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Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee kolmannen polven siirtokarjalaisten suhtautumista

karjalaisuuteen ja karjalaisiin juuriinsa. Tutkimuskysymykset ovat: Minkälainen suhde

karjalaisuuteen ja karjalaisiin juuriin on siirtokarjalaisjuurisilla kolmannessa polvessa? Mitä

määritellään karjalaisuuteen kuuluvaksi ja millaista on oma karjalaisuus? Lisäksi kysytään,

minkälaisiin tekijöihin ja teoreettisiin keskusteluihin karjalaisuuden kiinnostavuus nykypäivänä

voitaisiin liittää. Tutkielma perustuu etnografiseen tutkimusotteeseen ja aineisto on kerätty

aikavälillä 09/2010 – 5/2011. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästä haastattelusta, yhdestä neljän

hengen ryhmähaastattelusta, keskusteluista, kenttämuistiinpanoista ja lehtiartikkeleista. Kolmannen

polven karjalaiseksi tutkimuksessa määritellään henkilö, jonka isovanhemmista joku on menetetyn

Karjalan alueelta syntyisin.

Tutkimuksessa karjalaisuutta ja sen roolia tarkastellaan osana suomalaisuuden ja suomalaisen

kansallisvaltion rakentamisprosessia. Karjalaisuus ja Karjala ovat saaneet erilaisia merkityksiä

historiallisten ja poliittisten tilanteiden muuttuessa. Sotien jälkeisessä Suomessa suhtautuminen

Karjalaan ja karjalaiseen identiteettiin oli ristiriitaista. Useista tekijöistä johtuen karjalaisuus ja

karjalainen identiteetti jäivät monissa perheissä taka-alalle. Tutkimus asettuu tämän näkökulman

lisäksi myöhäismodernin tutkimuksen viitekehykseen ja siinä tarkastellaan karjalaisuuden

merkitystä informanteille Stuart Hallin ja Anthony Giddensin identiteettiteorioiden kautta.

Karjalaisuutta lähestytään tutkimuksessa kulttuurisena identiteettinä – yhtenä mahdollisena

identifikaation kohteena.

Tutkimuksessa selviää, että osa kolmannen polven karjalaisista ei identifioidu karjalaisuuteen ja he

kokevat tuntevansa karjalaisuutta vain vähän tai ei lainkaan. Osalle tutkimuksen informanteista

karjalaisuus sen sijaan oli identifikaation kohde. Tällöin karjalaisuus merkitsi informanteille ennen

kaikkea tiettyjä luonteenpiirteitä, arvoja ja elämänasennetta. Tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä



on, että myöhäismodernissa karjalainen kulttuuri ja karjalaisuus näyttäytyvät kolmannen polven

kokemuksissa asiana, jota voidaan harrastaa. Suhtautumisessa karjalaisuutta kohtaan esiintyi

valintaa: siitä otettiin omaan elämään sopivat ainekset. Karjalaisuus omaksuttuna positiona

näyttäytyi yhtenä osana yksilöllistä identiteettiprojektia ja minuuden kokemusta, ja se ilmeni

informanttien elämässä erityyppisenä kiinnostuksena tai aktiviteettina karjalaisuutta kohtaan.

Tutkimuksen toinen keskeinen johtopäätös on, että karjalaisuus omaksuttuna subjektipositiona voi

tarjota yksilölle kiinnittymisenpisteen myöhäismodernissa, jossa valintojen loputtomuus ja

refleksiivinen minuus ei näyttäydy pelkästään mahdollisuutena vaan myös taakkana. Karjalaisuus

osana omaa identiteettiä voi näin ollen tarjota kokemuksen kuulumisesta, arvoista ja jatkuvuudesta

ja luoda merkitystä elämään. Karjalaisuutta tutkinut Outi Fingerroos (2007) on esittänyt, että

nykykarjalaisuutta voitaisiin jäsentää postmodernin uusheimolaisuuden tai nomadismin

näkökulmasta, mutta tämän tutkimuksen tulokset eivät tukeneet kyseistä käsitystä.

Tutkimuksen lopussa esitetään Thomas Hylland Erikseniin (2005) nojaten käsityksen yhtenäisestä

kansallisesta identiteetistä ja kansallisvaltiosta joutuneen viime vuosikymmeninä kyseenalaistetuksi.

Tutkimuksessa esitetään edelleen, että homogeenisen suomalaisuuden fragmentoituminen

useampiin historioihin ja eroihin on voinut mahdollistaa muiden kulttuuristen identifikaatioiden

esiin nousun. Kehitys on täten ollut suotuisaa karjalaisuuden uudenlaiselle esiin nousulle.

Asiasanat: siirtokarjalaisuus, myöhäismoderni, identifikaatio, refleksiivinen identiteettiprojekti,

kulttuurinen identiteetti.
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1. JOHDANTO

Mikä näitä kolmekymppisiä vaivaa? He haluavat jatkaa karjalaista kulttuuriperinnettä, jopa muuttaa takaisin

suvun maille.

(Ilta-Sanomat 9.4. 2011)

Ilta-Sanomien artikkelissa kirjoitetaan omien juurien tiedostamisesta tulleen 2000-luvulla suosittua.

Artikkeli käsittelee erityisesti siirtokarjalaisten jälkeläisten kiinnostumista karjalaisuudesta. Siihen

on haastateltu karjalaisuutta tutkinutta etnologi Outi Fingerroosia ja Karjalaisen Nuorisoliiton

puheenjohtaja Outi Mularia, joilta tiedustellaan näkemyksiä yllättävänä pidettyyn ilmiöön, jossa

Karjala ja karjalaisuus kiinnostavat jälkipolvia nykyajassa. Juuriaan ovat jutun mukaan lähteneet

etsimään etenkin tiedostavat kolmekymppiset, joiden joukossa on useita varttikarjalaisia.
1

Fingerroos toteaa jutussa, että 2000-luvulla on koettu karelianismin uusi aalto. Uusheimolaisuus

kuvaa hänen mukaansa hyvin nykyisenlaista identiteettien moneutta, sillä ihminen voi nykyään

”hetkeksi siirtyä karjalaiseksi ja sitten taas takaisin vaikka helsinkiläiseksi”.

Tämä tutkielma on syntynyt kiinnostuksesta siihen, millaisen merkityksen karjalaiset juuret ja

karjalaisuus voivat saada siirtokarjalaisen jälkipolven keskuudessa tässä globaalissa

myöhäismodernissa ajassa. Kiinnostuin siirtokarjalaisuusteemasta keväällä 2010 saadessani tietää,

että poikkitieteelliseen tutkimushankkeeseen nimeltään ”Virtain karjalaiset”, haettiin mukaan

kolmea opiskelijaa.2 (Ks. liite 1: Virtain karjalaiset- hankkeen esittely.) Hankkeen tarkoituksena oli

tutkia karjalaisuutta nykypäivänä ja opiskelijoilla oli vapaus valita tarkempi tutkimusteemansa.

Siirtokarjalaisuus teemana alkoi kiehtoa minua alun perin siksi, että aihe oli minulle melko

tuntematon. Toisekseen ajattelin sen olevan sekä antropologisesti kiinnostava että haastava.

1
Varttikarjalaisella viitataan ihmiseen, jonka yksi isovanhempi on syntyjään menetetystä Karjalasta.

2
  Tutkimushankkeen pani alulle Virtain kulttuurintutkimusaseman neuvottelukunta yhteistyössä eräiden Virtain

karjalaisten tahojen kanssa. Neuvottelukunta päