina tietyn kehän kautta: kontakti, konflikti, akkommodaatio ja assimilaatio 

(Park 1950, 149–151). Kehän ensimmäisessä vaiheessa on kontakti, jota nopeasti seuraa 

kilpailu, esimerkiksi resursseista. Kun kilpailu on käyty, syntyy välitila, jossa vahvempi ja 
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dominantimpi osapuoli hallitsee tilannetta ja pääosaa resursseista. Lopullinen piste on 

assimilaatio, jossa osapuolet sulautuvat toisiinsa ja tarve kilpailulle lopulta poistuu kokonaan 

– jäljellä on vain yksi etninen joukkio. 

 

3.2.3 Etninen identiteetti 

 

Etninen identiteetti on hyvin henkilökohtainen kokemus, ja se voi perustua esimerkiksi 

maantieteeseen, kansallisuuteen, sukujuuriin, perheeseen, kulttuuriin tai alakulttuuriin, 

alueeseen, kieleen tai rotuun – tai mihin tahansa näiden yhdistelmään (Korkiasaari, 2004, 4) 

Etnisen identiteetin voimakkuus riippuu monista tekijöistä, joista keskeisimpiä on se, miten 

paljon vähemmistö eroaa enemmistöstä. Oli kyseessä sitten ulkonäkö, kieli tai kulttuurilliset 

tavat (esim. Cohen 2004, 88) – tai kaikkien näiden yhdistelmä – etninen identiteetti 

tyypillisesti on sitä voimakkaampi, mitä suurempi ero vähemmistön ja enemmistön välillä on. 

Esimerkiksi Pulera (2004, 57). Amerikanenglantilaisilla tai amerikansaksalaisilla ei Puleran 

mukaan ole juuri lainkaan etnistä identiteettiä, kun taas vaikkapa amerikanitalialaisilla tai 

amerikanirlantilaisilla etninen identiteetti on selkeä ja useita sukupolvia kattava. Pulera 

nostaa syyksi juuri valtavirrasta poikkeamisen – omat juhlapyhät, ruokaperinteet ja etniset 

symbolit ylläpitävät ja jatkavat etnisen identiteetin ketjua. Cohenin mukaan (emt, 88) etninen 

identiteetti riippuu sekä ryhmän sisäisten jäsenten uskosta, että sen ulkopuolisten uskosta – 

jäsenen pitää itse uskoa kuuluvansa etniseen ryhmään, ja toisaalta ulkopuolisten pitää 

legitimoida tämä usko omalla uskollaan siitä, että tietynlaiset henkilöt muodostavat tällaisen 

etnisen ryhmittymän. Se, millaisia symboleita kukin ryhmä valitsee oman etnisyytensä 

merkitsijöiksi, kuvastaa paljolti sekä sitä, miten ryhmän jäsenet suhtautuvat omaan etniseen 

identiteettiinsä, sekä sitä, miten he suhtautuvat ympäröivään valtaväestön identiteettiin. 

Symbolit voivat olla lähtömaasta ja -kulttuurista peräisin olevia, tai ryhmä voi kehittää niitä 

itse matkansa varrella. (Cohen, emt 90–91) Esimerkiksi lähdeaineistossani kokko, sauna, 

koivut, tuomen kukat, suomenkieliset laulut, kilpailut, kahden maan liput ja mojakka olivat 

tällaisia esiin nousseita amerikansuomalaisuuden ja amerikansuomalaisen juhannuksen 

symboleita. 
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Taramaan (2007, 52) mukaan etninen identiteetti on niiden tunteiden summa, joita tietyn 

ryhmän jäsenet tuntevat niitä arvoja, symboleita ja jaettua historiaa kohtaan, jotka 

identifioivat heidät erilliseksi ryhmäksi. Liebkind puolestaan toteaa (1988, 46–48, 60), että 

etninen identiteetti liittää ihmisen muihin saman etnisen ryhmän jäseniin itsestään selvin, jo 

syntymästä saaduin sitein. Tällaisiin siteisiin kytkeytyy hänen mukaansa usein suurempi 

tunnelataus kuin sellaisiin, joita solmitaan enemmän tai vähemmän vapaaehtoiselta pohjalta 

myöhemmin elämässä. Etninen identiteetti muodostuu sen etnisen kulttuurin pohjalta, joka 

välittyy ihmiselle jo varhaiskasvatuksessa. Tällöin etniseen ryhmään kuuluminen muodostuu 

”keskeiseksi osaksi ihmisen koko persoonallisuutta, hänen sisintä ydintään”.  Nämä 

tunneperäiset siteet saavat ihmisen myöhemminkin identifioitumaan samaan ryhmään ja 

usein kieltäytymään sen vaihtamisesta silloinkin, kun se olisi mahdollista tai jopa palkitsevaa. 

Liebkind kuitenkin huomauttaa, että siteiden kiinteysaste vaihtelee ryhmästä toiseen ja 

ajankohdasta riippuen, ja että tarpeen vaatiessa etninen identiteetti voi olla hyvinkin 

joustava. Tyhjästä se ei voi kuitenkaan syntyä: ilman yhteisiä sukujuuria sitä ei synny.  

Joustavuudestaan huolimatta etninen identiteetti harvoin häviää yksilöltä kokonaan: 

Harvojen kulttuuriryhmien jäsenet haluavat tietoisesti hylätä kulttuurinsa.  

Korkiasaaren ja Roinilan (2005, s. 8–9) mukaan monet tekijät saattavat hidastaa henkilön 

etääntymistä etnisistä juuristaan. Erityisesti lapsuuden kokemuksilla ja kasvuympäristöllä on 

merkittävä sija identiteetin ja tunnesiteiden kehittymiselle ja vahvistumiselle. Mikäli etninen 

tausta kuuluu luontevana osana kasvuympäristön arkeen, siitä jää henkilölle voimakas ja 

miellyttävä suhde, joka puolestaan innostaa ylläpitämään suhdetta aikuisiälläkin. Halu 

ylläpitää esimerkiksi amerikansuomalaista identiteettiä kuitenkin kilpailee jatkuvasti 

amerikkalaistumishalun kanssa. Seurauksena voi olla juuristaan erilleen kasvaminen 

esimerkiksi muuton seurauksena – pienempi kylä tai kaupunki on ylläpitänyt ja tukenut 

valtavirrasta poikkeavaa identiteettiä, mutta suuressa kaupungissa vastaava tuki puuttuu.  

Pillin (1986, 121) mukaan siirtolaislehdistö on sidoksissa etnisen ryhmän identiteettiin.   

”Toisaalta lehdistö voi vahvistaa siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä kansallista 

identiteettiä, tietoisuutta ”juuristaan”. Toisaalta lehden julkaiseminen on 

sinänsä osoitus siitä että etninen ryhmä tuntee olevansa tietty yhteenkuuluva 



 

30 

 

kokonaisuus, joka tarvitsee keskinäistä tiedonvälitystään varten spesifejä 

kanavia.”  

 

3.2.4 Juhannus 

 

Tarkasteluaineiston kiintopiste, juhannus, on juhla, jota on Suomessa vietetty pakanallisista 

ajoista alkaen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) mukaan nykyinen nimitys 

kuitenkin juontuu Johannes-nimen vanhasta ääntämismuodosta, sillä kirkkokalenteriin 

juhannus sijoitettiin juhlistamaan Johannes Kastajan muistopäivää.  Kotuksen mukaan:  

Nimen variantit esiintyvät murteellisissa nimityksissä, kuten johannes, 

juhananpäivä, juhani, juhannes, juhannis ja jussinpäivä. Toinen suomalainen 

juhannuksen nimitys on mittumaari(a). Se on käytössä vain paikoin läntisessä 

Suomessa, ja siitä tavataan myös asut mettumaari(a) ja messumaari(a). Tämä 

sana on alkuaan ruotsalainen laina (midsommar ’keskikesä’; suomen vanhassa 

kirjakielessä mitsu-, metsumaari(a)), mutta meillä se on loppuosaltaan liittynyt 

kansanetymologisesti Maria-nimeen.  

Lähdeaineistossani mittumaari oli erittäin yleinen synonyymi juhannukselle, osittain 

luultavasti sen vuoksi, että valtaosa Amerikkaan aikanaan muuttaneista suomalaisista oli 

kotoisin nimenomaan länsirannikolta. 

Juhannusta vietetään Suomessa usein siivoamalla asunto tai mökki perusteellisesti ja 

kantamalla ovenpieleen juhannuskoivuja tai koivunoksia. Nykyisinkin juhannus on 

suosituimpia mökkeilysesonkeja, jolloin perheet tai ystäväporukat vetäytyvät muutamaksi 

päiväksi omiin oloihinsa syömään hyvin ja viettämään aikaa yhdessä. Uudempi perinne ovat 

nuorison suosimat juhannusfestivaalit, jotka yhdistävät mökkeilyelämän huvitteluun. Myös 

muissa skandinaavisissa maissa keskikesää juhlistetaan sekä perinteisin että modernein 

menoin. 
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Amerikansuomalaisille juhannus oli alun perin valtavien yhteiskokousten aikaa, ja suurimmat 

juhlat vetivät paikalle tuhansien henkien suuruisen yleisön. Kalhama (2003, 2) kuvailee 

juhannusjuhlia julkaisussaan Amerikansuomalaisten juhannusjuhlat seuraavanlaisesti: 

Juhannusjuhlat ovat olleet kaikkein varhaisin amerikansuomalaisten 

kesäkokoontumisten muoto. Kesäjuhlien onnistumista yleensä ja erityisesti 

juhannusjuhlien onnistumista pidettiin tärkeänä asiana, sillä niiden valmistelu kesti 

kuukausia. Juhlat olivat myös vuoden suurin sosiaalinen tapahtuma, koska niihin 

saapui ihmisiä kaukaakin – tiettömien taipaleitten takaa uudisraivioilta ja muilta 

työmailta. 

 70-luvun alkupuolella suuret yhteisjuhlat kuitenkin loppuivat, sillä osanottajien kiinnostus oli 

vuosikymmenten saatossa tyrehtynyt. Nykyisin amerikansuomalaiset juhlivat juhannusta 

yleensä perheen ja lähiystävien kesken, ja mukaan riehaan ovat tervetulleet niin 

skandinaavitaustaiset ystävät kuin muutkin tutut. Kaikki eivät toki noteeraa juhannusta 

millään tavoin, vaan viettävät sitä päivänä muiden joukossa. 

 

3.3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

 

Amerikan Uutiset aloitti vuonna 1932 nimellä Minnesotan Sanomat, nimi muutettiin vuonna 

1965 Amerikan Uutisiksi. Vuonna 1980 lehti muutti ikääntyvän amerikansuomalaisväestön 

perässä Floridaan, ja vuonna 1995 lehteen yhdistyi New Yorkin Sanomat. Nyt vuonna 2011 se 

ilmestyy joka toinen viikko ja sen levikki on noin kaksituhatta kappaletta. Pääasiallista 

levikkialuetta on Yhdysvaltojen eteläosa, mutta lehteä tilataan myös ulkomaille, esimerkiksi 

Kanadaan ja Suomeen. 

Amerikan Uutiset on ainoa yhä paperimuodossa esiintyvä suomenkielinen sanomalehti 

Amerikassa, ja pitkän historiansa vuoksi sen kautta voi tarkastella myös identiteetin 

muutosta ja kehitystä. Se on myös alusta alkaen pyrkinyt olemaan sitoutumaton, puolueeton 

ja kaikkien amerikansuomalaisten äänenkannattaja. Tämän vuoksi katson, että se on 

erinomaisesti lähdeaineistoksi soveltuva lehti. 
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3.3.1 Aineiston käsittely 

 

Aineistoni on hankittu pääasiassa kahdesta lähteestä: Finnish-American Heritage Centerin 

(Hancock, MI, USA) mikrofilmi- ja sanomalehtiarkistosta sekä Immigration History Research 

Centerin (Minneapolis, MN, USA) sanomalehtikokoelmasta. Aineisto alkaa vuodesta 1936 

siksi, että molemmissa kokoelmissa oli kesän 1935 kohdalla aukkoja, jotka olisivat saattaneet 

vääristää tutkimusta. Muutoin tutkimusaineisto jatkuu tasaisin viiden vuoden hyppäyksin 

aina vuoteen 2010 asti. Se on kerätty syyskuun 2010 ja huhtikuun 2011 välillä, eikä 

käyttämääni aineistoon ole jäänyt aukkoja. 

Aineiston käsittelyn aloitin Suomessa syyskuussa 2011, ja tutkimusmetodi, jonka kautta 

aineistoa tarkastelen, on lähiluku. Lukemalla artikkeliaineiston läpi ja vertaamalla eri vuosien 

tekstejä toisiinsa etsin teksteistä muutoksia sanoissa ja symboliikassa. Vertaamalla kunkin 

aikakauden tekstejä sekä Yhdysvaltojen ja Suomen historiaan että siihen, mitä 

amerikansuomalaisten eri vaiheista on aiemmin kirjoitettu, pyrin ammentamaan tekstistä 

osviittoja siitä, millaisen identiteetin rakentamista ja ylläpitämistä ne on koodattu tukemaan.  

Eri aikakausina erilaiset puolet sekä kunkin yksilön henkilökohtaisesta identiteetistä että 

vastaanottajaryhmän identiteetistä ovat olleet korostuneesti läsnä, ja toisaalta jotkin 

tendenssit näkyvät läpi koko aineiston. 

Koska tämän tutkimuksen aikajänne venyy yli seitsemän vuosikymmenen ajalle, oli aineiston 

hallittu rajaaminen välttämätöntä mielekkään tutkimuksen laatimiseksi.  Viiden vuoden 

aikaotannat samoin kuin juhannuksen valitseminen tarkisteluajankohdaksi olivat molemmat 

omia valintojani: tasa- ja puolivuosikymmenet on helppo hahmottaa ja niihin usein kiteytyy 

muita vuosia enemmän toiveita ja haaveita tulevaisuudesta. Toisaalta juhannus tarjosi 

tutkimukselle mielekkään aihekehyksen, sillä juhannus on alusta asti toiminut 

amerikansuomalaisen kulttuurin rajapintana: se on Suomessa tärkeä juhla, joka on 

Amerikassa puolestaan täysin tuntematon. Tällaisena se kutsuu myös kahden kielen, 

kulttuurin ja maailman välissä eläviä ihmisiä identiteettipohdintaan. Siihen yhdistyy vanhoja 

perinnäistapoja, mutta toisaalta se on juhla, joka varsin notkeasti myös uudistuu viettäjiensä 

mukana: tutut elementit löytävät uuden sijan, paikan ja ilmaisumuodon. 
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Rajasin aineiston ulkopuolelle suomalaisten Suomesta lähettämät artikkelit niin pitkälti, kuin 

se oli mahdollista. Nimen perusteellahan karsintaa ei voi tehdä, joten poistin aineistoon 

sopivan artikkelin tutkimusaineistostani ainoastaan siinä tapauksessa, että jutun lopussa oli 

selkeästi tuotu ilmi henkilön suomalaisuus ja se, että teksti oli lähetetty Suomesta. Tällä 

tavoin karsittuja artikkeleja oli aineiston loppupuolella muutama. Samaten en ottanut 

käsittelyyn Suomea koskevia uutisia, joita aineiston jälkipuolella oli pari kappaletta – lähinnä 

juhannuksen hukkumistilastoja. Näiden lisäksi rajasin pois yhden lehteen litteroidun 

juhannusjuhlapuheen, sillä katsoin että se ei ole toimituksellista aineistoa. Rajausten jälkeen 

aineistooni jäi kaikkiaan 152 artikkelia. Aineisto on painottunut jakauman alkupäähän, sillä 

80-luvun jälkeen juhannusjutut vähentyvät huomattavasti. Ainoan poikkeuksen tästä tekee 

vuosi 2000, jolloin juhannusjuttuja oli muuhun loppupään aineistoon nähden paljon, 

yhdeksän kappaletta. 

 

Taulukko 1. 
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Sopivia artikkeleja etsiessäni määrittelin ”juhannusjutun” seuraavanlaisesti: Pelkät rivin tai 

kahden mittaiset hyvän juhannuksen toivotukset eivät riittäneet tekemään jutusta 

juhannusjuttua, vaan artikkelin keskeisen sisällön täytyi käsitellä nimenomaan juhannuksen 

juhlimista. Mikäli artikkelissa käsiteltiin paljon muutakin, ja juhannuksen vieton kuvailu oli 

siinä vain osana, otin artikkelista käsittelyyn sen osan, jossa juhannuksen viettoa keskeisesti 

kuvailtiin. Tällainen monien aiheiden palastelu samassa artikkelissa oli tyypillistä esimerkiksi 

80- ja 90-luvun pääkirjoituksille. Jos tekstistä vain noin kolmannes käsitteli juhannusta, otin 

identiteettipuheen huomioon vain sen kolmanneksen osalta. 

Aivan viimeisenä aineistovuonna, 2010, toinen kirjoitetuista artikkeleista oli suomalaisen, 

Lepokodissa työharjoittelussa olleen henkilön kirjoittama. Pohdin pitkään pitäisikö artikkeli 

ottaa mukaan tutkimukseen vai ei. Lopulta totesin, että kirjoittaja on tekstin kirjoittaessaan 

ollut amerikansuomalainen: siirtolainen, joka oli tullut Atlantin yli työn perässä ja kenties 

jäänyt, kenties palannut, mutta kirjoitushetkellä sananmukaisesti amerikansuomalainen, 

vaikkei ehkä sanan perinteisessä mielessä. 

 

Amerikansuomalainen, Michiganissa asunut Johanna Kurtti halusi tulla vuonna 1968 ikuistetuksi 

sanomalehteä lukiessaan. Kuva jäi viimeiseksi hänestä otetuksi. (James N. Kurtti, kotialbumi) 
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3.3.2 Aineistolle esitetyt kysymykset 

 

Keistä puhutaan, kun puhutaan “meistä”? Ovatko kyseessä kaikki amerikansuomalaiset, 

tietyllä alueella asuvat, tietty perhe, tiettyyn kirkkoon tai ammattiliittoon kuuluvat henkilöt? 

Millaisena amerikansuomalaiset ja amerikansuomalaisuus esitetään? Millaisia adjektiiveja 

käytetään, mitkä tavat korostuvat, mitä painotetaan? Millaisia ei olla, ts. mitä kielletään? 

Millaisia amerikansuomalaisuuden/etnisyyden symboleja teksteissä esiintyy? Katoavatko ne 

jossain vaiheessa? (Etnisiä symboleja ovat esimerkiksi: Valtaväestöstä poikkeavat nimet [sekä 

ihmisten että paikkojen], vaatetus, esineet, ruoka, musiikki, ja tekstissä esiintyvät uudissanat, 

eli tässä tapauksessa yleensä fingliskan sanat.)  

Esimerkiksi Taramaa (2005, 183) on luokitellut amerikansuomalaisten keskuudessa 

”suomalaisina” pidetyiksi piirteiksi sisun (itsepäisyys), ahkeruuden, puhtauden, avuliaisuuden 

ja rehellisyyden, pidättyvyyden, juomatavat, uskonnollisuuden ja luonnonrakkauden sekä 

vapaudenkaipuun. 

 

3.3.3 Tutkimuksen haasteet 

 

Kuten kaikki pitkän aikavälin tutkimuksilla, joissa aineiston keruu tapahtuu ajankohdaltaan 

vakioituina intervalleina, myös tällä tutkimuksella on rajoitteensa. Otantapisteiden väliset 

vuodet jäävät tutkimuksen kannalta katvealueeseen, vaikka niiden aikana saattaisi tapahtua 

merkittäviä ja mielenkiintoisia heilahduksia suuntaan tai toiseen. Tutkimusotosten välillä 

tapahtuvaa vaihtelua on mahdotonta kommentoida, ainoastaan otantapisteiden pohjalta 

havainnoidut yleiset tendenssit, sekä tietysti itse otantavuosien tapahtumat on mahdollista 

kuvata tarkasti.  

Koska olen liittänyt tutkimusaineistoni juhannukseen ja se on perinteisesti arjen elämästä 

poikkeava juhlatilanne, myös sitä koskevat artikkelit on väkisinkin kirjoitettu 

juhlapuhediskurssissa – tämä ei ole omiaan tuomaan esille esimerkiksi lukijayleisön sisäisiä 

konflikteja. Juhla-aikana on tapana korostaa hyviä asioita ja painaa yhteisön eripuraa 
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villaisella, joten rajaus ei välttämättä tarjoa tarkkaa kuvaa amerikansuomalaisen yhteisön 

sisäisestä tilanteesta. Juhliin liittyy myös usein suuri määrä vuodesta toiseen samanlaisina 

pysyviä traditioita, jolloin muutosten havainnoiminen ei ole kuvinkaan helppoa. 

Juhannus on varsin perinteikäs juhla, jota suomalaisessakin lehdistössä käsitellään mieluusti 

1900-luvun alun maalaisromanttisessa valossa: teknisten edistysaskelten tai uusien 

käytäntöjen ilmaantuminen sen liitteeksi on varsin hidasta ja hankalaa. Tietyt vakiintuneet 

perinteet – kuten kokkotuli, koivut ja sauna – toistuvat lähes muuttumattomina vuodesta 

toiseen. Toisaalta juhannusta ei voi typistää pelkkään kokkotuleen tai muuhun yksittäiseen 

symboliin, joten uusien ajatusten, asenteiden, tottumusten ja tapojen ilmaantuminen kertoo 

omaa kieltään sekä ympäröivän yhteiskunnan että yhteisön sisäisestä muutoksesta. Toisaalta, 

kun jotain perinnettä lopulta muutetaan tai se muuttuu itsekseen, taustalla on yleensä selkeä 

syy, jonka esiin kaivaminen puolestaan auttaa ymmärtämään yhteisöä itseään. 

Aineisto on jakautunut varsin epätasaisesti tutkimusajanjakson sisällä. Tarkempi visuaalinen 

havainnollistus löytyy tämän tutkielman sivulta 27. Epätasainen jakautuminen ja varsinkin 

loppupään aineiston niukkuus asetti tutkimiselle haasteita: miten tutkitaan muuhun 

aineistoon nähden tasa-arvoisesti sellaista, josta ei ole juuri jälkiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikansuomalainen Mirjami Kallunki, 

lukemassa sujuvasti sekä englannin- että 

suomenkielisiä sanomalehtiä kotinsa pöydän 

ääressä. Kuva 60-luvun loppupuolelta.  

(James N. Kurtti, kotialbumi) 
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4. Lehtikirjoitukset otantajakson aikana 

 

Seuraavassa käyn läpi kaikki juhannukseen liittyvät lehtijutut, joita aineistoni otantavuosilta 

löytyy. Aineiston ulkopuolelle olen rajannut litteroidut juhlapuheet (1kpl) ja suomalaisten 

suomesta lähettämät jutut (aineiston loppupuolella muutama kappale).  

Jokaisen otantavuoden vuosiluvun jälkeen olen merkinnyt muutamia taustoittavia tietoja 

kyseisestä vuodesta: lehden ilmestymistiheyden ja viikonpäivän/-päivät, montako artikkelia 

kyseiseltä vuodelta on ja miltä ajanjaksolta ne ovat, ja missä kaupungissa sinä vuonna 

järjestettiin suuret yhteiset juhannusjuhlat. Suurten juhlien järjestäminen loppui vuoteen 

1975 mennessä, joten sen jälkeen juhlapaikkaa ei ole enää merkitty. 

Otan löytämistäni juhannusartikkeleista lainauksia, joihin perustan arvioni kyseisen vuoden 

identiteettityöstä ja jotka kuvastavat ajan henkeä tavalla tai toisella. Jokaisen lainauksen 

perässä on päivämäärä, joka sijoittaa lainauksen ajallisesti oikeaan paikkaan. Päivämäärän 

perässä on sulkeisiin laitettu numero, joka kertoo kuinka monennesta kyseisen vuoden 

artikkelista lainaus on peräisin. 

 

4.1 Otantavuodet 

 

1936 

lehti ilmestyy kahdesti viikossa (ti & to) 
9 artikkelia (18.6.1936–7.7.1936) 
Juhlat Elyssä 

 

Vuonna 1936 juhannusta kuvailtiin ennen kaikkea suomalaisten yhteisenä juhlana. Samalla 

kun osa kirjoittajista vielä muisteli omaa lapsuuttaan ja mahdollisesti nuoruuttaankin 

Suomessa, toiset kantoivat jo huolta seuraavan polven innosta tarttua juhannusperinteisiin.  
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”Siellä paljasjalkaisena pojankloppina vietettiin yötöntä yötä… Koristeltiin 

vaatimatonta majaa tuomen ja pihlajan kukilla. --- Keskikesän aikana on aina 

jonkinlaista kaihoa tuntunut tuonne lapsuusmuistojen mittumaarimaahan, sinne 

mainioille silakkarannoille” 18.6.1936 (1) 

”Isien perintöä näin ollen pidetään kalliina. Helpostihan me monesti täällä 

kansallisista tavoistamme luovumme, juhannuksista ja muista, joten on mieluista 

havaita, että on muutakin kuin hylkäystä.” 25.6.1936 (3) 

”Nuorempi polvi kuitenkin tunnustaa suomalaisuutensa ja kokoontuu 

kansallisuutensa kunnioittamisen merkeissä juhlimaan. Tämä on sangen ilahduttava 

piirre.” 25.6.1936 (5) 

”Pastori Väänänen puhui juhannuksen kansallisesta ja kristillisestä merkityksestä” 

30.6.1936 (7) 

Perinteiden hylkäämisen pelko kuultaa teksteistä läpi. Westerbergin (2004, 2) mukaan juuri 

maailmansotien välinen aika oli Amerikassa murroskautta, jolloin siirtolaisvanhemmat 

joutuivat tekemään tietoisen valinnan: Opetetaanko jälkikasvulle ensisijaisesti suomea ja 

suomalaisuutta, ja näin saatetaan heidät mahdollisesti syrjityiksi, vai hylätäänkö omat juuret 

ja omaksutaan yksiulotteisesti amerikkalainen perheidentiteetti. Uusi identiteetti tarkoitti 

myös suomenkielestä luopumista. 

Monia painaa myös huoli omasta vanhentumisesta. Kuolema ja vanhuus ovat läsnä 

teksteissä, ja niissä puhutaan elämänsoihdun laskemisesta ja ”nuoren polven” 

velvollisuuksista jatkaa vanhempien perinteitä. Elämän jatkuvuus tuo toisaalta iloa 

kirjoittajien mieleen. 

”Tuo entinen nuori vanhanmaan väki on vanhentunut.” 25.6.1936 (3) 

”Erilaista nuorta polvea se oli kuin ensimmäisten juhannusjuhlien nuori väki, mutta 

suomalaista nuorta väkeä kaikessa tapauksessa.” 25.6.1936 (3) 
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”Amerikansuomalaisuutta” ei vielä mainita nimellä, mutta puheessa korostetaan vahvasti 

kansaa, ja sanalla nimenomaan tarkoitetaan Atlantin ylittäneitä, maassa vakituisesti asuvia 

suomalaisia. Kun puhutaan ”meistä”, puhutaan useimmiten nimenomaan siirtolaisista ja 

heidän perheistään, tosin satunnaisesti ”me” liittyy laajemmaksi suomalaisuuden määreeksi. 

Kanssasiirtolaisia kuvaillaan läheisillä termeillä: he ovat ystäviä, veljiä ja siskoja, kansalaisia ja 

kylänmiehiä.  

”Tavataan ystävät ja kylänmiehet suomalaisina veljinä ja sisarina” 18.6.1936 (1) 

”Tavata sukulaisiaan, ystäviään ja kansalaisiaan” 18.6.1936 (2) 

”Kansalaisten, nuorten ja vanhain, osanotto oli kiitettävän lukuisa.” 30.6.1936 (7) 

”Seurustelu kotoisen väen ja etäämpää tulleiden vieraiden kanssa oli virkistävää.” 

7.7.1936 (9) 

Monet teksteistä muistuttavat lukijoitaan siitä, että juhannuksena 

(amerikan)suomalaisuuden pitäisi olla yhdistävä nimittäjä yli mielipiderajojen. Eripuraa ja 

juopaa eri ryhmäkuntien välillä on, sen kertovat tekstitkin. 

”Täällä me olemme juhannusajan valinneet oikein erikoiseksi juhlinta-ajaksi, 

ylläpitääksemme vanhan kotimaamme muistoja. Jotain erikoisesti kansallista tuohon 

juhlintaan sisältyy, oltiinpa sitten minkä ryhmän miehiä ja naisia tahansa… Meillä on 

juhannuksen aikana paljon hyviä juhlia, hyvien suomalaisten hyviä juhlia. Olemme 

täällä kyllä jakaantuneet moniin eri ryhmä- ja leirikuntiin, mutta tunnustanemme 

sentään yhteisesti, että me suomalaiset olemme koko lailla hyvää kansaa.” 

18.6.1936 (1) 

”Tätä keskikesän juhlaa ei vietetä meillä ryhmäkunnittain, vaan juhlitaan yhtenä 

suomalaisena kansana.” 25.6.1936 (4)  

”Me emme voi täällä käsittää sitä katkeraa ryhmäkunnallisuutta mikä näkyy 

vallitsevan joillakin paikkakunnilla suomalaisten kesken…” 7.7.1936 (9) 
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”…se kun on suomalaisten yhteinen juhla, jota koetamme viettää vain suomalaisina 

ilman, että se pidettäisiin minkään puolueen, ryhmäkunnan tai erikoisen 

harrastuspiirin nimissä.” 7.7.1936 (9)  

”Ei kyselty: kommunistikos sinä olet? Kuulutko sinä isonveen [Workers, toim. huom.] 

ryhmään, kalevalaisiin tai kirkollisiin? Suomalaisuus oli riittävä yhteen 

kuuluvaisuuden ilmaus. Kanamojakka maistui kaikille hyvältä, ja kahvipöydässä 

unohtuu aina puoluerajat.” 7.7.1936 (9) 

Suomalaisuutta on nimenomaan yhteinen kieli, sillä eräässäkin artikkelissa kannetaan huolta 

siitä, miten juhlien urheilukisoissa on enemmän ”muunkielisiä” kilpailijoita kuin suomalaisia. 

”…suomalaiset osanottajat, jotka vielä vaivautuvat tulemaan näihin kaikkien 

kansallisuuksien yhteisiin kilpailuihin, joksi ne nykyään näkyvät muodostuvan.” 

30.6.1936 (6) 

”En usko…että on ollut tarkoituksena koota kaiken kielisiä urheilijoita poimimaan 

niitä palkintoja ja maljoja, joita suomalaiset liikemiehet ovat…lahjoittaneet. Eiköhän 

tarkoitus ole ollut suomalaisen urheilumaineen ylläpitäminen ja kasvavan 

nuorisomme terveen liikuntakasvatuksen jalostaminen?” 30.6.1936 (6) 

Etniset symbolit ovat tässä vaiheessa hyvin abstraktilla tasolla. Luonto, musiikki ja urheilu 

ovat juhannuksen ja sen juhlistamisen merkittävintä sisältöä, ja raittiusaatekin vilahtaa 

parissa tekstissä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tuttujen tapaaminen, sillä 30-luvulla 

muutaman sadan kilometrin välimatka oli monelle lähes ylittämätön este. Vierailu 

kaukaisempaan kylään muuttaneen ystävän tai sukulaisen luo ei ollut helppoa, joten yhteinen 

kesäinen kokoontuminen oli ennen kaikkea vuoden sosiaalinen kohokohta. 

”Useita juhlavieraita vietti yönsä ystäviensä luona, ihaillen seudun kaunista 

keskikesän luontoa” 18.6.1936 (2) 

”…ei kuitenkaan sellaisen taikauskon kera, minkä vallassa muinoin Wotanin tulia 

viriteltiin. Suomalaista syntyä tai lähtöä olevat amerikkalaiset tuovat täten itselleen 
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ja lapsilleen valitsemansa maan perintörikkauksiin Kalvalan…” (alunp. TIMES, 

suomennos NEW YORKIN UUTISET ja sieltä AU) 7.7.1936 (9) 

1930-luku oli amerikansuomalaisten historiassa monella tapaa käännekohta. Siirtolaisvirta 

Suomesta hiipui, taloudellinen lama painoi päälle, ja toisaalta monet vuosisadan taitteessa 

Amerikkaan muuttaneista alkoivat lähestyä eläkeikää. Tämä heijastui väistämättä 

järjestötoimintaan, kuten urheiluun, osuuskauppatoimintaan ja teatteriin. Myös 

aatejärjestöjen puhti alkoi hiipua, ja varsinkin kommunistisen toiminnan lopettamista 

nopeutti monien keskushenkilöiden karkaaminen Neuvosto-Karjalaan. 

”…esikuva, jonka Suomi oli muulle maailmalle antanut rehellisyydessä ja 

täsmällisyydessä ja sitoumustensa täyttäjänä.” 18.6.1936 (2) 

”…korosti puheessaan kansallishyveitä, uskonnon kunnioitusta, raittiutta ja muita 

avuja, jotka ovat yhteiskunnan tukipylväitä. 18.6.1936 (2) 

”Niiden kolmenkymmenen vuoden aikana, joina näitä juhlia on pidetty, on 

tapahtunut suuria muutoksia asioiden yleisessä menossa ja kansalaistemme 

elämässä.” 25.6.1936 (5) 

 

1940 

Lehti ilmestyy kolmasti viikossa (ti, to & la) 
11 artikkelia (20.6.1940–2.7.1940) 
Juhlat Gilbertissä 

 

Suomessa syttynyt talvisota on monen juhannusjuhlan keskiössä Uudella mantereellakin. 

Virtasen (1986, 249) mukaan ”Suomen talvisodan syttyminen oli se lopullinen sysäys, joka 

konkreettisesti loi sillan Suomen ja amerikansuomalaisten välille. Paljolti sen perua on toisen 

maailmansodan jälkeinen vilkas yhteydenpito unohtamatta kuitenkaan 

ulkosuomalaistoiminnan ja vierailumatkojen osuutta.”  Itse USA ei ole vielä vuonna 1940 
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mukana toisessa maailmansodassa, joten lehdissä sotaa katsellaan etäältä, ja Minnesotan 

uutisissa päähuomion saakin nimenomaan Suomen ja Neuvostoliiton välinen kamppailu. 

Monet juhannusjuhlista järjestetäänkin tänä vuonna Suomen avustamiseksi, ja myös 

teksteistä kuultaa läpi pohdinta sodan syistä ja seurauksista – ja kenties jopa jonkinasteinen 

syyllisyys siitä, että ei olla Suomea puolustamassa. Avustuskampanjoiden kautta 

amerikansuomalaiset keräsivät talvisodassa kamppailevalle Suomelle melkoisen potin: lähes 

500 000 dollaria sekä suuren määrän vaatteita (Kero 1997, 341). Virtanen (Virtanen & al. 

1986, 251) huomauttaa, että puoli miljoonaa dollaria ei ollut sotaa käyvälle maalle kovin 

suuri summa, mutta ei aivan merkityksetönkään. Ja se oli myös osoitus 

amerikansuomalaisten auttamisenhalusta – jokaisen amerikansuomalaisen lasketaan 

antaneen keräykseen noin kaksi dollaria – sievoisen siivun senaikaisesta 5-8 dollarin 

päiväpalkasta. Kahvikestien järjestäminen oli yksi suosituimmista rahankeruumuodoista, ja 

”Suomen hyväksi” juotiinkin kymmeniä tuhansia kupillisia kahvia. Virtanen myös toteaa (emt, 

254) että ”[---] talvisodanaikaisella avustustoiminnalla oli kauaskantoinen ja monipuolinen 

merkitys. Se yhdisti amerikansuomalaiset toimimaan entisen kotimaansa hyväksi. [---] 

Siirtolaiset ikään kuin löysivät Suomen vasta tässä vaiheessa: siitä tuli heidän aktiivisen 

toimintansa kohde eikä vain maa, josta oli lähdetty joskus pois.” 

 

”Kaikki tulot juhlasta menevät Suomen avustukseen ja tulee juhla tässä 

merkityksessä olemaan ikään kuin Pohjois-Minnesotan suomalaisen väestön 

yhteinen uusi heimorakkauden osoitus äskeisen sodan johdosta kärsimyksiin 

joutunutta Suomen kansaa kohtaan.” 20.6.1940 (1) 

”…teemme voitavamme sen puolesta, että näiden juhlien tuloksena kertyy melkoinen 

uhrilahja sen hädän ja puutteen lieventämiseksi, joka oli seurauksena pienen ja 

urhoollisen kansan äärimmäisistä ponnistuksista vapautensa ja itsenäisyytensä 

puolesta” 20.6.1940 (1) 

Varojenkeruun lisäksi jotkut amerikansuomalaiset myös lähtivät takaisin vanhaan 

kotimaahansa puolustamaan sen itsenäisyyttä. ”Amerikan legioonaksi” nimitetty joukko-
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osasto oli suurimmillaan 370 miehen vahvuinen, joskin se ehti rintamalle vasta aivan sodan 

loppuvaiheessa, muutamia päiviä ennen tulituksen loppumista. Enemmänkin tulijoita olisi 

ollut, sillä New Yorkissa odotti talvisodan päättyessä noin tuhatpäinen vapaaehtoisten joukko 

valmiina matkaamaan Suomeen. (Kero 1997, 226) 

Uutena aiempaan vertailuvuoteen nähden lehtiteksteistä kuultaa voimakas ”heimopuhe”, 

joka saa tarkasteluaineistossa alkunsa tältä vuosikymmeneltä ja jatkuu tasaisena koko 

aineiston loppuun asti. Kun nyt jo parissa tekstissä puhutaan ”Amerikan suomalaisista” 

erotuksena Suomeen jääneisiin suomalaisiin, halutaan kaikki uuden mantereen 

maahanmuuttajasuomalaiset sitoa yhteen voimakkaalla ”heimo” -sanalla.  

”Tehkäämme tästä juhlasta jälleen suomalaisen heimon valtava 

yhteistilaisuus…niiden asioiden ja aatteiden puolesta, jotka kuuluvat meille yhteisesti 

suomalaisena kansallisuutena.” 20.6.1940 (1) 

”Kun täten tuhannet heimolaiset noille juhlille menevät uhrimielessä, niin siitä tulee 

koitumaan sellainen suuryritys, jota ei koskaan ennemmin ole suomalaisten taholta 

aikaansaatu.”  20.6.1940 (4) 

Esimerkiksi Virtanen (1986, 221) luonnehtii heimopuheen alkuajoiksi jo 20-luvun ja toteaa 

sen olleen 30-luvulla kansallisuusaatteen vallitseva virtaus. ”…merkittävä osa suomalaisessa 

kansallisuusaatteessa oli heimoaate, jonka toiminta kohdistui suomalaisten ja 

suomensukuisten väestönosien asemaan Suomen lähialueilla.” Tärkeimmäksi heimotyön 

sanansaattajaksi hän mainitsee Akateemisen Karjalaseuran, ja sen vaikutuspiiriksi 1920- ja 

30-lukujen ylioppilaspolvet.  

”Tuhannet ja taas tuhannet heimolaisemme ovat juhannuksen – valon juhlan 

kutsuvaa ääntä kuullen, saapuneet yhteen virittämään heimokanteleensa isien 

perintöä kunnioittamaan ja synnyinmaan tenhoa muistelemaan.” 20.6.1940 (4) 

Mainintoja aiemman vertailuvuoden kaltaisesta keskinäisestä epäsovusta ei juuri ole, vaan 

nyt korostetaan yhtenäisyyttä. Mahdollista on, että suomalaisen sanomalehdistön lietsoma 
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”talvisodan henki” on rantautunut Amerikkaankin, ja sen esimerkkiä noudattaen myös 

amerikansuomalaisessa lehdistössä keskinäiset kinat koetetaan painaa villaisella. 

”Mikäpä olisikaan sopivampi aika muistella Suomea kuin juuri juhannuksen aika. 

Sehän onkin oikein yleinen suomalaisten juhla.” 22.6.1940 (7) 

”Nyt on kesä kauneimmillaan, se ikiaikojen ja isien muistojen aika polvesta polveen, 

juhlallinen juhannus.” 27.6.1940 (9) 

”Keskikesän suomalaisten juhlapäivä, juhannus, oli ja meni, jota juhlaa Amerikan 

suomalaisetkin ovat taasen viettäneet monilla paikkakunnilla.” 2.7.1940 (11) 

Oman syntyperän mystinen korostaminen nousee yhdessä kirjoituksista suorastaan 

kiinnostavalle tasolle, luultavasti tarpeesta tehdä pesäeroa saksalaisiin. Toisen 

maailmansodan aikaan saksalaisista tuli Amerikassa erittäin epäsuosittu 

maahanmuuttajaryhmä, ja kun Suomella kuitenkin sodassa tiedettiin olevan yhteishankkeita 

Saksan kanssa, haluttiin varmistaa pesäero tähän ei-suosittuun kansakuntaan. 

”Jo kaukaisessa muinaisuudessa Suomen kansan esi-isät viettivät joukkojuhlaa suven 

kauneimpana aikana. … Siksipä juuri suomen kansan kulttuurin juuret ovat saaneet 

alkunsa itse kansasta, kun taasen korkealle kehittynyt vanha germaaninen kulttuuri 

on saanut alkunsa enempi yksilöllisyydestä. Vaikka germaaninen kulttuuri onkin 

vuosisatain varrella antanut monille kansoille, Suomenkin kansalle, paljon 

käytännöllistä hyvää, näkevät monet tämän kahdennenkymmenennen vuosisadan 

ihmiset ajatuksiensa silmillä tämän vanhan kulttuurin sisäisen sieluttomuuden ---

XXX---peimpiä omaajia on helppo johtaa joukkovihaan ja toisten orjuuttamiseen.” 

[XXX=ladontavirhe, rivi puuttuu] 2.7.1940 (11) 

Kuitenkaan sotakeräysten tunnelmissa ei vietetä pelkästään vakavaa juhlaa. Fingliskan sanat 

alkavat 1940-vuoden aineistossa vilistä teksteissä enenevässä määrin. ”Oman kielen” sanat, 

kuten lunssi (lounas), poppi (limonadi), jääkerma (jäätelö) ja farmi (maatila) ovat samalla 

oman, suomalaisuudesta erillisen identiteetin rakentamista. Kero (1997, 364) toteaa, että 
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”Fingliska on kieli, joka teki sen käyttäjistä omaleimaisen ryhmän, se erotti siirtolaiset niin 

kotisuomalaisista kuin syntyperäisistä amerikkalaisistakin”. Sariola (1982, 272) näkee 

fingliskan kansankielenä, protestina Helsingin suomea vastaan. Kostiainen puolestaan 

huomauttaa (Virtanen & al. 1986, 50), että fingliskaa puhumalla ensimmäinen siirtolaispolvi 

osoitti kykyään omaksua uuden yhteiskunnan asioita. Toisella polvella puolestaan kieli on 

täynnä englanninkielisiä sitaatteja ja suomi itsessään horjuvaa, ja kolmannella polvella 

suomenkieli kadonnut rekisteristä jo kokonaan, lukuun ottamatta sanoja ja yksittäisiä 

sanontoja.  

”Hyvä on muuten, että ihmiset ja kansalaiset juhlivat. Niistä saa, nimittäin juhlista, 

paljon peppiä arkipäivän elämään. Saa tavata vanhoja kavereita, paiskata kättä ja 

sanoa, että komistunuthan sinä vain olet… --- Ja saa juoda poppia ja nuoleskella 

jääkermaa ja pistellä sänvitsejä alati maukuvaan massuun…” 22.6.1940 (5) 

Samaten tapaamisissa laulettuihin lauluihin alkaa ilmestyä amerikkalaisia sävelmiä. Laulut 

ovat yksi etnisistä symboleista, ja uuden maan laulujen ilmestyminen antaa osaltaan vinkin 

siitä, että assimilaatioprosessi on käynnissä. 

”…esitetään ohjelmaa puheineen, soittoineen ja lauluineen, minkä jälkeen on huvi- ja 

tutustumistilaisuus” 20.6.1940 (1) 

”Siis toivotaan että sinne rientää kaikki juhlimaan, joitten suonissa sykkii 

suomalaista verta. Siellä tavataan ystävät ja uusia ystävyyksiä solmitaan.” 20.2.1940 

(3) 
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1945 

Lehti ilmestyy kolmasti viikossa (ti, to & la) 
10 artikkelia (16.6.1945–30.6.1945) 
Juhlat Virginiassa 

 

USA:n hiljakkoin käymä toinen maailmansota näkyy juhannuskertomusten arkipäivässä: 

juhlat on lyhennetty yksipäiväisiksi ja sokeristakin on pula. Myös amerikkalaistyylinen 

patriotismi näkyy artikkeleissa selvästi aiempaa enemmän: tehdään kunniaa yhdysvaltain 

lipulle, lauletaan Yhdysvaltain kansallislaulu Star spangled banner ja America ja ostetaan 

sotabondeja armeijan tukemiseksi. 

”…juhannusjuhlaan, joka on kylläkin lyhennetyssä muodossa, vaan sittenkin se on 

niin tärkeä ja pitää vireillä juhannuksen viettoa heimolaistemme keskuudessa tässä 

valtiossa. Elämme siinä toivossa, että jo ensi kesänä juhlitaan Pohjois-Minnesotan 

suurinta juhannusjuhlaa tämän tauon jälkeen, minkä aiheutti sodan mainingit.” 

23.6.1945 (6) 

”Sotatilanteen vuoksi ei voitu pitää sellaisia suuria tilaisuuksia kuin ennen, mutta 

hyvät ovat pienemmätkin.” 23.6.1945 (8) 

”Sokeria ei voitu panna kahvipöytään, vaan olivat naiset sitä saaneet kumminkin 

kahvin sekaan vähän, että kahvi maistui hyvältä.” 30.6.1945 (9) 

”…kaikeksi onnettomuudeksi loppuivat syötävät, juotavat ja yksin jäätelökin kesken. 

…mutta näytti että tilaisuus oli ollut niin miellyttävä melkein kaikille, että ei 

kenelläkään näyttänyt olevan erikoista kiirettä, vaikka jääkermakin oli loppunut.” 

30.6.1945 (10) 

Juhannusjuhlien rahankeräyskohteina on kuitenkin oman mantereen joukkojen sijasta 

kaukainen Suomi, ja erityisesti talvi- ja jatkosotien sotaorvot. Nyt kun sota on kirpaissut myös 

omaa asuinmannerta, eivät tekstienkään sanailut ole enää etäisiä ja jaloja, vaan niissä 

puhutaan siitä, miten sota haavoittaa ja vie ihmisiä mennessään. Lahjapakettien 

lähettäminen tuli kuitenkin mahdolliseksi vasta vuoden 1945 syksyllä, mutta silloin 
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dollarilähetyksiä ja paketteja lähetettiinkin päätähuimaava määrä: yli kaksi miljoonaa 

kappaletta vuosien 1945 ja 1949 välillä (Kero 1997, 342). 

”Tarjoilusta koituvat tulot luovutetaan Suomen sota-orpojen hyväksi. Kahvipöytä 

laitetaan niin hyvä, kuin se näissä olosuhteissa on nyt mahdollista, ja siihen ollaankin 

tyytyväisiä. Minnesotan suomalaisten juhannusjuhla on tänä vuonna lyhyt, vaan sitä 

ei ole voitu paremmin tällä [xxxx] järjestä, ja tyydymme siihen arvokkaaseen [xxxx ] 

konserttiin mikä on nyt ensi sunnuntaiksi järjestetty. ”[xxxx=osoitetarran liima 

tuhrinut pari sanaa] 21.6.1945 (2) 

”Kuten ennenkin, tullaan Finnish-American Societyn kesäjuhlat Glenwood puistossa 

sunnuntaina t. k. [tämän kuun, toim. huom.] 24 pnä viettämään Suomen sotaorpojen 

avustamiseksi. [---] Meillä on siis syytä rientää kaikki juhlille nauttimaan arvokkaasta 

ohjelmasta ja virvokkeista ja samalla avustamaan kovan kohtalon alle joutunutta 

heimokansaamme.[---] …jos vain paikkakuntamme suomalainen kansa valtavana 

joukkona saapuu juhlille. Näyttäkäämme kaikille, että meillä on sydän oikealla 

paikalla sikäli kuin Suomen sotauhrien avustaminen on kysymyksessä.” 21.6.1945 (3) 

”Yhteinen asiamme ja velvoituksemme on auttaa heimomme sotaorpoja Suomessa, 

ja sitä varten kerätä varoja, jotta heti kun tiet siihen aukeaa, on meillä varoja 

valmiiksi sinne lähetettäväksi. Tenhotkoon myöskin tuo ikimuistoinen juhannus, 

kesän kunniapäivä, paikkakuntamme Suomen sukuiset johtamaan askeleensa 

Grenwood parkkiin nauttimaan yhdessäolosta ja arvokkaasta ohjelmasta.” 

21.6.1945 (4) 

Heimopuhe jatkuu 1940-vuodelta edelleen vahvana, vaikka nyt on entistä selvemmin jo 

havaittavissa erottelua ”meihin” ja toisiin: amerikansuomalaisiin ja suomalaisiin. Moni asia 

koetaan vielä yhteiseksi ja auttamishalu on aitoa, mutta silti teksteistä huokuu myös yhä 

selvemmäksi käyvä eronteko. ”Me” viittaa teksteissä nimenomaan amerikansuomalaisiin, ja 

kun juhlia nyt rahanpuutteen vuoksi pidetään pienemmissä ympyröissä, usein sillä viitataan 

nimenomaan tiettyyn raittiusseuraan, kalevalaispiiriin tai maantieteelliseen joukkoon. 
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Omia ryhmiä uskalletaan taas korostaa enemmän kuin ennen, erityisesti kalevalaiset ja 

raittiusseuran jäsenet mainitsevat omat taustatahonsa kutsuissaan. Juhliin osallistuminen ei 

edellytä jäsenyyttä, mutta tilat ja ohjelma ovat ilmeisesti näiden seurojen puolesta. Samaten 

puheeseen on hiipinyt entistä avoimempi uskonnollisuus – joko tavat ovat muuttuneet 

amerikkalaisittain tunnustuksellisemmiksi, tai sitten siitä vain puhutaan (jälleen 

amerikkalaiseen tyyliin) avoimemmin. Suomalaisessa perinteessä uskonto on tavattu pitää 

varsin tiiviisti jokaisen omana yksityisasiana, josta ei melua pidetä, mutta Amerikassa 

uskonnon harjoitus puolestaan on selkeästi julkisempaa ja tunnustuksellisempaa. 

”Tänä vuonna juhannusta viettäessämme toivomme ja rukoilemme, että kauniille 

muistojen maallemme koittaisi vielä onnellinen tulevaisuus kaikkien niiden katkerien 

kärsimysten jälkeen, joiden läpi se on saanut käydä.” 23.6.1945 (7) 

”Puhuja korosti sitä sukulaisrakkautta, joka suomalaisilla on säilynyt omaan 

heimoonsa ja syntymämaahansa kautta vuosisatojen.--- Sitten puhuja vielä 

huomautti, että vaikka Suomi ei enää monellekaan meistä ole isänmaa, niin se on 

kuitenkin meidän isiemme maa ja että saamme kaikin olla varmat siitä, että siinä on 

korkeimman siunaus mukana kun sitä autamme.” 30.6.1945 (10) 

Myös seurojen nimet ovat alkaneet hakea englanninkielistä muotoa, esimerkiksi Finnish-

American Society. Suurimmalla osalla jutuissa mainittavista henkilöistä on vielä suomalaiselta 

kalskahtava nimi, mutta esimerkiksi Ruth, Herman ja Raymond ovat myös mukana juhlilla. 

Esimerkiksi Korkiasaaren ja Roinilan (2005, 8) mukaan suomalainen nimi on monille hyvin 

tärkeä identiteetin osa, joka toisaalta myös ylläpitää koko ryhmän etnistä identiteettiä. 

Heidän mukaansa suomalainen nimi herättää erikoisuudellaan etnisen ryhmän ulkopuolisten 

kiinnostuksen, mikä puolestaan saa nimen kantajan kertomaan taustoistaan ja uusintamaan 

omaa etnistä identiteettiään. 

Lehtijutuissa eroa aikaisempiin vuosiin tekee se, että tekstiin on omaksuttu tyyli laittaa 

henkilön nimen eteen Ms., Mrs. tai Mr. määrittelemään Suomeen viitataan entistä enemmän 

muistojen ja menneisyyden maana – nykyhetki ja tulevaisuus ovat selvästi Amerikassa ja 

integroituminen yhteiskuntaan hyvässä vauhdissa. 
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”…kokkojuhlaan, joka johdattaa mieliin elävänä vanhan kotimaan muiston.” 

16.6.1945 (1) 

”Vanhempi väkemme kunnioittaa edelleen tätä juhlapäivää muistona entisestä 

kotimaastaan, jossa he lapsuutensa tai nuoruutensa päivät viettivät.” 23.6.1945 (7) 

 

1950 

Lehti ilmestyy kolmasti viikossa (ti, to & la) 
11 artikkelia (8.6.1950–13.7.1950) 
Juhlat Elyssä 

 

Kylmän sodan uhka ja meneillään oleva Korean sota näkyvät myös juhannusartikkeleissa, 

lähinnä uuden sodan pelkona. Lisäksi Suomesta saaduista sanomalehdistä näkyvä idän ja 

Neuvostoliiton pelko näkyy välillisesti myös amerikansuomalaisten teksteissä. 

”Kesäinen juhlatunnelma on ihmisten mielissä, vaikka sodansiivet päällämme taaskin 

haamoittelee. Vanhempi väestö kammoen siihen katsahtaa, se tietää sen turman 

häviöt, kun yhden ihmispolven ajalla on saanut jo liiankin usein himuisia sotia 

väistellä ja sen alle tuhannet kansoista murtua.”  (10) 

Samaan aikaan kuitenkin USA:lla pyyhki uskomattoman hyvin: alkava 50-luku oli myös 

vaurastumisen vuosikymmen. Työttömyys laskee, tuottavuus kasvaa ja kun taloudellinen 

väljyys perheissä lisääntyy, se mahdollistaa myös kokonaan uudenlaisen, kuluttavan luokan 

synnyn (Kero, Kostiainen & Virtanen 1991, 488–490). Esimerkiksi autot yleistyvät 

tavallistenkin ihmisten kulkupeleinä, ja niihin liittyvät edistysaskeleet nopeutuvat 

käyttäjämäärien kasvaessa. Koska yhä useammalla on varaa autoon, ja myös juhannusjuhliin 

saapuvia amerikansuomalaisia autoilijoita opastetaan reitistä ja tien kunnosta.  

”Tie Elyyn on hyvässä kunnossa ja se on konkreetti- ja tervatie, joten sinne on 

juhlavieraiden helppo päästä.” (4) 
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Aineellisen elintason noususta kertovat paitsi uudenlaiset mainokset lehdessä, myös 

yleistyvät maininnat kulutushyödykkeistä: herkut, kuten limonadit, jäätelöt ja monet 

makeiset ovat tärkeä osa juhlia.  Myös matkustamiseen oli varaa aiempaa enemmän – jopa 

Suomeen matkustamiseen. 

”Ajattelemme, että ne ihmiset ovat onnellisia jotka voivat toteuttaa sen unelmansa, 

jota vuosikymmenet ovat unelmoineet ja laulaneet: ”Laps’ Suomen kaunis sul’ on 

maa ja suuresti loistokas”.” (3) 

”Jääkermaa, pehmeitä juotavia ja muita senlaatuisia ravintoaineita on myytävänä 

Somer-puistossa sunnuntaina, joten ei virvokkeistakaan ole puutetta.” (4) 

”Ne Samporannalla olevat juhannusjuhlat olivat puhumattomat juhlat, sitä vaan 

muuten juhlittiin, juotiin toppakahvia niin paljon kuin jaksoi kuin myöskin limonaatia, 

joka on oikeaa juhannusjuomaa.” (11) 

Samaan aikaan työläisten ammattiliittojen voima kasvaa, mikä osittain välittyy myös 

artikkelien teksteihin – suuri osa amerikansuomalaisista kuului tuohon aikaan nimenomaan 

työläisväestöön, joko kaivoksilla, metsässä tai tehtaissa. Voimakkaat liitot nostivat työläisten 

palkkoja, joten rahaa vapautui kulutettavaksi.  

”Mesaba parkin kesäjuhlat. Kaunis on tuo työläisten lehtoisa, ihana järvien 

ympäröimä puisto. Mieli tulee herkäksi ja kesää kaikuu mieli kun näkee että 

suomenkielikin kuuluu vielä lehdikköjen juhliessa.” (10) 

Juhlissa englannin kieli alkaa vallata alaa: yhä tavallisempaa on, että monet puhujista puhuvat 

englanniksi. Se, millä kielellä puhe on pidetty, on merkitty usein artikkeleihin, ja 

englanninkielisten puheiden ydinajatuksia siteerataan sujuvasti suomentaen.  

”Suomenkielisessä juhlapuheessa tuomari Aaltio Helsingistä vakuutti, että Suomi ei 

enää olekaan se virkavallan ja herrojen maa, joksi sen muistavat 50 vuotta sitten 

sieltä lähteneet siirtolaiset.” (6) 
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Suomen kielen väistyminen huolestuttaa monia kirjoittajista, ja suomen kielen asemaa 

korostetaan 1950-vuoden teksteissä aiempaa enemmän. Suomen kieli nähdään 

amerikansuomalaisen identiteetin peruspilarina, vaikka nyt jo toki myönnetään, että 

englannin oppiminen on välttämättömyys ja pärjäämisen edellytys. Nyt teksteissä puhutaan 

jo kolmannenkin polven amerikansuomalaista, jotka osaltaan liittyvät mukaan juhlintaan. 

Vaikka ensimmäisen polven amerikansuomalaisten määrä on 50-luvulle tultaessa pudonnut 

alle sadan tuhannen, heidän lapsiaan – eli toisen polven amerikansuomalaisia – on lähes 

300 000. (Kero 1997, 232) Tämä toinen siirtolaispolvi on Keron mukaan suomalaisuudestaan 

hyvin tietoinen, ja oletettavasti ainakin osa lehteen juttuja kirjoittaneista toimittajista on 

juuri tämän polven edustajia. 

”Säilyköön polvesta polveen suomalaisten juhannusjuhlamieli ja juhlien pito, joka 

näyttää olevan kansalaisten kesken kaikkialla Amerikassakin vielä käytännössä ja 

suomenkieli kuuluu siellä eheänä ohjelman antajien kuin yleisön keskuudessakin.” (8) 

”Mutta se on oma huonous, joks ei tosi suomalaisena halua oppia kieltään tai että 

haluaa olla vaan sen sivuunpanijana. Annamme etutila kaikessa maan tavoille, niin 

kielen käytössäkin, mutta ei hävitetä suomen kieltä eikä mieltä, vaan sitä 

kohottakaamme aina kun on vielä lupa ja mahdollisuus kaikkien kielien käytännössä 

oppiminen ja sen käyttäminen.” (8)  

”Miten hauskaa niin kehityksen saavuttaneet toisen ja kolmannen polven 

nousukkaat ottavat osaa kansalaisten juhliin.” (10) 

Sekä etu- että sukunimien suomalaisuus harventuu tasaista vauhtia, johtuen varmasti sekä 

ajan kulumisesta että entistä useammista ”seka-avioliitoista” amerikansuomalaisten ja 

muiden kesken. 

Edelleen juhlien keskeisintä ohjelmaa on kuitenkin tuttujen ihmisten tapaaminen. Kun 

Suomen päästä lähtijöiden valtavirta on peräisin samalta seudulta, monet saattavat tavata 

juhlien aikana tuttavia monen kymmenen vuoden tauon jälkeen. Tämä on omiaan 

yhdistämään amerikansuomalaisen joukon välejä entistä kiinteämmiksi. 
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”Jussin päivää vietimme Minnesotassa, emännällä kun on siellä Mt. Ironissa 

lapsuuden tuttava, jota ei ole nähnyt sitten kun Suomessa yli neljäkymmentä vuotta 

siitä ja kuullessaan sen emännän asuinpaikan niin sitä oli mentävä katsomaan ja 

niinhän se löytyikin.” (9) 

 

1955 

Lehti ilmestyy kolmasti viikossa (ti, to & la) 
16 artikkelia (11.6.1955–9.7.1955) 
Juhlat Virginiassa 

 

Kylmän sodan jatkumisesta huolimatta ilmapiiri artikkeleissa on muuttunut vuotta 1950 

toiveikkaammaksi. Sodasta ei enää puhuta, ainakaan yhtä suorin sanankääntein, ja tilaa on 

vallannut toisaalta viihteen kaipuu ja toisaalta entistä selvempi omaksi ryhmäksi 

erottautuminen.  

”Suomalaisena puhujana esiintyy toimittaja Onni Syrjäniemi, joka on kieltämättä 

Amerikan suomalaisten parhaita puhujia.” 11.6.1955 (1)  

”…juhlakuukauteen, jolloin taas kokoonnumme vuotuisiin suuriin juhannusjuhliimme. 

Kauniiden isiltä perittyjen traditioittemme ja heimohenkemme merkeissä.” 14.6.1955 

(2) 

”Näyttäkäämme kaupunkimme majurille Eric Hoyerille, että täällä on vielä paljon 

suomalaisia – pulskaa väkeä ja hyviä kaupungin kansalaisia.” 14.6.1955 (3) 

”Juhlaan odotetaan saapuvan tuhansia pohjois-Minnesotan suomalaisia sekä 

heimolaisia muualtakin, naapurivaltioista sekä Canadasta. Juhlatoimikunta lausuu 

kaikki tervetulleeksi juhlimaan juhannusta vanhan suomalaisen tavan mukaan.” 

23.6.1955 (9) 
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”Hän kauniin sanoin toi terveiset, ensin Suomen kirkon johtomiehiltä, ja sitten koko 

Suomen kansalta meille Amerikan suomalaisille.” 2.7.1955 (11) 

”Kyllä kai kaikki nyt jo tietävät, että jokaisen suomalaisen velvollisuus on saapua 

Finnish-American Soc:n järjestämille yhteisille kesäjuhlille…” 16.6.1955 (5) 

Lehti itse elää tällä hetkellä kukoistuskauttaan: vuonna 1954 sen levikki oli peräti 7 280, ja se 

on amerikansuomalaisista lehdistä ainoa, jonka on onnistunut kasvattaa levikkiään – 

useimmiten muiden amerikansuomalaisten lehtien kustannuksella. Minnesotan Uutiset on 

laajentumassa valtakunnalliseksi amerikansuomalaisten sanomalehdeksi samalla, kun 

pienemmät paikkakunnalliset lehdet kuolevat pois. Sen menestyksen salaisuus on 

sitoutumattomuus, voimakkaiden kannanottojen välttäminen ja kiistakysymysten sovittelu. 

(Virtanen & al. 1986, 90) Se, että tällainen lehti menestyy, kertoo siitä, että myös nämä 

kiistakysymykset ovat menettämässä merkitystään amerikansuomalaisen yhteisön 

vedenjakajina. 

Useissa juhlakutsuissa sekä juhlia seuranneissa selostuksissa mainitaan niiden aikana 

järjestetyt vauhdikkaat tanssit. Tällä kehityksellä saattaa olla juurensa myös siinä, että juhlat 

ovat enenevässä määrin siirtymässä seuraavan (eli toisen, tai jopa kolmannen) sukupolven 

vetovastuulle – sen saman sukupolven, jolle Marilyn Monroe on ehtinyt esiintyä elokuvissaan 

ja jonka tanssi- ja musiikkimakukin poikkeaa melkoisesti aiemman sukupolven tyylistä. 

”Ja onhan sitä vielä monta muutakin numeroa, kuten tansseja, runoutta ja niin 

edespäin, että kyllä kannattaa tulla viettämään hupaista juhannusjuhlaa. Lopuksi on 

rivakkaat tanssit hyvällä tahdilla, josta pitää huolen Mäkilän orkesteri De Kalbista.”  

18.6.1955 (8) 

”Kauniin puheen illan tarkoituksesta piti Adi Lantiainen loihtien esiin vanhoja ihania 

muistoja juhannusajoilta entisessä kotimaassamme.” 2.7.1955 (12) 

”Me” on käsitteenä eriytynyt omaksi joukkiokseen, joka on täysin erillinen suomesta ja 

suomalaisista. Termillä ”suomalaiset” viitataankin tekstissä usein nimenomaan 

amerikansuomalaisiin, sillä ainakaan lauseyhteyksistä päätellen koko suomen – tuolloin yli 
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kolmemiljoonainen – kansa tuskin on velvoitettu esimerkiksi osallistumaan kesäjuhlille. Oma 

identiteetti näkyy myös runoissa ja näytelmissä, jotka ovat usein kokonaan omaa tuotantoa. 

Juhlat kaksikielistyvät vinhaa vauhtia, ja on hyvin tavanomaista löytää jo paljon viittauksia 

englanninkielisiin puheisiin ja esiintyjiin. Tästä voi päätellä, että osanottajakunta on 

enenevässä määrin kaksikielistä – suomi on opittu vanhemmilta kotona ja englanti 

puolestaan koulun penkillä ja muun kanssakäymisen tuloksena. Fingliskan sanat, kuten 

kaunti, haali ja kööri, lisääntyvät tekstissä jatkuvasti, ja jotkin englanninkieliset ilmaisut 

alkavat näkyä. Esimerkiksi sanaa ”se” käytetään toisinaan ”the”-partikkelin tapaan. 

”Klubin kööri oli harjoitellut tilaisuuteen sopivia, kauniita Juhannuslauluja, joiden 

hyvä esitys vaikutti liikuttavan juhannustunnelman jokaiseen, jonka mielessä ovat 

entiset nuoruuden muistot säilyneet.” 7.7.1955 (14) 

”Molemmat haalit täynnä yleisöä ja ohjelmat vaihtelevia. Enimmäkseen 

suomenkielisiä.”  (13) 

Myös juhlien ohjelma muuttuu – uusi sukupolvi on aikaisempaa koulutetumpaa, joten puheet 

käsittelevät monimutkaisiakin kansainvälisiä asioita ja Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa aiemman 

kylä- ja lähiseutupolitikoinnin lisäksi. 

Suomi nousi hetkellisesti valtamediankin otsikoihin 50-luvun alkupuolella, kun se ainoana 

maana maailmassa sai toisen maailmansodan aikaiset sotakorvauksensa maksettua. Vuoden  

1955 juhannusjutuissa tästä ei toki enää mainintoja ole, mutta pienoisen itsetunnon 

kohotuksen se varmasti amerikansuomalaisillekin antoi. Tämä ”muistinvirkistys” on saattanut 

olla omiaan myös Amerikassa asuneille, kenties vuosikymmeniä aiemmin sinne muuttaneille 

siirtolaisille – aineistosta löytyy muutama maininta paluusta Suomeen. 

”Meistä amerikan suomalaisista vain harvat ovat tilaisuudessa palaamaan 

syntymäseuduilleen Suomeen juhannusta viettämään. Mutta muistojensa siivillä 

muuttolintukin, joka on pesänsä tälle maaperälle rakentanut haluaa vielä kerran 

palata sinne, missä emo kerran pesänsä rakensi ja poikansa maailmaan hautoi ja 

myöskin siivilleen saattoi.” 7.7.1955 (14) 
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”Siellä suomen kodissa vanha isä hartaasti odottaa tytärtään ja kun tytär oli siinä 

onnellisessa asemassa että voi täyttää isälle antamansa lupauksen että viiden 

vuoden kuluttua palaa isää katsomaan niin oli oikein että meni. Monet ovat 

luvanneet palata muutaman vuoden perästä, mutta harvemmin se lupaus on voitu 

pitää.” 7.7.1955 (15) 

”Kohotkoon suomalainen juhlatunnelma kesän kauneimmalla sijalla ja 

viettäkäämme leppoisa päivä hennon ihanassa puistossa ystävä- ja tuttavapiirissä.” 

11.6.1955 (1) 

”Kivi on ikuinen muitsto ja sen vietellä kasvaa pihlajan, jota Suomen heimo 

kunnioittaen katselee talojensa pihoissa valkoisine kukkineen ja punaisine 

marjoineen.” 2.7.1955 (13) 

 

1960 

Lehti ilmestyy kolmasti viikossa (ti, to & la) 
20 artikkelia (14.6.1960–12.7.1960) 
Juhlat Millsissä 

 

Vuosi 1960 on aineiston puolesta ”huippuvuosi”, jolloin juhannuksesta on enemmän 

artikkeleita kuin muilta vuosilta. Lehden levikki on 60-luvun alussa yli 6500, eli 

kaksinkertainen muihin ”siirtosuomalaisiin” lehtiin verrattuna (Kero 1997, 276). 

 Amerikansuomalaisuus on jo selkeä käsite sekä kielessä että käyttäjiensä mielikuvissa, eikä 

mainintoja siitä tarvitse etsimällä etsiä. Identiteetti on muodostunut jo selvästi 

omanlaisekseen, ja ero esimerkiksi Suomesta tulevaan vieraaseen on selvä: hänelle halutaan 

esitellä omaa kulttuuria. Yhteiset juuret toki tunnistetaan ja tunnustetaan. 

”Amerikan suomalaisilla on velvollisuus pitää yllä kansallisuuttaan ja kunniakkaita 

perinteitään täällä uudessakin maailmassa ja niin on myöskin tehty, varsinkin niiden 
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taholta jotka ovat valveutuneita näkemään sen merkityksen mikä kansallisilla 

pyrkimyksillä on.” 18.6.1960 (6) 

”Sitten päätimme että viemme hänet näkemään Amerikan Suomalaisten 

Juhannusjuhlia, että voi kotiin mentyään kertoa meikäläisten juhlista ja myös että 

hän saa nähdä että ”viel’ elää isäin henki ’ täällä vieraalla maalla jossa on jo 

kolmessa polvessa suomalaisten jälkeläisiä ja he vielä järjestävät suomalaisia 

kansallisia ja heimousjuhlia. ” 2.7.1960 (19) 

Kaksikielistyminen etenee ja myös artikkeleihin ilmestyy yhä enenevässä määrin fingliskan 

sanoja – rekisteeraaminen, banquetti ja käseliini tekevät tuloaan. Vierasperäisten kirjainten 

käyttö lainasanoissakin, kuten sanassa banquetti, viestii kielenkäytön uudistumisesta ja 

uudenlaisesta tuttuudesta aakkoston kanssa. 

Juhliin otetaan vaikutteita aikakaudelle tyypillisistä amerikkalaisista hyväntekeväisyysjuhlista, 

joissa kerätään varoja eri tahojen hyväksi – amerikansuomalaiset omaksuivat aatteen, ja 

vuonna 1960 varoja kerättiin Suomen urheilujoukkueen tukemiseksi. Myynnissä oli kahden 

dollarin hintaisia ”hopeamerkkejä” ja kahdenkymmenen dollarin ”kultamerkkejä”, joilla 

saattoi osoittaa kannatuksensa niin joukkueelle kuin toisille amerikansuomalaisillekin. 

”Tänä Olympia vuotena Amerikan suomalaiset muistavat juhannuksena suomea 

myöskin urheilumielessä. Varoja on kerätty Suomen urheilujoukkueen tukemiseksi…” 

18.6.1960 (6) 

”Olympiakeräys listoille pannaan nimet ken tilaa merkkejä ja lisäksi tuolle listalle 

otetaan vastaan lahjoituksia Suomen urheilijoille. Meidän velvollisuutemme on 

huolehtia siitä että pieni maa saisi hyvän edustuksen olympialaisiin.” 26.6.1960 (12) 

Samalla asenteet alkavat muuttua: yhä vauraammaksi käyvä amerikansuomalainen 

ryhmittymä alkaa tuntea jopa jonkinlaista ”isoveljen” myötätuntoa Suomea kohtaan – 

”vanhaan maahan”, josta aletaan yhä useammin puhua pikkuisena ja kaukaisena 

maailmankolkkana. Myös sieltä tulleisiin – usein köyhiin ja kouluttamattomiin – 

esivanhempiin otetaan etäisyyttä. Kun Suomi alkaa mielikuvissa etääntyä yhä 
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kaukaisemmaksi, sen tilalle tullut Yhdysvallat muuttuu entistä tuttavallisemmaksi. Yhteen 

kokoontuminen koetaan kuitenkin edelleen tarpeelliseksi, ja se on juhannusjuhlien 

päätarkoitus: saattaa yhteen ihmisiä, jotka muulloin näkevät toisiaan vain harvoin. 

”Tämä juhla on perinteellinen alkuraivaajien aloittama, heidän aikanaan tänne 

uuteen maailmaan saavuttuaan ja muistellen synnyinmaataan ja siellä vietettävää 

juhannusta.” 18.6.1960 (6) 

”Varmasti tapaatte tuttavia juhlilla sillä nyt on 57. kerta kun kokoonnutaan 

Juhannusjuhlille ja se on monta kertaa kun on saatu Suomen heimon jäsenet koolle.” 

16.6.1960 (4) 

”…nämät meidän Amerikan suomalaisten Juhannusjuhlat ovat kuin vuoden perästä 

toistemme tapaaminen ja yhteen kokoontuminen heimotulien viereen, sillä jokainen 

tavallinen suomalainen haluvaa olla heimoaan siltikin lähellä vaikka olemmekin 

hajaantuneet ympäri meidän sedän [Uncle-Sam, usein ” Setä-Säm” 

amerikansuomalaisissa teksteissä, kirj. huom.] maata, ja ainoa keino on tavata 

toisiamme näiden kesäjuhlien viettämisen avulla.” 14.6.1960 (2) 

”Jälleen kerran suomalaiset saivat todeta että heidän joukkonsa on edelleenkin 

elinvoimainen ja halukas juhlimaan kesän ja valon juhlia täällä uudessa 

maailmassa.”  21.6.1960 (8) 

Ensimmäisen polven siirtolaisista monet ovat vuonna 1960 jo vanhainkoti-iässä, ja niinpä 

esimerkiksi vuoden 1960 juhlien yhteydessä esitellään vierailijoille vastavalmistunutta 

vanhainkotia. 

”Lauantain alkaa vieraiden rekisteeraaminen uudessa Elder’s Homevanhainkoti 

rakennuksessa jota esitetään vieraille.” 14.6.1960 (1) 

”Sitten menimme sinne uuteen vanhainkotiin, jossa toimitettiin rekisteeraus, siellä 

ostimme banquetti tiketit ja ilta konsertti napit myöskin.” 26.6.1960 (14) 
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Sen sijaan ”toisen polven amerikansuomalaisiksi” itseään nimittävä joukkio on ottanut 

tehtäväkseen jatkaa juhannusjuhlien järjestämistä, joskin ehkä vuosisadan alkupuolen 

juhlista poikkeavalla sapluunalla. Järjestöpainotteisuus vähenee, kun taas ohjelman ja 

erityisesti ”huumoripuolen ohjelman” määrä kasvaa. Vanhojen uskonnollisten, poliittisten ja 

aatteellisten järjestöjen tilalle syntyy uusia ryhmittymiä, jotka ottavat vastuulleen 

perinteiden ylläpitämisen. 

”N. Y. Millin juhlat olivat paikallisen Civic ja Commerce Associationin järjestämät joka 

järjestö käsittää suurimmalta osalta suomalaisten jälkeläisiä jotka toimivat 

liikealalla kauppalassa toisten kansallisuus ryhmien kanssa. Tämä toimenpide todisti 

jälleen kerran, että juhlat voidaan järjestää siitä huolimatta että vanhempi väkemme 

on siirtymässä pois keskuudestamme ja omat Amerikan suomalaiset järjestöt ovat 

joko hävinneet taikka liian heikkoja huolehtimaan sellaisesta suuresta urakasta kuin 

Juhannusjuhlien järjestelyt ovat.” 21.6.1960 (11) 

”Eivät yksin ne, jotka ovat Suomessa syntyneet, vaan myöskin Amerikan 

suomalaisten jälkeläiset ovat niitä rikkaita perinteitä, joita olemme saaneet.” 

18.6.1960 (6) 

”Ilta tilaisuus on Minneapolisilaisten huostassa ja he ovat luvanneet pitää huolen 

musikaalisesta sekä huumori puolesta ohjelmassa. Kuoro, orkesteri ja solistit 

saapuivat rikastuttamaan Millsin Juhannusjuhlaa, sillä Finnish American seura toimii 

vilkkaasti Minneapolissa ja suurkaupungissa on vielä runsaasti suomalaisia ja heidän 

jälkeläisiään jotka harrastavat seuratoimintaa ohjelmineen.” 18.6.1960 (5) 

”…v-konsuli Esko Ranta ja pastori Victor Holopainen lauantaina ja heidän sanojansa 

seurattiin kiinnostuksella ja se oli sekä vakavaa, että humoristista ja kansa nautti 

kuulemastaan.” 21.6.1960 (9) 

Suurien juhlien lisäksi raportoitiin myös pienemmistä paikallisista juhlista. Harvenneiden 

siirtolaisrivien vuoksi skandinaavit ja heidän jälkeläisensä usein yhdistivät rivinsä, ja järjestivät 

yhteisiä juhannusjuhlia. 
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”Paljon menettivät ne jotka poissa kokolta olivat, vaikka se fireplacessa poltettiin. Ja 

esittihän siellä meidän isäntä laulua oikeen kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi ja 

minäkin luin Vaasan Jaakon ruotsin murteisen jutelman, joten olihan siellä meillä 

hommaa ja touhua.” 30.6.1960 (18) 

Kuusikymmentäluvulla tulivat myös ne amerikansuomalaiset, joista usein puhutaan 

”viimeisen paatin siirtolaisina”. Tavallisesti tämän ajan suomalaiset maahanmuuttajat 

poikkesivat merkittävästi vuosisadan taitteen tulijoista: he olivat huomattavasti 

koulutetumpia ja usein myös nuorempia. Yhä useammat tulijat olivat naisia, monet vasta 

”ylioppilastyttösiä”, jotka tahtoivat nähdä maailmaa ja löysivätkin sulhasen Atlantin toiselta 

puolen. 

”Kun hetki puhuttiin niin ilmeni että hän [vasta Amerikkaan saapunut tyttö] oli liki 

omanpaikkalaisia Suomesta. Ja kun sitten juhlat oli lopussa niin sain heiltä kyytiä 

renssille. Kyllä oli hauska matka kun oli kokonainen karavaani, kuusia autoa yhdessä 

jonossa jotka oli samaa tuttavapiiriä. Jos yksi poikkesi tien sivuun niin kaikki tekivät 

samoin. Tultiin autosta ulos hälisten ja nauraen kun enin osa oli nuoria ihmisiä. 

Milloin kahville, milloin syömään tai ottamaan käseliiniä.” 2.7.1960 (19) 

Samasta syystä myös juhliin kutsuttiin nyt ensimmäistä kertaa tarkasteluaineiston aikana 

suorasanaisesti muitakin kuin ”Suomen heimon jäseniä”. Kaksikielisyyden yleistyessä toisen 

ja kolmannen polven amerikansuomalaisten keskuudessa yhä useampi haki myös puolisonsa 

muitten kuin amerikansuomalaisten joukosta. Samaten näistä liitoista syntyneet lapset, 

heidän puolisoistaan puhumattakaan, eivät kokeneet enää olevansa vain ja ainoastaan 

amerikansuomalaisia. 

”Civic and Commerce järjestö joka toimii juhlien suojelijana ja järjestäjänä lausuu 

kaikki suomalaiset ja heidän ystävänsä tervetulleiksi näihin juhliin.” 16.6.1960 (3) 

Amerikkalaistumisen paine näkyy myös juhlakuvauksissa enenevässä määrin. Yhdysvaltojen 

lippu on se perusmääre, johon siniristilippua verrataan, ja samaten lauluissa yhä 

tärkeämpään asemaan nousevat amerikkalaiset kansallisuuslaulut. Mutta toisin kuin 
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suomalaisille, siniristilippu ei symboloi nykyisyyttä ja kotimaata, vaan kaukaisia juuria ja 

mennyttä aikaa. Se on perinnesymboli muiden joukossa. 

”Yhdysvalloissa hyvin monella paikkakunnalla tähtilipun viereen kohoaa Suomen 

lippu muistuttamaan juhannuksen vietosta merien takana, synnyinmaassa ja isien 

sekä esi-isien syntymämaassa” 18.6.1960 (6) 

”Laulett. Maamme ja America. Niin loppui tämä nautintorikas ohjelman suoritus 

leimuavan kokkotulen äärellä. Siirryttiin nauttimaan kahvia leivoksineen.” 30.6.1960 

(18) 

 

1965 

Lehden nimi muuttunut Amerikan Uutisiksi 
Ilmestyy kahdesti viikossa (ti & pe) 
11 artikkelia (15.6.1960–2.7.1965) 
Juhlat Hibbingissä 

 

Lehden nimi on muuttunut Amerikan Uutisiksi, sillä lukijamäärän vähetessä ja levikkien 

kutistuessa ei ollut enää kannattavaa pitää toiminnassa montaa erillistä sanomalehteä. 

Amerikan Uutiset kertoo omalla kotisivullaan tästä historiansa vaiheesta seuraavanlaisesti: 

”Siirtolaisvirran alkaessa ehtyä 1950- ja -60-luvuilla aatteellinen ja paikallinen 

siirtolaislehdistö joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Minnesotan Uutisiin yhdistettiin useita 

alueen suomalaisia lehtiä lukijakunnan vahvistamiseksi. Vuonna 1965 lehden nimi päätettiin 

muuttaa Amerikan Uutisiksi ja tavoitteeksi asetettiin valtakunnallisen lukijakunnan 

saavuttaminen.” (lainattu 1.10.2011 osoitteesta 

http://www.usasuomeksi.com/amuutiset2008/html/tausta.html /) 

Tavoitteensa se saavuttikin melko hyvin, ja esimerkiksi kirjeenvaihtajaverkko kasvoi 

kattamaan huomattavasti aiempaa laajempia alueita. Silti pääpaino oli edelleen vuonna 1965 

Pohjois-Amerikan amerikansuomalaisissa, osittain lehden perinteiden vuoksi ja osittain siksi, 

että vielä tuolloin valtaosa amerikansuomalaisista asui nimenomaan pohjoisissa osavaltioissa. 
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Väen vähentyminen näkyy myös vuoden 1965 juhannusjuhlissa. Oman osansa teki 

juhlapäivänä riehunut poikkeuksellinen myrskytuuli, joka aiheutti järjestäjille kaikenlaista 

harmia: soittokunnan nuotit hävisivät ilmaan, telttoja oli vaikea saada pysymään ja kylmä 

tuuli piti monet kotonaan. Väen vähäisyyteen kiinnitetään huomiota myös monissa 

artikkeleissa 

”Banquetti mahdollisesti tuotti tappiota, sillä monilta paikkakunnilta tuli piletit 

takaisin, niin että jos tulevaisuudessa tehdään näin, niin banquetit on ehkä 

lopetettava.” 25.6.1965 (6) 

”Sanon suurjuhlat, vaikka ei niin suurilukuisina kuin jolloinkin entisinä vuosina 

epäedullisen sattuneen yöllisen ilman vuoksi. Kuitenkin voimme pitää juhlien 

onnistuneen hyvin nykyaikaan ja heimomm enykyiseen suhteeseen nähden”  

25.6.1965 (7) 

Katse juhlissa ja teksteissä alkaa entistä enemmän siirtyä peruutuspeiliin, muistelemaan 

menneitä aikoja ja amerikansuomalaisten aiempia saavutuksia. Kulta-aika alkaa olla ohi, ja 

seuraavien juhannusjuhlien järjestäjiäkään ei löydy enää niin helpolla – tehtävä, josta 

aiempina vuosikymmeninä suorastaan kilvoiteltiin. 

”Hibbingiläiset ovat kautta vuosien vaalineet kunnialla suomalaisia perinteitä. 

Suomalaisten osuus valtion rakentamisessa ja kehittämisessä on ollut suuri ja 

heimolaisemme ovat menestyneet kaivostyöläisinä ja tämän työalan johtajinakin, 

virkailijoina ja yleisesti katsottuna kaikissa edesottamuksissaan.” 15.6 1965 (1) 

”…juhla, jossa saadaan tavata toisiaan kerran vuodessa ja muistella kaikkea sitä 

mikä on ollut Amerikan suomalaisille yhteistä kun ovat yhteispyrinnöissä olleet 

mukana.” 15.6 1965 (1) 

”Suomalaisten suuret haalit ovat jo siellä hävinneet, mutta kirkot ovat vielä jäljellä.” 

25.6.1965 (7) 
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”Onhan se kun yksi perhe harvoin voi kokoontua yhteen, samoin Suomen heimoon 

kuuluva suku. Ensi vuoden 1966 nämät juhlat esitettiin Duluthiin, mutta kuulu ei se 

ole mahdollista, vaikka suomalaista kansaa on kaiketi enin sen kaupungin sisällä ja 

liepeillä. Toiseksi esitettiin Virginiaa ja on kyllä kansan heimoa täälläkin vielä koko 

paljon, että kun ne saa heimoushengen tulen virikettä sydämiinsä, niin monet 

Minnesotan suomalaisten juhannusjuhlat on kansalaisemme vastaanottaneet ne 

huoltaakseen. Pentti Mähönen kyllä edusti asiaa, että meille on tullut paljon työtä 

entisen lisäksi kaiken puolesta. Mutta sanoin että älä Pentti sellaisia puhu, me 

olemme työtä luotu tekeen, eikä aina muiden työnteon tuloksilla istuta valmiin 

päälle. Monta muuta kaupungistamme ponnisti että ei ole työväkeä. Mutta sanoin 

että meitä on niin paljon Suomi-äidin sukulaisia jälellä vielä, että kaikin kun 

yritetään, niin hyvä Jumala on auttanut vaikeimmissakin tehtävissä ja tulokset on 

näkösällä.” 2.7.1965 (11) 

Työhön tarttumisen intoa laimentaa kenties se, että monet järjestystöihin joutuvista 

alkaisivat jo olla toista ja kolmattakin polvea – ihmisiä, joille suomalaiset sukujuuret ovat vain 

muisto vanhemmista tai isovanhemmista, ja joiden identiteetti on jo varsin amerikkalainen. 

Amerikansuomalainenkin kulttuuri kannustaa vahvasti kouluttautumista, joten monet heistä 

ovat huomattavasti korkeammin koulutettuja kuin vuosikymmeniä aikaisemmin maahan 

saapuneet vanhempansa ja isovanhempansa. Samalla kiinnostuksen ja intohimon kohteet 

ovat hyvin erilaisia: 60-luvun Amerikassa puhutaan tasa-arvosta, naisten oikeuksista, 

Yhdysvaltojen rotupolitiikasta ja esimerkiksi ihmisen saattamisesta kuuhun. Moni saattaa 

kokea vanhakantaisen juhlinnan vieraana. Ilmeisesti toisen ja kolmannen polven joukostakin 

osa kuitenkin jaksaa jakaa mielenkiintoaan myös amerikansuomalaisiin aktiviteetteihin. 

”…niinpä toinen ja kolmas sukupolvi on nyt vuorostaan ollut runsain määrin 

toimikunnissa auttamassa järjestelyjä.” 15.6 1965 (1) 

”Koulun käyneitä ja sivistyksen saaneita on paljon kansalaistemme keskuudessa, niin 

kaiken puolesta on pystyviä, että ne tahtoo olla hyvän eteenpäin viemisessä.” 

2.7.1965 (10) 
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Samaten tämän ajan kasvattajien, isien ja äitien, asenteissa alkaa tapahtua merkittävä 

muutos. Vaikka vanhemmat ovat usein sujuvasti kaksikielisiä, monet toisen polven 

amerikansuomalaiset eivät kuitenkaan halua pitää kotikielenään suomea, peläten sen 

vaikeuttavan jälkikasvunsa mahdollisuuksia tulevassa opinto- ja työelämässä. Niinpä monet 

kolmannen ja neljännen sukupolven amerikansuomalaiset eivät enää opi kotonaan suomea – 

ja kielen myötä myös kaukaisen etnisen identiteetin merkitys vähenee. Tämän kehityksen 

merkit ovat myöhemmin luettavissa sekä teksteistä, että esimerkiksi nykypäivän 

amerikansuomalaisia haastattelemalla: monet 40–50 -vuotiaat, etnisestä identiteetistään 

kiinnostuneet harmittelevat sitä, että heille suomen kieli on vain muutamia yksittäisiä sanoja 

tai sanontoja, sillä sitä ei kotona saanut puhua. Kouluissakin opettajat jopa kielsivät lapsia 

puhumasta keskenään muuta kuin englantia. Usein isovanhemmat ovat ainoa suomen 

kieleen yhdistävä tekijä. (esim. Korkiasaari ja Roinila, 2005) 

”Kuitenkaan se ei ollut turha reisu [juhannusjuhlille], sillä viijellä taalaa voi täältä 

kallellaan olevaasta tehdä se rengas sinne renssille ja vaikka eksyisikin niin kuin kävi 

Chisholmissa, sillä se on niin suuri kylä jotta siellä eksyy, hukkaantuu tai muuten 

menöö sekaisin, kuitenkin sain sillä matkalla tavata kaksikymmentä lastenlastani.” 

2.7.1965 (9) 

Amerikansuomalaisuus nähdään jo omaksi kulttuurikseen siinä määrin, että sillä katsotaan 

olevan omia edustajia, kuten runoilijoita. Toki kulttuuripiiri on pieni, mutta yhteiset 

kokemukset ja aiheet yhdistävät. Sama kehitys jatkuu myös myöhempinä vuosikymmeninä. 

”Muuten minä luen paljon mieluummin meidän amerikansuomalaisten omaa 

runoutta kuin niitä uusia Suomen runoilijoitten teoksia, jotka ehkä ovat taidetta 

nekin, mutta soveltuvat modernille nuorelle polvelle – eivät meille vanhemmalle 

väestölle.” 29,6,1965 (8) 

Kirkon ja uskonnon muutokset ovat monelle vaikeita asioita. Juhannusta yritettiin varsinkin 

aikaisempina vuosikymmeninä laittaa joko Johannes Kastajan kuolinpäivän muistoksi tai 

Herodeksen syntymäpäiväksi siinä liiemmin onnistumatta. Nyt vanhojen ja jopa pakanalliseksi 

laskettavien riittien jatkaminen herättää amerikansuomalaisissa sekä hämmennystä että 
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mielenkiintoa – moni tietää kokon polttamisen olevan tapa, mutta haluaa päästä myös sen 

polttamisen syyn alkulähteille. Muutenkin kirkon ote alkaa pikku hiljaa olla kirpoamassa – sen 

seurauksena osa lukijakunnasta maallistuu, osa puolestaan takertuu uskoonsa entistä 

tiukemmin. 

”…eikä kummallakaan [juhannuksella ja joululla] ole alun perin ollut mitään 

tekemistä kristinuskon kanssa, vaikka molemmat on myöhemmin otettu kristillisiksi 

juhliksi, joulu Jeesuksen ja juhannus Johannes Kastajan syntymisen merkeissä. Mutta 

kun tuskin kukaan voi jouluna olla niin pakanallinen, ettei ollenkaan muistaisi 

Jeesuksen syntymää, niin juhannuksena taas vanha pakanallinen kultti vaikuttaa 

melkein yksinomaisena, vaikka emme useinkaan ole siitä tietoisia.” 18.6.1965 (3) 

 

1970 

Ilmestyy kahdesti viikossa (ti & pe) 
14 artikkelia (12.6.1970–10.7.1970) 
Juhlat Cloquetissa 

 

USA:n ulko- ja sisäpolitiikan kiemurat näkyvät myös Amerikan Uutisten teksteissä selvästi. 

Vuosi 1970 on monella tapaa murroskautta sekä arvomaailman että asenteiden kannalta. 

Meneillään oleva Vietnamin sota kirvoittaa mielipiteitä jopa juhannuskirjoituksissa, samaten 

toisaalta -69 alkanut Woodstock, hippitoiminta ja siihen liittyvät lieveilmiöt. 

”Elämme vaikeaa aikaa. Aisti-ilon etsiminen huumausaineiden ja nautintoaineiden 

kautta on tehnyt monet yliopistot ja colleget vaarallisiksi myrkkykeitaiksi, joissa 

opitaan toisten seurassa vaarallisia asioita ja akateemisen vapauden nimessä 

nautitaan monia kiellettyjä hedelmiä. Sensijaan että opiskeltaisiin ja suoritettaisiin 

tutkintoja, poiketaan pois linjalta ja eletään kuin huligaanit suorittamatta muuta 

kuin mielenosoitusmarsseja ja lasien särkemistä.”  12.6.197 (1) 
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”On rukoiltava poikien puolesta rintamalla ja vaikeassa, pitkäaikaisessa 

sotavankeudessa vieraan kulttuurin piirissä, jonka tavat eroavat kaikessa 

omistamme” 12.6.1970 (1) 

60-luvun loppupuolen Malcolm X, Martin Luther King ja monet muut tummaihoisten 

oikeuksien puolestapuhujat saavat aikaan kaikuja jopa siirtolaislehdistössä – ainakin sen 

verran, että rotuerotteluun ja sen murtumiseen viitataan. 

”Nousi mieleeni jostakin sisimmästäni valtava kiitollisuuden tunne, kiitollisuuden 

tunne siitä, että meissä suomalaisissa yhäkin asustaa henki, joka sitää meidät yhteen 

katkeamattomin sitein, huolimatta kaikista sodista, riidoista, rotuongelmista ym. 

aikamme ilmiöistä, jotka hajottavat ihmis kuntaa, ja joka tunne saa meidät 

kokoontumaan juhliimme ja muihin rientoihimme yksissä tuumin.” 30.6.1970 (9) 

Arvojen höltyminen on toisaalta ollut myös monen amerikansuomalaisen mieleen. 

Ensimmäistä kertaa tarkasteluaineiston historian aikana mainitaan suorasanaisesti, että 

juhlissa on tarjoiltu – ja nautittu – alkoholia. Raittiusliikkeiden kultakaudella tämä tuskin olisi 

ollut mahdollista, mutta aikojen ja tapojen muutos vaikuttaa myös amerikansuomalaisten 

piireissä yhteisiksi koettuihin sääntöihin. Samaten kaikenlainen ilonpito on muuttunut entistä 

suotavammaksi ja suorastaan tavoitelluksi. Monet tekstit kertovat vauhdikkaista ja 

hyväntuulisista tansseista sekä keveästä ja huumoripitoisesta ohjelmasta. 

Ja jos sitten tuntui että nilkka tai polvijumat tarvitsivat voidetta niin olihan siihenkin 

tilaisuus kun oli baari alakerrassa ja ainakin sitäkin toiset näyttivät käyttävän 

hyväkseen ehkä hiukan sekavilla seurauksilla. Varmaankin sitten sunnuntaina 

useimmat jättiävät aamiaisen syömättä että voisivat oikein täydellisesti nauttia 

Cloquetin toimeliaiden emäntien (ja myöskin isäntien) laittamasta maukkaasta 

mojakka-päivällisestä.” 26.6.1970 (6) 

”Sinne johtaa siis täkäläisen Kalevan Kansan tie tulevana week-endinä. Lauantaina 

banquettitilaisuuteen jossa tarjotaan sekä kehon että hengen ravintoa 

amerikkalaisen kaupunginjohtajan tervehdyksestä suomalaisen lähetystösihteerin 
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kotoisiin sanoihin – ja ”viimeiseksi jälkiruuaksi” hilpeät juhannuskarkelot…”  

16.6.1970 (2) 

Mojakka on sanana selvästi tullut jäädäkseen, vaikkei se vielä 70-luvulla vaikuta olevan niin 

keskeistä yhteistä perintöä, kuin ehkä jälkivuosikymmeninä amerikansuomalainen kulttuuri 

antaa ymmärtää. Sanana ”mojakka” on kielentutkija Helena Rautalan mukaan peräisin 

Pohjanmaan alueelta ja tarkoittaa maistuvaa tai kalakeittoa, joka on tehty perunoista ja 

silakasta:  

”When Helena Rautala, a linguist, checked the word in the archives at Turku University [in 

1990], she found that the word had been used in northern Bothnia, for instance in Kalajoki, 

which is on the coast, south of Raahe. It has two meanings, 'good tasting' and a 'fish soup 

usually made of potatoes and Baltic herring.' ... The word isn't in common use in Finland 

today." (Lähde: www.mojakka.com) 

”…olihan valmistauduttava mojakkalounaalle ja päiväjuhlaan. Muuten, onko 

kenelläkään lukijoista aavistustakaan mistä sana ”mojakka” on saanut alkunsa? 

Olen kysellyt ja minulta on kysytty monta kertaa, mutta olen yhäkin pimeässä siinä 

asiassa.” 30.6.1970 (9) 

Yhä vähenevä ja vanheneva juhlijoiden joukko näkyy juhannuskirjoituksissa sekä 

poismenneiden ystävien kaipaamisena, vetovastuullisten vaihtumisena että juhannusjuhlien 

yhdistymisenä muitten skandinaavitaustaisten amerikkalaisten kanssa. ”Me”-käsitystä 

joudutaan laajentamaan muihinkin pohjolasta tulleisiin siirtolaisiinsa ja heidän jälkeläisiinsä.  

”Näin menneitä muistellessa palautuu sisältä muistojen komeroista niin monia hyviä 

ystäviämme jotka kerran juhlivat kanssamme, nyt siirtyneet sinne minne kaikki 

olemme matkalla.” 26.61970 (3) 

”Onhan niitä juhannusjuhlia Oregonissakin. Astoriassa niitä kutsutaan 

Skandinaaviseksi juhlaksi jossa oikein paraatin merkeissä juhlitaan juhannusta.” 

19.6.1970 (4) 
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”…Amerikan Suomalaisten Kulttuuriryhmä. Tämä oli sen järjestön neljäs kesäjuhla. 

Järjestö on pantu kokoon etupäässä toisen polven suomalaisista ja siihen on myös 

yhtynyt muitakin kansallisuuksia, joita edustavat ovat avioituneet suomalaisten 

kanssa ja näkevät tämän järjestön toiminnassa jotain kaunista ja rikasta, jonka 

haluavat säilyttää tuleville polville.” 30.6.1970 (5) 

Väen vähentyminen omissa kinkereissä aiheuttaa myös tuohtumusta – kun väkijoukko alittaa 

kriittisen massan, vahvistuvat ajatukset koko perinteestä luopumisesta yhä 

voimakkaammiksi. 

”Siellä aina näkee tuttavia. Mutta aina vain pienenee joukko mutta se on 

luonnollista. Ei ketään enää tule Suomesta. Meillä oli kokkovalkea Kalevan saaressa. 

Minä sen laitoin. Ja ei ikään ole ollut niin vähän ihmisiä. Joku toinen laittaa ensi 

vuonna, en minä. Ihmisillä on nykyään niin kiires ettei ne tierä mihin ensin hyppää.” 

3.7.1970 (12) 

Kansallisen identiteetin muodostuminen kahdesta osiosta on jo arkipäivää 70-luvulla. 

Aiempina vuosikymmeninä esitelty Amerikan kansallislaulun laulaminen on vakiintunut 

tavaksi, ja ”puoliksi amerikansuomalaiset” kuuluvat kalustoon. Myös etunimet jatkavat 

valtavirtaistumistaan, sukunimistä puolestaan karsitaan ääkkösiä vauhdilla. 

”…yleisökin sai tilaisuuden osallistua ohjelmaan yhteislaulun muodossa laulamalla 

meidän kahden maamme, isäin ja kotimaamme, kansallislaulut.” 30.6.1970 (9) 

”Skandinaaviset juhannusjuhlat oli 20 pnä kesäkuuta… --- kyllä siellä oli paljon 

kansaa ja kaikilla neljällä kansalla oli ehdokkaansa, mutta Suomi voitti. --- Meillä on 

nyt kaksi kruunupäätä, yllämainittu Miss Skandinavia ja toinen Miss Clatsop County, 

hän tosin vain puoleksi suomalainen Mary Craig, suomalainen äidin 

puolelta…”10.7.1970 (13) 

Uudella tavalla myös aineellisten kulutustottumusten voidaan katsoa olevan etnis-tietoinen 

valinta: kahvia perustellaan sillä, että se on suomalaisten kansallisjuomaa. Tämä on selvä 
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askel yhä symbolisemmaksi muuttuvan etnisyyden suuntaan – se muuttuu ruuiksi ja 

käsityökuvioiksi, sananlaskuiksi ja  

”Kahvitarjoilu oli suuressa huoneessa juhlapaikan läheisyydessä, joka teki kauppansa 

hyvin. Se sitä suomalaisten kansallisjuomaa ainakin ja kaikkialla.” 3.7.1970 (11) 

 

1975 

Ilmestyy kahdesti viikossa (ti & pe) 
16 artikkelia (6.6.1975–4.7.1975) 

 

Kesällä loppunut Vietnamin sota ja presidentti Nixonin vuotta aiemmin tapahtunut 

Watergate-irtisanoutuminen ovat jättäneet koko Amerikan sekaannuksen ja hallintoon 

kohdistuvan epäluottamuksen tilaan. Kiihtyvä inflaatio ja parin vuoden takainen 

ensimmäinen öljykriisi, sekä kasvava työttömyys herättävät levottomuutta amerikkalaisissa. 

Kulttuuri valtavirtaistuu esimerkiksi television, elokuvien ja laajentuvan musiikkikentän 

myötä, mutta samaan aikaan ensimmäiset todelliset vaihtoehtokulttuurit ja -genret nostavat 

päätään. 

Vuosikymmenen suurin sosiologisesti vaikuttava liike, feminismi, onnistuu luomaan naisille 

laajempaa yhteiskunnallista jalansijaa. Se näkyy myös tämän vuoden juhannusaineistossa 

esimerkiksi eräänlaisena perinteisistä sukupuolirooleista tehtynä leikinlaskuna: 

”Kalevan Ritarien Pohjolaisen talon miehet tarjoilevat oikein aitoa ja erittäin 

maukasta minnesotalaista lihamojakkaa kotitekoisen leivän ym. herkkujen kera. Oh 

yes – ovathan ne Kalevan Naisetkin luvanneet olla apuna ”kokituksessa”.” 17.6.1975 

(2) 

Myös amerikansuomalaisten keskuudessa muutoksia on tapahtunut. Suuret yhteiset 

juhannusjuhlat ovat loppuneet aineiston tähän osaan mennessä. Syykin on selvä – väki on 

vähentynyt niin, että paikallisempiinkin tilaisuuksiin on vaikea saada riittävästi osanottajia. 

Kuten Reino Kero kirjassaan Suomalaisina Pohjois-Amerikassa toteaa ”[---] 1960- ja 1970-
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luvuilla yhä useampi amerikansiirtolainen tuli siihen vaiheeseen, että ainoa juhla, jonka hän 

enää tarvitsi, oli hautajaiset.” (emt., 331) Myös artikkelien perusteella vaikuttaa siltä, että 

kiinnostus suurien ”heimojuhlien” pitoon on haipumassa. 

”Yksimielisesti luovuimme alkuperäisistä ajatuksista (missä kuvittelimme pitää 

aitosuomalaiset juhlat), koska meidän joukko täällä on huvennut pieneen. Siis – tulee 

ohjelmaa olemaan millä kielellä kukin haluaa esittää, joko suomen- tai englannin, 

taikka olkoon vaikka finnliskaa. Musiikkinumeroita aina kaipaamme, sillä sehän 

(musiikki) on kansainvälisesti samaa kieltä.” 6.6.1975 (1) 

”Mittumaaria vietetään tänä lauantaina kesäk 21. pnä myös New York Millsissä 

lähinnä Darrel Nicholsinin aloitteesta ja toimesta. |---| Suomalaista Nopo-peliä (joka 

on meille täysin outo!) on tilaisuus pelata Smith-puistossa kello 4 ip. jolloin sitä 

selostetaan tarkemmin.” 20.6.1975 (5) 

”Olen ollut näissä vuotisissa juhlissa alkaen v. 1907, silloin vasta 7 vuoti s. Täytyy 

todeta, että rivit alkaa harventua luonnollisista syistä. Takavuosina nämä juhlat 

olivat väkirikkaat, mutta se väki joka niitä on ylläpitänyt on vanhentunut ja suuri osa 

menneet manan majoille.” 25.7.1975 (12) 

”Siinä se meidän juhliminen olikin, mutta pääasia että kokoonnumme. Lopuksi aina 

laulamme America-laulun” 4.7.1975 (15) 

Myös aineiston ”me” on joutunut uuden dilemman ääreen. Kun yhä suurempi osa 

amerikansuomalaisiksi laskettavistakaan ei ole toiminnasta juuri kiinnostunut, keihin ”meillä” 

oikeastaan viitataan? Monesti tämän aineiston ”me” on enää yksittäinen juhlijajoukko tai 

tietty järjestö, joka tapaamisen hoitaa. 

”Jos tulee ylimääräistä pengaa, sen olemme päättäneet sijoittaa tämän kultaisen 

haalin ylläpitoon, sillä se on kuin muistopatsas uran uurtajien aikakaudelta.” 

6.6.1975 (1) 
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”Paljon oli tehty ja tuotu maukkaita leivonnaisia, joita nautimme kahvin ja punch-

juoman kanssa.” 1.7.1975 (7) 

Pelkkää haikeutta ja väenvähyyttä ei aineistossa kuitenkaan ollut, vaan jonkin verran löytyi 

myös positiivissävyisiä kirjoituksia, joissa mainitaan myös ”nuoren polven” mukanaolo. 

Kepeys, viihteellisyys ja ilonpito liittyvät myös olennaisesti juhannuksen juhlintaan. 

”Ja eihän juhannusjuhla koskaan ole täydellinen ilman karkelointia. Niinpä sitten 

siirryttiin Kalevan Talolle ja täytettiin avarasali aivan ääriään myöten. Siellä Bobby 

Aron yhtyeen sävelten kaikuessa, sekä nuoret että vanhat saivat valssin, polkan ja 

vieläpä sottiisinkin tahdissa lyödä lapikasta lattiaan puoliyöhön, että kerrassaan 

kattokin kumaji.” 11.7.1975 (11) 

”Sielläkin sai todeta, että perustajapolvi on poissa, lepäämässä seurakunnan 

kirkkomaan povessa. --- Meitä toisen polven jäseniä,  joista osa jo täysi ikäisiä 

merkattiin perustaviksi jäseniksi, oli vielä joitain mutta mekin jo vanhempia kun 

meidän perustaja-isät ja –äidit olivat silloin. Iloksi voimme todeta, että sen perustaja 

joukon jälkeläisiä on jatkamassa isien aloittamaa työtä Herran työvainioilla jo 

neljännessä polvessa.” 25.7.1975 (13) 

Aineistossa mainittiin poikkeuksellisen usein Suomi, liekö syynä sattuma vai jostain noussut 

nostalginen kaipaus. 

”Vaan sen nyt tietää jokainen maantiedossaa luokallekin näänyt, että Juhannus ja 

Suomi ovat melkein synonyymejä, eli tähän aikaan vuodesta samaa tarkoittavia.” 

20.6.1975 (3) 

”Antakaamme sen vuoksi hänelle [F. E. Sillanpää] tämänkin mittumaarin lähestyessä 

taas sattuvasanainen puheenvuoro: |---| Tulipa tuosta Juhannuksesta täten edes 

jotain juhlallista sanottua… Lisäksi kirjoitimme sen jopa isolla alkukirjaimella, 

vaikkeivat ne seillä nyky-Suomessa noita tärkeitä päiviä niin isosti enää 

kunnioitakaan. Joulunkin kuittaavat asiallisesti vain pikkujiillä.” 20.6.1975 (4) 
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Viimeistään 70-luvulla amerikansuomalaisten matkailu takaisin synnyinkonnuille alkoi 

yleistyä, sillä lentäminen teki matkaamisesta helpompaa ja nopeampaa kuin laivalla Atlantin 

yli köröttely. Toisaalta monen eläkeikään ennättäneen siirtolaisen mielen valtasi ”Vanhan 

maan kaipuu”, ja toisaalta amerikansuomalainen Suomi-Seura järjesti menohalukkaille 

helposti matkalipun käteen. Tällöin myös vertailukohdat ”vanhan” ja ”uuden” maan välillä 

tulivat konkreettisemmiksi, samaten vuosikymmenten muokkaama ero suomalaisten ja 

amerikansuomalaisten välillä. (Kero 1997, 352) 

”Taisi miehen mieli olle hivenen haikea, sillä seitsemän perättäistä juhannusta on 

vietetty Suomessa – ei missään remujuhlissa, vaan salojärven rannalla käkeä 

kuunnellen ja vartaalla makkaroita käristellen, kokon loimutessa himmenevään 

iltaan. Sellainen on oikea juhannus, arveli Väinö, ja olipa laittamattomasti sanottu.” 

4.7.1975 (16)” 

 

1980 

Ilmestyy kerran viikossa (pe) 
5 artikkelia (13.6.1980–11.7.1980)  

 

Yhdysvalloissa Ronald Reagan astui valtaan vuosikymmenen alussa, ja toi mukanaan jyrkän 

huume- ja kommunisminvastaisuuden. Seitsemänkymmentäluvun hippivuodet ovat ohi, ja 

maailma matkaa kohti jyrkentyvää kuria – samaan aikaan huumeet nousevat Yhdysvalloissa 

yhä suuremmaksi ongelmaksi. 

Juhannusta koskevien artikkelien määrä putosi kolmannekseen esimerkiksi aiemmasta 

vuodesta, ja osasyynä lienee lehden ilmestymiskertojen harventuminen puolella. Kun 

ilmestymistiheys laskee, myös lehden toimintaperiaate muuttuu: siinä ei enää käsitellä niin 

vahvasti päivän poliittisia ja taloudellisia käänteitä. Luultavasti tätä virkaa toimittaa talouteen 

tilattu englanninkielinen lehti, joten Amerikan Uutiset keskittyy yhä enemmän etniseen 

uutisointiin ja amerikansuomalaisuuteen.  
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Samaan aikaan myös amerikansuomalaisuus hiipuu: vuosisadan alkukymmeninä mantereelle 

saapuneet siirtolaiset ovat 70–90 -vuotiaita, ja heidän lapsensakin alkavat jo olla eläkeiässä. 

Suurin osa menneiden vuosikymmenten lukijakunnasta on jo laskettu maan poveen, sillä 

1970-luvun päättyessä Amerikassa oli enää noin 30 000 Suomessa syntynyttä siirtolaista – 

heistä monet sellaisia, jotka olivat tulleet maahan pikkulapsina 70–80 vuotta sitten 

vanhempiensa mukana. Suurin osa näistä amerikansuomalaisista oli kuitenkin maahan toisen 

maailmansodan jälkeen saapuneita, ja sen myötä piakkoin eläkeiän saavuttavia. Toisen 

polven amerikansuomalaisia puolestaan oli noin 150 000. (Kero 1997, 232) 

Aktiivisten amerikansuomalaisten vähentyminen näkyy myös juhannusjuhlien järjestelyissä. 

Aiemmilta vuosilta skandinaavistuminen ja ”meidän” laajentuminen jatkuvat: piireihin pääsee 

nyt jopa suomea osaamatta, ja järjestöjen nimetkin kertovat tästä yleisökriteerin 

laajentumisesta: esimerkkinä ”Finns and friends”. 

”Kesäkuun 22. p. klo 2 ip. pidetään Juhannuksen merkeissä suomalainen 

lehtimajajuhla Mark Sallmenin Metsämökki-huvilalla… --- Kaikki alueen suomalaiset 

ovat tervetulleita. Jos on sellaisia, jotka eivät ymmärrä suomea ja kaipaavattulla 

mukaan ovat hekin tietysti syd. tervetulleita.” 13.6.1980 (1) 

”Amerikan suomalaiset ovat myös viettäneet juhannusta parhaansa mukaan. 

Kesäjuhlamme vietetään juuri juhannuksen tienoilla ja vanhoja traditsioneja 

seurataan niin hyvin kuin voidaan. --- Osanottajat olivat pääasiassa väkeä, jotka jo 

olivat nuoruuden jättäneet tienpuoleen, mutta oli joukossa jokunen nuorikin mm. 

Frank ja Kirsti Smith, jotka olivat vasta elämäntaipaleensa alkupäässä, mitä todisti 

lattialla juoksenteleva pieni valkotukkainen, alati hymyilevä poika. Kuten nimestä voi 

päätellä, isäntä ei ole suomalainen, mutta silti puhuu suomea ja toimii Finns and 

Friends kerhon puheenjohtajana. --- Ei sitä juhlaa vietetty niin riemukkaasti kuin 

suomessa, mutta juhannusjuhla se kumminkin oli.” 11.7.1980 (4) 

Englanninkieliset nimet alkavatkin järjestöillä olla tässä vaiheessa jo normi, ja ainoastaan 

vanhakantaisimmat – kuten esimerkiksi Kalevan Naiset – pitävät kiinni vanhoista 

suomenkielisistä nimistä.  
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”Mutta niin se vain on että Mittumaari eli Juhannus on ihan nurkan takana. Ja me 

Evelethin Kalevalaiset juhlimme tapojemme mukaan Juhannusta kokkovalkean 

loisteessa Long Laken Kaleva saarella.” 20.6.1980 (2) 

Henkilöiden nimien kohdalla tapa määritellä siviilisääty Mr., Mss. ja Mrs. -etuliitteillä on 

ainakin havaintoaineistossa jäänyt käytöstä. 

 

1985 

Ilmestyy kerran viikossa (to) 
5 artikkelia (20.6.1985–18.7.1985) 

 

Juhannuksen vietto perinteenä ei ilmeisesti ole kaikille lehden oletetuille lukijoille enää 

automaattisesti tiedetty asia, ja siksi sen taustaa ja historiaa selvitetään monissa 

artikkeleissa. Mittumaari -nimitys kuitenkin toistuu uskollisesti jutuissa, ja sitä näkee 

luontevasti käytettävän juhannuksen synonyyminä – tapa, jota suomalaisessa lehdistössä ei 

näe. Juhannus liittyy voimakkaasti kulttuurisiin symboleihin, kuten musiikkiin, tanssiin, 

lippuihin, ruokaan ja yhä edelleen kokkoon. 

”Juhannus on ikivanha juhla. Juhannusta on juhlittu 400-luvulta alkaen. Tosin 

keskikesää on juhlittu paljon aikaisemminkin pakanallisena valon juhlana, kun 

aurinko on silloin korkeimmalla kohdallaan. Juhannuksesta eli mittumaarista alkavat 

taas päivät lyhentyä.” 20.6.1985 (1) 

”Kesäyön valssi ja muut tutut pohjoismaiset sävelet tahdittivat suomalaissyntyisen 

Roy Hellmanin askeleita. Roy kantoi tässä juhlassa Amerikan lippua, Kansainvälisissä 

festivaaleissa hän oli lippukulkueen Suomen edustaja. 

Viini virtasi, katkaravut maistuivat ja tunnelma oli korkealla kun päästiin illan 

kohokohtaan: juhannuskokon sytyttämiseen.” 

27.6.1985 (2) 
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Aiemmilta vuosilta tuttu heimopuhe on yhä voimissaan, vaikka se onkin jonkin verran 

harvinaistunut vuosien saatossa. 

Myöhään, kovin myöhään tornimme nyt tuota Kalevan pääheimon 

mittumaarikokkoa kohentelee (johtuen siitä, että täällä jenkeissä sen perinteen 

vaaliminen on nuivettunut melkein olemattomiin), mutta kipinän täten vihdoin 

saatuamme voimme palauttaa vielä mieliin mitä Juhannuksena tehtiin ennen 

kuningas Kekkosen ja jahkailija Koiviston valtakausia. 4.7.1985 (3) 

Nuorison – ja erityisesti amerikansuomalaisesta kulttuurista vieraantuneen nuorison – 

paheksuminen on juhannuksen pääkirjoituksessa selvästi kuultavissa. Kaikkia kolmannen 

sukupolven edustajia ei kiinnosta noudattaa perinnäistapoja vain siksi, että ”niin kuuluu 

tehdä”, ja liian vankka valtavirrasta poikkeavaan etnisyyteen nojaaminen saattaa muodostua 

jopa kiilaksi vanhempien ja heidän lastensa välille. 

”Oli myös aarnivalkioita, pahojen henkien karkottamista jne. – jollaisia tarinoita 

kuullessaan nykynuoret huudahtavat: - voihan persialaisen porsaan peräputki! Koska 

he eivät itse viitsi edes valssin tahdissa keinua, mieluummin pontikan pyörteissä 

pompottavat tai mättäälle marijuanan täyttämän päänsä pudottavat.” 4.7.1985 (3) 

Toisaalta etnisyyttä voi vaalia myös kepeästi, yhdistämällä sen hyvään mieleen ja positiivisiin 

asioihin. Mikään kulttuuri ei elä pysähtyneessä tyhjiössä – sen on mukauduttava 

kulloiseenkin aikaan ja joko sopeuduttava seuraajiensa näköiseksi tai tuhouduttava. Saman 

vuoden artikkeleissa oli nähtävissä myös positiivissävytteisiä mainintoja lasten liittämisestä 

amerikansuomalaisen kulttuurin jatkumoon. 

”Kilpailujakin oli, juoksukilpailut, hevosenkengän heittoa ym., mutta ne jokavuotiset 

uimakilpailut olivat kaikkein hauskimmat katsoa. Kyllä siinä vesi lensi, kun piti yrittää 

voittaa. 

Lauantai-iltana tanssittiin yhteen asti yöllä, oikeata kokkoa ei voitu sytyttää 

tulipalovaaran vuoksi. 

Sunnuntaina oli sitten aamukirkko, jonka jälkeen syötiin päivällinen. 
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Päivällisen jälkeen alkoi ohjelma: Leikkikoulun lapset lauloivat ihan selvällä suomen 

kielellä ja esittivät leikit ja laulut hyvin.” 18.7.1985 (4) 

Kolumnissa eronteko meidän ja muiden välille on selvä – suomalaiset eivät ole meitä. 

Itsenäisyyspäiväänsä juhlivat amerikkalaiset sen sijaan ovat. Katkelma on myös hyvä 

esimerkki siitä, miten yksittäistapauksia yleistetään kulttuurillisiksi toimintatavoiksi siinä 

vaiheessa, kun oma yhteys tarkkailtavaan kulttuuriin alkaa olla ja varsin hentoinen. Kirjoittaja 

on ilmeisesti nähnyt jonkun Suomessa ampuvan raketteja juhannuksena, ja tehnyt siitä koko 

maata koskevan yleistyksen. Sinänsä ajatus kuulostaa varsin oudolta, sillä eiväthän 

ilotulitukset näy yöttömässä yössä juuri ollenkaan, eikä niitä myöskään juhannuksen aikaan 

ole kaupan. Puhumattakaan siitä, että niiden ampuminen on laillista vain 

uudenvuodenaattona kello 18–02. Mutta koska amerikkalaiset juhlivat omaa 

itsenäisyyspäiväänsä juuri ilotulituksilla ja se on kirjoittajalle juhlan symboli, johtopäätös 

tulee vedettyä köykäisin perustein. 

”Kokot tietenkin kuuluvat vielä Suomen juhannuksen viettoon. --- Mutta varsinkin 

lapsiperheiden kohdalla ilotulitukset ovat tulleet kokkojen tilalle. Niitä paukutetaan 

huvilaa ympäröiviltä kallioilta. 

Tämä osa juhannuksen viettoa osittain muistuttaa omaa suurta kesäistä juhlaamme, 

heinäkuun neljättä päivää. Tosin meidän ilotulituksemme ovat enimmäkseen 

nykyisin kaupunkien järjestämiä, eivätkä yksityisten.” 18.7.1985 (5) 

Juhannus oli menneinä vuosikymmeninä amerikansuomalaisten suurin yhteinen nimittäjä, 

joka kokosi tuhannet vuosittaiselle juhlapaikalle tapaamaan tuttavia, syömään ja pitämään 

kulttuuria elossa. Sen manttelinperijäksi syntyi vuonna 1983 FinnFest, joka sittemmin on 

laajentunut samanlaiseksi tuhansien kävijöiden kohtaamispaikaksi juhannuksen juhlinnan 

menettäessä merkitystään. Tämän vuoden lehdissä siitä ei ole mainintaa, mutta seuraavina 

vuosina se kytkeytyy voimakkaasti juhannuksen ja kesän juhlintaan. 
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1990 

Ilmestyy kerran viikossa (to) 
3 artikkelia (21.6.1990–26.7.1990) 

 

Amerikansuomalaisuuden valtavirta suuntasi 80-luvulla viettämään eläkepäiviään etelän 

lämpöön, ja vuonna 1986 myös Amerikan Uutiset siirtyy Etelä-Floridaan syntyneen suuren 

suomalaiskeskittymän keskelle. Suomessa syntyneitä amerikansuomalaisia asuu 

Yhdysvalloissa noin 24 000, mutta ainakin osittain suomalaista syntyperää olevia on yli 

650 000. (Kero 1997, 233) Tätä joukkiota palveleva Amerikan Uutiset ilmestyy edelleen 

kerran viikossa, ja tilaajamääräkin lasketaan vielä useissa tuhansissa. 

Lisäksi kesään on noussut juhannuksen tienoille toinen amerikansuomalaisten 

yhteisponnistus, FinnFest. Tämä vuosi on ainut kerta kun se mainitaan aineistossa, mutta 

henkisesti se on monella tapaa juhannuksen manttelinperijä: se mahdollistaa 

samanhenkisten ihmisten kohtaamisen ja yhteisen mielenkiinnonkohteen harrastamisen. Ja 

kuten 28.6.1990 ilmestyneessä artikkelissa sanotaan, kyseessä on nimenomaan etnisen 

ryhmän itse luoma oma festivaali – jälleen hyppy kohti omaleimaisempaa, erillistä kulttuuria. 

”Seuraavaksi onkin sitten vuorossa jokaisen suven meikäläinen vakioherkistäjä 

Juhannus (by your lake or mine?). Mistä selviydyttyämme on kiireesti ladattava 

akkuja 1990:n FinnFestiä varten, joka pidetään 26.–29. heinäkuuta.” 21.6.1990 (1) 

”Juhannus ja sen ilot jäävät täällä ’uudessa maassa’ aivan unohduksiin. Ei ole 

kokkovalkeita eikä yötöntä yötä. ---  

Mutta aivan kuin elämän tasapainottamiseksi etniset ryhmät korvaavat vanhan 

maan ilot omilla uusilla festivaaleilla. Amerikan suomalaisillakin ovat omat 

kesäjuhlat eri puolilla tätä laajaa maanosaa. Yhdysvaltain suomensukuisten 

suurjuhlat, FinnFest USA ’90 ovatkin aivan nurkan takana ja niihin varmaan 

suuntautuu monen matka.” 28.6.1990 (2) 

Juhannuksen juhlinta sen sijaan näyttää muuttuneen yhä enemmän pienten piirien 

keskinäiseksi juhlinnaksi. Olipa yhdistävä tekijä sitten syntyperä, harrastuspiiri tai 
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maantieteellinen sijainti, juhlaporukka on pirstaloitunut moniin eri ryhmittymiin, jotka eivät 

enää juurikaan haikaile keskinäistä kanssakäymistä. 

”Samana viikonloppuna, kesäkuun 23. päivänä oli ainakin viidet eri skandinaaviset 

juhannusjuhlat, mutta Imatran suojiin siunaantui silti väkeä aivan mukavasti. --- 

Onnellisen haikein mielin laulettiin Maamme-laulu Yhdysvaltain kansallislaulun 

jälkeen. Mielissä liikkui ajatus: kunpa saisimme vielä monena juhannuksena tehdä 

samoin. Jokavuotisten kävijäin lisäksi näkyi tälläkin kertaa monia ensikertalaisia ja 

lapsia näkyi mukana ihmeteltävän paljon. Jotkut skandinaaviset vanhemmat 

tahtoivat vielä vaalia perinteitään näyttämällä lapsilleen aitoa juhannuksen viettoa.” 

26.7.1990 (3) 

 

1995 

Ilmestyy kerran viikossa (to) 
4 artikkelia (15.6.1995–3.8.1995) 

 

Vuoteen 1995 mennessä maailmanpolitiikassa on tapahtunut todella suuria muutoksia: 

Persianlahden sota käynnistyi vuonna 1991 ja Neuvostoliitto romahti 1992. Myös Amerikan 

Uutiset on uudistunut – lehden sivuilta löytyy nyt englanninkielisiä artikkeleja, ja kieli on 

tullut jäädäkseen. 

”The celebration which attracts thousands of Scandinavian-Americans from Boston 

to Virginia is sponsored by the Scandinavian American Heritage Society, a non-profit 

organization founded in New Jersey in the late 1970’s by Scandinavians from all five 

Nordic countries…to foster cultural exchange, support scholarships and educational 

activities for Scandinavian Americans and to share their heritage with all Americans. 

Introducing children to Scandinavian traditions is one major focus of all the fun.” 

15.6.1995 (1) 
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Aiemmin lehti on julkaissut aineistoaan hengellisyyttä korostaen, ja varhaisina 

vuosikymmeninä pakanallista juhlaa aavistuksen paheksuen, mutta nyt entisen perinteeseen 

otetaan henkinen irtiotto ja korostetaan juhlimisen maallista puolta. Myös tutut laulut ja 

niiden sanojen lainaaminen on sekin yksi symbolisen etnisyyden muoto, ja tämä korostuu 

erityisesti aineiston loppupäässä. 

“Kirkollisesti se on Johannes Kastajan päivä, mutta vielä merkittävämpi on sen 

maallinen vietto. Onhan kesä silloin hehkeimmillään. Suvivirressäkin sanotaan: ”Jo 

joutui armas aika, va suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen…”.” 

6.7.1995 (3) 

Irtiotto juhannuksesta ja sen vertaaminen heinäkuun neljänteen jatkuu edelleen. Heinäkuun 

neljäs mielletään teksteissä jo enemmän omaksi juhlaksi kuin juhannus, ja tunne on varmasti 

yleinen. Myös suomalainen tapa juhlia nähdään erilaisena kuin ”oma” – 

vaatimattomampana, etäisempänä ja toisaalta tunteellisempana. 

”Meillä Amerikassa vietetään melkein samoihin aikoihin omaa kesäistä juhlapäivää, 

4th of July, Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää. Siihen kuuluvat paraatit, soittokunnat ja 

julapuheet. Mutta suomalaisten kaltainen tunteellisuus puuttuu. Se on enemmän 

äänekästä juhlintaa.” 6.7.1995 (3) 

Laulut nousevat aineiston loppupuolen juhlijoille jopa korostetun tärkeään asemaan, sillä ne 

on usein helppo muistaa vaikka laulun kielellä ei enää onnistuisikaan. 

”Illalla lauloimme kokon ympärillä tuttuja suomalaisia lauluja. Yleisö myös tanssi 

puoliyöhön kuumuudesta huolimatta. Syötiin, juotiin kahvia ja virvokkeita ja 

seurusteltiin.” 3.8.1995 (4) 
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2000 

Ilmestyy kerran viikossa (to) 
9 artikkelia (15.6.2000–20.7.2000) 

 

Lehden nimi muuttuu numerossa 24 (1) 22.6 muotoon Finnish American Update. Silloinen 

päätoimittaja Sakri Viklund kertoo nimenmuutoksen taustoista 14.1.2011 näin:  

”Nimenvaihdoksella pyrittiin hakemaan ratkaisua vähenevään kiinnostukseen ja 

kohdentamaan lehteä paremmin. The Finnish Update oli koko 

mantereenlaajuinen lehti, jonka pääkieli oli englanti. Sen lisäksi ilmestyi 

aluepainoksina Floridan Uutiset, Thunder Bayn Uutiset ja New Yorkin Uutiset 

palvelemaan alueita, joissa vielä oli voimakkaita suomen kieltä puhuvia 

keskittymiä. 

Tätä asetelmaa ei kestänyt kovin kauan, sillä jo vuoden 2001 syksyllä yhtiö 

ajautui kassakriisiin, koska turistitoiminta syyskuun yhdennentoista 2001 

tapahtumien [terroristi-isku World Trade Centeriin, toim. huom.] jälkeen tyrehtyi 

Floridassa, joka oli meille tärkein markkina-alue. Tilaajamäärä putosi puoleen ja 

mainosdollarit vielä enemmän. Syksyn ajan neuvoteltiin uusien partnereiden 

kanssa ja päätettiin aloittaa lehden julkaisu uudelleen, uusvanhalla nimellä 

"Amerikan Uutiset" helmikuussa 2002.”  

Nimenmuutoksen myötä yhä suurempi osa jutuista on muuttunut englanninkielisiksi. Kielen 

kankeudesta huomaa, että kaikilta kirjoittajilta ei tekstin tuottaminen englanniksi suju aivan 

luontevasti. 

”We have had the great pleasure of gathering here so many years to celebrate this 

special midsummer festival. [---] On the distant shore are two flagpoles, one with 

stars and stripes and one with blue and white flags fluttering, flying. [---] A short 

program started with a bogle call and both national anthems were sung.” 13.7.2000 

(7) 

Jotkut kirjoittajista alkavat myös selvästi väsyä, eikä virtaa riitä juhlissa käymiseen. Kun 

juhannusjuttu kuitenkin on tehtävä, se syntyy vaikka kuulopuheen pohjalta. Itse 
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juhannusjuhlat ovat pysyvästi sirpaloituneet pienemmiksi ja paikallisemmiksi, mutta 

pienuuden mittakaavakin on suhteellinen. Osa on kodin piirissä pidettäviä, muutaman 

perhekunnan kekkereitä, kun taas osa toistasataa vierailijaa kerääviä kokoontumisia. 

Suurimmat juhlat sijoittuvat Floridaan, jossa suurin osa 2000-luvun amerikansuomalaisista 

asuu. Sekä pienissä että isoissa juhlissa amerikansuomalaisen perinteen vaaliminen käy 

kuitenkin lehtiteksteistä ilmi. 

”Minnesotassa suomalaiset perinteet näkyvät useampinakin pieninä 

juhannusjuhlina. Muun muassa Southern Minnesota Finnish Association kokoontuu 

juhannuspiknikille Terry Maen kotiin…” 15.6.2000 (1) 

“Lauantaina oli kilpailuja sekä aikuisille että lapsille. Kuulin, että illallisella oli ollut yli 

200, joten suomalaisia lapsineen oli paljon. Itse en ollut silloin mukana, mutta kuulin, 

että oli ollut kolme kokkoakin ja oli tanssittu ja laulettu.” 6.7.2000 (5) 

”Lauantaina pidettiin sitten Annan Majalla perinteiset Lepokodin ystävien 

juhannusjuhlat kahvitarjoiluin. Ohjelma oli hyvä ja monipuolinen. Juhlat olivat 

keränneet salin täyteen väkeä ja varmasti kaikki olivat tyytyväisiä lähtiessään 

kotiin.” 6.7.2000 (6) 

Menneiden aikojen suurkokoontumiset ovat kirjoittajien muistoissa, ja nykytoimintaa 

verrataankin eräässä artikkelissa niihin. Ensimmäistä kertaa aineistossa myös hiljattain 

Amerikkaan muuttaneet suomalaiset lasketaan lehtitekstissä toisen ja kolmannen polven 

amerikansuomalaisten rinnalle harrastamaan kulttuuriaan. Myös yhteistyöstä ”uusien” ja 

”vanhojen” amerikansuomalaisten välillä on viitteitä – aiemmin Suomesta tulleet ovat olleet 

juhlissa eräänlaisina erikoisvieraina 

”The huge Finnish Midsummer felstivals that drew thousands to New York City’s 

Central Park have long been gone, but as long as there are Finns in the city there will 

also be ways to celebrate the longest days of the year. --- They [Kuusiston perhe, kirj. 

huom.] have been living in New York for three years but are just getting involved in 

Finnish activities. The Finnish Urban Network hosted a Midsummer Happy Hour, a 
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garden party in SoHo bar, on Midsummer Eve. Following an old Finnish tradition, 

some of the participants continued celebrating way beyond sunrise.” 6.7.2000 (4) 

Skandinaavisten juhannusjuhlien vietto on sekoittanut alueelta peräisin olevat 

juhannusperinteet keskenään niin, että esimerkiksi kokko ja juhannussalko mahtuvat 

rinnatusten myös amerikansuomalaisten juhlamenoihin. 

”Vaikka juhannus on amerikkalaisille melkein tuntematon juhla, niin kokkotulet 

roihuavat, juhannussalot kukkivat ja harras haitarinsoitto kaikuu tälläkin 

mantereella. Amerikansuomalaiset kokoontuvat jälleen mitä erilaisimpiin 

juhannusjuhliin.” 15.6.2000 (1) 

Skandinaavisuuden lisäksi aineistossa on nyt ensimmäistä kertaa maininta yhteistyöstä 

virolaisten kanssa. 

Chicagoland Finns joined their Estonian friends to celebrate Juhannus at the Estonian 

house, on Saturday May 24. Although the all-day rain prevented the lighting of the 

bonfire, spirit was not dampened as those attending enjoyed good food, 

entertainment…” 20.7.2000 (9) 

Vuoden 2000 aineistoon ilmestyy myös ensimmäistä kertaa lause ”Oli juhla ja juhannusilta”, 

joka sittemmin vakiintuu yhdeksi suosituimmista juhannusjuttujen fraaseista. Yritin jäljittää 

mistä tämä (vuoden 1930 Talkootanssit -näytelmästä peräisin oleva) lause yhtäkkiä ilmestyi 

lehtien sivuille, mutta jäljitystyö ei tuottanut tuloksia.  

”Oli juhla ja juhannusilta, ja koivut ja seppeleet! Pentin laulu Hannikaisen 

näytelmästä ”Talkootanssit” tulee kovasti mieleen juhannuksena. Vahinko, että 

Amerikassa juhannusta ei juuri vietetä. Suomessa se on perinteellinen keskikesän 

juhla, johon liittyy paljon tunnelmaa ja odotuksia… --- Jos me muistutamme oikealla 

tavalla itseämme ja muita elämään liittyvästä kristillisestä vastuusta, olemme 

tehneet sen minkä me voimme. Jos sen liäksi pyydämme Jumalan varjelusta, olemme 
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oikealla asialla. Turha tiukkapipoisuus ja tuomio eivät kuulu kristityn elämään.” 

22.6.2000 (2) 

 

2005 

Ilmestyy joka toinen viikko (to) 
5 artikkelia (7.7.2005–9.8.2005) 

 

Vuotuinen keskilevikki on pudonnut noin 2500 kappaleeseen 

(http://www.usasuomeksi.com/amuutiset/LEHDEN%20TAUSTA.htm). Syynä on sekä 

ensimmäisen ja toisen polven amerikansuomalaisten jatkuva vähentyminen että internetin 

lopullinen läpilyöminen 2000-luvun alussa. Suomea koskevat uutiset on nyt entistä helpompi 

lukea tuoreeltaan suomalaisten uutissivustojen alta, eikä ole enää tarvetta odottaa lehden 

saapumista. Levikin laskun lisäksi myös ilmestymismäärä on harventunut entisestään, ja lehti 

kolahtaa tilaajilleen enää joka toinen viikko. 

Ruoka on yksi merkittävistä etnisistä symboleista, valmistamisesta ja tarjoilusta syömiseen ja 

makumaailmaan asti.  

“Nuotio ritisi, hotdog-makkarat ratisivat ja räiskäleet paistuivat iloisesti pannuilla, 

kun Lake Worthin kotikirkkolaiset kerääntyivät viettämään perinteistä suomalaista 

juhannusta. Nopeasti tummenevassa illassa vaihdettiin kesäiset kuulumiset, 

kerrattiin tulevat Suomen matkat ja kuunneltiin, kun kirkon pastori Hannu-Heikki 

Hyppönen musisoi eri instrumenteilla kirkon orkesterin kera.” 7.7.2005 (1) 

Myös sanonnat ja riimit ovat usein sellaisia symboleja, joihin kielen unohtaneet tai sitä 

kunnolla osaamattomat pääsevät mukaan. 

”More than 50 celebrants gathered at the beautiful poolside yard of Ritva and Tom’s 

house. You could almost say the in Finnish words ‘kaikki vauvasta vaariin’, meaning 

everybody from infant to grandfather, not to forget a few grandmothers among the 

group. --- To keep the party on the lighter side, our own in-house musician Ole 
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Vesterqvist and his daughter Liina played various tunes during the afternoon. --- It 

was a wonderful day full of seeing old friends, meeting new friends, reminiscing 

about old times, children playing together and families (as many as three 

generations) enjoying this marvelous summer holiday.” 7.7.2005 (2) 

Fahassa juhlittiin juhannusta perjantaista sunnuntai-iltaan. Uitiin, saunottiin, syötiin, 

seurusteltiin ja tervehdittiin tuttuja. Meille vanhemmille juhannus-kirkko sunnuntai-

aamuna toi mieleen monet juhannuskirkot Suomessa, kun lauloimme tutun 

suvivirren ”Jo joutui armas aika, ja suvi suloinen”.” 19.7.2005 (3) 

Yhteistyö virolaisten kanssa Chicagossa jatkuu edelleen, ja alueen amerikansuomalaisilla 

näyttää olevan myös muita mahdollisuuksia juhlistaa keskikesää. Kun yhtäältä juhannuksen 

merkitys nimenomaan kansallis-kulttuurisena juhlana vähentyy, toisaalta sen juhlimisen 

muodot saavat silloin enemmän tilaa kasvaa ja hakea omaa tilaansa. Kokko kuitenkin on ja 

pysyy. 

”Chicagoland Finns had three opportunities to celebrate Juhannus this June. On 

Saturday Jone 25th, some joined their Estonian friends for dancing and a bonfire on 

the grounds of the Estonian House in Riverwoods, while others gathered at the 

Vaisanen home in Glenview for a buffet dinner and sauna. On Sunday, June 26th, 

many continued the celebration with their Scandinavian friend as Vasa Park in South 

Elgin (sic.).” 19.7.2005 (4) 

Amerikansuomalaisen kulttuurin tavaramerkki, ”haalit”, ovat vuosikymmenien kuluessa 

hävinneet jo lähes olemattomiin. Siellä missä niitä vielä on ja ne ovat amerikansuomalaisten 

hallussa, rakennuksilla on suuri määrä nostalgia-arvoa. 

“Seattlessa on virkeää toimintaa myöskin kesällä. On ollut juhannusjuhlia eri 

yhdistyksillä eri puolilla ympäristössä. Esimerkiksi suomalainen seurakunta vieraili 

Buckleyssä, kesäkuun toisena sunnuntaina ka piti siellä Jumalanpalveluksen 

historiallisessa Finn-hallissa.” 9.8.2005 (5) 
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2010 

Ilmestyy joka toinen viikko (ke) 
2 tekstiä (9.7.2010) 

 

Tutkimusaineiston viimeisessä osiossa ei ole kuin kaksi mainintaa juhannuksesta, ja niistäkin 

toisen on kirjoittanut lepokodissa työskennellyt suomalainen työharjoittelija. Juhannuksen 

juhlimisen merkitys on selvästi vähentynyt, kun mainintoja saadaan aikaiseksi enää 

lepokodeista ja yhteisjuhlista, tai sitten lehden toimituskunta ei ole enää kosketuksissa ajan 

nuorempiin amerikansuomalaisiin. Kyseessä saattaa myös olla poikkeusvuosi, ja osan 

huomiosta on varastanut heinäkuun lopussa järjestetty FinnGrandFest -festivaali, joka on 

korvannut juhannuksen juhlinnan amerikansuomalaisten yhdistäjänä. 

“Chicago Finns celebrated Juhannus on Saturday, June 19. Some joined their 

Scandinavian friends at Scandinavian (Vasa) Park in Southern Elgin for Midsommar 

festivities. They enjoyed an afternoon and evening of Scandinavian food, music and 

crafts, as well as the traditional bonfire. Others celebrated with their Estonian friend 

on the grounds of the Estonian House in Riverwoods.” 9.7.2010 (1) 

Laulut ovat tämänkin artikkelin kuvailemissa juhannusjuhlissa olleet se yhteinen kulttuurinen 

nimittäjä, jonka ympärille juhlallisuudet on rakennettu. 

“Mikä voisikaan olla paras aloitus, kuin Juhannusjuhlat asukkaiden kanssa. 

Järjestimme toisen harjoittelijan, Elisabethin kanssa juhliin pientä ohjelmaa; luvassa 

oli juhannustanssit, joihin saimme kaksi mustalaisneitoa (minä ja Elisabeth) 

tanssimaan Mike Lehtosen laulaessa Pettäjän tie. Säestäjänä ja tanssittajana meillä 

toimi koko illan harmonikan soittaja Reino Pelkonen. Juhliin olimme kutsuneet myös 

muutamia tanssittajia, jotka hakivat asukkaita valssin ja tangon pyörteisiin.” 

9.7.2010 (2) (Kirjoittaja suomalainen työharjoittelija) 
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4.2 Tiivistelmä otantavuosista 

 

Olen aineistoa analysoidessani pyrkinyt jokaisen materiaalierän kohdalla tekemään 

huomioita siitä, miten se poikkeaa aiemmasta (ja mahdollisesti myös myöhemmästä) 

vastaavasta aineistosta. Ohessa vielä tiivistetty yhteenveto muutoksista, sekä muutosten 

mahdolliset taustatekijät lyhykäisyydessään: 

 

1936: ”Me” rajautuu tiukastia Atlantin ylittäneisiin suomalaissiirtolaisiin. 

Amerikansuomalaisuutta on ennen kaikkea yhteinen suomenkieli ja suomalaisten perinteiden 

ylläpitäminen. Rajut keskinäiset mielipide-erot pyritään hautaamaan juhannuksen nimissä. 

1940: Talvisota luo sillan amerikansuomalaisten ja suomalaisten välille – sodasta kärsivän 

lähtömaan avustaminen tuo yhteenkuuluvuuden henkeä valtameren yli. Heimopuhe alkaa. 

Fingliskan ilmaukset lehtitekstissä yleistyvät. 

1945: Toinen maailmansota näkyy patriotismin, ”amerikkalaisuuden hengen” nousuna ja 

amerikkalaisten symbolien (lippu, laulut…) yleistymisenä. Erottelu amerikansuomalaisten ja 

suomalaisten välillä syventyy. Henkilöiden ja seurojen nimet alkavat muuttua 

englanninkielisiksi. 

1950: Autoilu yleistyy siirtolaisväestön keskuudessa, keskinäinen yhteydenpito helpottuu ja 

siirtolaiskulttuurin tunne voimistuu hetkeksi. Juhlat kaksikielistyvät, esim. puheita 

englanniksi. ”Seka-avioliitot” ja englanninkieliset nimet yleistyvät. 

1955: Amerikkalaisen kulttuurin viihteellistyminen on suodattunut myös 

amerikansuomalaiseen kulttuuriin, samaten erittäin avoin uskonnollisuus. Kirjoitusten ”me” 

on suomalaisista täysin eriytynyt, oma amerikansuomalainen kulttuurijoukkonsa, jolla omaa 

runoutta, näytelmiä, sananlaskuja jne.  

1960: Suomalaisille vieraille esitellään omaa kulttuuria, amerikansuomalaisuus selkeä käsite. 

Juhannusjuhlien järjestäjiksi mainitaan jo toisen polven siirtolaiset, siis Amerikassa koko 

ikänsä eläneet. Suomi muuttuu entistä enemmän esi-isien asuinsijaksi, pieneksi, kaukaiseksi 

ja kylmäksi maaksi samalla kun etäisyys sieltä lähteneisiin kasvaa. 
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1965: Lehden nimenmuutos Minnesotan sanomista Amerikan Uutisiksi kuvastaa koko 

amerikansuomalaisen kulttuurin muutosta. Väki vähentyy ja into yhteisten juhlien 

järjestämiseen hiipuu – tämä viestii myös kulttuurin hiipumisesta. 

1970: ”Me” on laventunut tarkoittamaan myös ei-amerikansuomalaisia aviopuolisoita, sekä 

tilanteen niin vaatiessa muitakin skandinaavistaustaisia amerikkalaisia. Amerikansuomalainen 

”perinneherkku” mojakka mainitaan nyt ensimmäistä kertaa. Juhannusjuhlissa mainitaan 

tarjoillun alkoholia – raittiusliikkeen perintö on riittävästi höltynyt. 

1975: Amerikansuomalaisten suuret yhteiset juhannusjuhlat ovat tähän mennessä 

loppuneet, ja tilalle on tullut pienten piirien juhlia. ”Me” muuttuukin nyt kuvastamaan 

useimmiten tiettyä ihmisjoukkoa, olipa se klubin tai kerhon jäsenet, tai maantieteellisesti 

jakautunut porukka. Tämän seurauksena yhteenkuuluvuuden tunne murenee. 

1980: Uutiset etnistyvät vinhaa vauhtia, luultavasti siksi, että suurin osa AU:n tilaajista saa 

päivittäisen uutisvirtansa jo muista lähteistä. AU:n erityisalueeksi siis jää etnissävytteisten 

tapahtumien raportoiminen. 

1985: ”Me” termillä viitataan nyt jo myös amerikkalaisiin ja Amerikkaan, 

amerikansuomalaiset ovat hyvin suurelta osalta sulautuneet massaan. Perinteiden 

unohtamisesta syyllistetään ”nuorta polvea”, mutta toisaalta myös ilonpidolla yritetään 

saada lapsia mukaan tapahtumiin. FinnFest on aloittanut uutena amerikansuomalaisten 

yhteisenä tapahtumana. 

1990: AU siirtyy ikääntyvän amerikansuomalaisen väestön mukana Floridaan. Juhannuspiirit 

pienenevät entisestään – jos juhlia vietetään, se tapahtuu perheen kesken. FinnFest on 

korvannut juhannuksen yhteisenä kokoontumisena. 

1995: Englanninkieliset artikkelit ilmestyvät tutkimusaineistoon. Juhlissa ja artikkeleissa 

amerikansuomalaisuutta symboloivat tutut laulut, sananparret ja sanonnat. 

2000: Skandinaaviset juhlaperinteet alkavat sekoittua amerikansuomalaisten keskuudessa, ja 

suomalaisten tapojen tuntemus on useimmilla enää hataraa. Uutena juhlakumppaneita 

etsitään amerikanvirolaisista. 
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2005: Sanonnat, riimit ja laulujen katkelmat ovat etnisen identiteetin viimeisiä rippeitä, 

mutta muuten amerikansuomalaisuus on jo muuttunut monella identiteetin tekijästä 

enemmänkin harrastukseksi: se on kanteleen soittamista, ”eksoottisten” ruokalajien 

laittamista ja mahdollisesti suomenlipun muotoinen puskuritarra autossa. 

2010: Vähäinen aineisto ei tarjoa paljoakaan tarttumapintaa: Amerikansuomalaisuus 

sulautuu Chicagossa yleiseen pan-skandinaaviseen juhannusjuhlintaan, tai yhdistyy 

amerikanvirolaisten juhlaan. Toiset juhannuksenviettäjät ovat jo lepokodissa, ja tällöin 

tekstin ”me” viittaa enää lepokodin asukkaisiin. 
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5. Yhteenveto 

 

Aineiston pohjalta pyrin nyt vastaamaan tutkielman alkupäässä esittämiini 

tutkimuskysymyksiin: ”Mitä on amerikansuomalaisuus lehtitekstissä” ja ”Muuttuuko sen 

määritelmä vuosien varrella – ja jos muuttuu, niin miten”? 

Analyysini perusteella pystyn vastaamaan, että lehtitekstien amerikansuomalaisuus on joka 

vuosikymmenenä omanlaistaan, ja se on selkeästi jatkuvassa muutoksessa sukupolvien 

vaihtumisen myötä. Aineistona käyttämieni lehtitekstien amerikansuomalaisuus on 

ajankohdasta riippumatta sovittelevaa ja yhtenäisyyttä korostavaa. Kirjoittajat pyrkivät 

puhuttelemaan yleisöään kokonaisuutena, sen keskinäisistä mielipide-eroista välittämättä tai 

jopa niitä silotellen. Osasyynä tähän pidän mainitsemaani juhlapuhediskurssia, mutta toinen 

merkittävä tekijä on Minnesotan Sanomat/Amerikan Uutiset -lehden julistautuminen 

puolueettomaksi ja aatteettomaksi keskustelufoorumiksi. Valinta käsitellä kaikkia 

amerikansuomalaisia tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti lienee suodattunut kirjoittajillekin, sillä 

erityisesti alkupään kirjoittajat korostivat juuri yhteistä taustaa ja juuria. Tämä korostaminen 

toisaalta antaa ymmärtää, että juopaa eri amerikansuomalaisten ryhmittymien välillä oli, ja 

samaa puoltavat myös historiankirjat: esimerkiksi ”kirkkosuomalaiset” ja 

”kommunistisuomalaiset” olivat kaksi toisistaan alun perin selkeästi erottautuvaa ryhmää, 

joiden taustat ja tavat erottivat ne toisistaan. Vuosien vieriessä nämä äänenpainot kuitenkin 

muuttuivat merkityksettömiksi, ja myös juhlakansaa puhuttelevista teksteistä hävisi sopuun 

painostaminen. 

Lehden muuttuessa 60-luvulla koko maan kattavaksi, tietynlainen yleispätevyys tuli 

automaattisesti osaksi kirjoittajien kohderyhmää: lukijathan saattoivat asua missä 

osavaltiossa tahansa ja olla taustaltaan hyvinkin kirjavia. Jäyhä, perinteitä korostava ja 

hitaasti muuttuva pohjavire teksteissä kuitenkin on – menneet vuosikymmenet nähdään aina 

kultaisempina kuin se hetki, jossa kirjoitus on tuotettu. Tämä tosin lienee tyypillistä 

useimpien kulttuureiden kohdalla, eikä siis ole vain diasporisen yhteisön etuoikeus.  

Diasporisessa joukossa se on kuitenkin sikäli erityispiirre, että sukupolvien myötä sen 

perustajajoukon harjoittamat etniset tavat ja käytännöt useimmiten häviävät tai laimentuvat 
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sukupolvien vaihtuessa. Silloin ”menneen ajan meininki” saattaa tuntua aidommalta, kuin 

sillä hetkellä vallitseva tapojen sekoittuminen tai tilanne, jossa tavoista on jo luovuttu.  

Lähes 80 vuoden mittaisen artikkeliaineiston ääripäät ovat hyvin kaukana toisistaan, ja niiden 

vertaaminen toisiinsa ei kaikilta osin ole edes mielekästä, sillä etnistä identiteettiä ympäröivä 

yhteiskunta oli 30-luvulla hyvin toisenlainen kuin 2010-luvun yhteiskunta. Keskinäistä 

vertailua enemmän olenkin pyrkinyt ottamaan jokaisen vuosiluvun ja materiaalierän omana 

kokonaisuutenaan, taustoittaa sitä ajankohtansa historialla, ja sen jälkeen päätellä sen 

perusteella, millaista juuri tuon ajanjakson amerikansuomalaisuus Amerikan Uutisten 

artikkelien perusteella oli. Toki uudet ilmiöt tai vanhojen trendien väistyminen ovat 

kiinnostavia, ja olen pyrkinyt mainitsemaan ne aina löytäessäni, mutta ne eivät ole koko 

totuus. 

Seuraavan kuvion avulla pyrin havainnollistamaan amerikansuomalaisen identiteetin 

lipumista erilleen suomalaisesta identiteetistä, ja lopulta sulautumista amerikkalaisen 

identiteetin sisälle, osaksi sitä. Esim. Taramaa (2005, 58) Huomauttaa, että lähtijöissä oli jo 

alun perinkin jotain sellaista, joka sai heidät lähtemään ja näin erottumaan suomalaisesta 

valtapopulaatiosta. ”He olivat amerikkalaisia jo ennen maihinnousuaan”, Taramaa lainaa 

väitöskirjassaan Marcus Lee Hansenia (1964). Lainauksellaan hän tarkoittaa sitä, että 

lähtijöillä oli jo valmiiksi monia amerikkalaisiksi miellettyjä arvoja: he uskoivat työnteon 

avulla rikastumiseen ja riskien ottamiseen, ja halusivat olla oman onnensa seppiä. Kohti 

tuntematonta mannerta lähteminen vaati rohkeutta, vaikka saattoi sinne jokunen 

suomalainen lähteä hetken mielijohteestakin. Lähtijöitä yhdisti uteliaisuus, uskallus ja 

periksiantamattomuus, sekä halu karistaa synnyinmaan tomu jaloistaan – vuosisadan 

alkupuolella joko poliittisista tai uskonnollisista syistä, myöhemmin Suomen sisäpolitiikan ja 

väestönkasvun ajamina tai seikkailunhalun houkuttelemina. Vuosikymmenten kuluessa he 

muokkautuivat selkeästi omaksi joukkiokseen, ja silloin Yhdysvaltoihin käymään tulleet 

suomalaiset koettiin jo selvästi vieraiksi, joissa kyllä oli paljon tuttuutta ja kulttuurista 

tarttumapintaa, mutta jotka selvästi olivat amerikansuomalaisille jo ”toisia”.
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Kuvio 1. Amerikansuomalaisuuden (keskellä) liukuminen erilleen suomalaisuudesta 

(vasemmalla) ja osaksi amerikkalaisuutta (oikealla) 
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Aineiston alkutilanteessa amerikansuomalaisuus on jo suomalaisuudesta poikkeavaa, joskin 

monet piirteet ovat yhteisiä ja tekstien ”me” saattaa viitata sekä amerikansuomalaisiin että 

suomalaisiin. 

Kuvassa 1. vuonna 1945 amerikansuomalaisuus on jo lähes irtautunut suomalaisuudesta, ja 

enää Suomen kokeman sodan lietsoma heimopuhe pitää identiteettejä kosketuksissa 

toisiinsa. 1955 mennessä amerikansuomalainen identiteetti on jo selkeästi irtautunut omaksi 

kokonaisuudekseen, ja ”me” viittaa enää amerikansuomalaisten ryhmään. 

1970 Amerikansuomalaisuus alkaa liukua enenevässä määrin osaksi amerikkalaisuutta, ja 

”me” käsittää nyt myös erilaisia amerikansuomalaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä. Kehitys 

etenee 1985 sitä mukaa, kun vanhat ikäpolvet harvenevat ja uusien identiteetti on yhä 

joustavampi. Vuoteen 2000 tultaessa amerikansuomalaisuus on sulautunut osaksi 

amerikkalaisuutta, ja se on enemmän identiteetin mauste kuin identiteettitekijä itsessään. 

Lehtitekstejä tulkitsemalla koostettu amerikansuomalaisuus on perinteitä ihannoivaa, mutta 

toisaalta myös muuntautumiskykyistä. Koko aineiston läpi tietyt teemat toistuivat 

muuttumattomina: kokko, juhlaruoka, kilpailut, luontotematiikka ja ennen kaikkea yhteen 

kokoontuminen. Modernitkin juhannusjuhlat pyritään viettämään joko luonnon helmassa, tai 

urbaanissa miljöössä esimerkiksi puistossa tai yksityisen talon pihalla ja puutarhassa. Järven 

saattaa korvata uima-allas, mutta ulkona oleilu kytkeytyy kautta linjan vahvasti juhannuksen 

viettoon. Suuret, satoja henkiä käsittävät kokoukset muuttuivat vuosikymmenten vieriessä 

hitaasti pienemmiksi illanvietoiksi, ja FinnFest muuttui 80-luvulla monille jo hieman vieraaksi 

muuttuneen juhannuksen korvaajaksi. Amerikansuomalaista juhannusta toteutetaan 

kuitenkin parhaiten nimenomaan yhdessä – yksin vietettävästä juhannuksesta ei löytynyt 

koko aineiston mitalta ainoatakaan mainintaa. Sen sijaan monet muut jutuista paljastuneet 

yksityiskohdat kertovat, että amerikansuomalaisia oltiin ja ollaan myös ryhmätapaamisten 

ulkopuolella – rauhallisuus ja luotettavuus arkisina luonteenpiirteinä koetaan 

amerikansuomalaisiksi, samaten monet päivittäiset tavat kuten vaikkapa kahvinjuonti. 

Siinä missä alkupään aineiston amerikansuomalaisuus oli hyvin selkeää ja käsitykset 

perinteikkäästä ja ”oikeasta” etnisen identiteetin toteuttamisesta olivat hyvinkin jyrkkiä, 

loppupäätä kohti asenne muuttui sallivammaksi: Floridassa keskikesän juhlaa katsottiin 

parhaaksi viettää ilmastoiduissa sisätiloissa tai uima-altaan laidalla. Jos kokkoa ei saanutkaan 
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tulipalovaaran vuoksi sytyttää, ei kenenkään juhlatunnelma siitä ollut pilalla. Kuva 1. yrittää 

kuvata tätä siirtymää, mutta se on rankasti yksinkertaistettu. 2000-lukua lähestyttäessä 

amerikansuomalaisuus muuttuu tarkkarajaisesta identiteettitäplästä enemmänkin amebaksi, 

joka imee tielleen osuvia vaikutteita ja muokkaan niitä sujuvasti etniseen identiteettiinsä 

sopivia ulokkeita. 

Alkuaineiston amerikansuomalaisuus on yhteisöllistä ja kenties ympäröivän ryhmän koon 

tuoman varmuuden vuoksi myös intuitiivisempaa – koko sanaa amerikansuomalaisuus ei 

tarvittu, vaan ryhmään kytkeytyminen oli sanomattakin selvää. Sen sijaan aineiston 

loppupuolta kohti amerikansuomalaisuus aletaan tiedostaa entistä paremmin – tämä sopii 

hyvin teorioihin siitä, että etninen identiteetti muuttuu sukupolvien myötä 

valintakysymykseksi. Sitä aletaan korostaa, se tehdään näkyväksi ja sitä määritellään entistä 

selkeämmin. Toisaalta se muuttuu sallivammaksi, ja amerikansuomalaisen identiteetin piiriin 

ovat tervetulleita yhä useammat – myös sellaiset, joilla esimerkiksi ”vain” toinen vanhempi 

tai joku isovanhemmista on juuriltaan amerikansuomalainen. 

Amerikansuomalaisuuden määritelmä siis muuttuu ajan myötä, ja samaten muuttuvat tavat 

ja käytännöt toteuttaa sitä ja osoittaa siihen kuuluminen. On mahdotonta arvioida, kauanko 

amerikansuomalaisuutta Amerikassa vielä tulee olemaan, ja millaiseksi se tulevaisuudessa 

muotoutuu. Mukautumalla haasteesta harrastukseksi se on toistaiseksi onnistunut 

säilyttämään paikkansa yhä uusien sukupolvien identiteetin tilkkutäkissä. Mutta kun etnisyys 

typistyy pelkäksi nuotion sytyttämiseksi tai puskuritarraksi, on sen merkitys identiteetin 

rakennuspalikkana enää varsin kyseenalainen. Amerikansuomalaisuudella oli oma tärkeä 

osansa omana aikanaan ja se kehittyi vastaamaan tiettyjä olosuhteita. Aika näyttää, mikä sen 

kohtalo identiteettien evoluutiossa on – kehittyykö se täyttämään jonkin uuden lokeron vai 

fossiloituuko se historiaan yhtenä ajanjaksonsa edustajista, ja minkälaisen median kautta sen 

kehitystä voidaan tarkastella. 
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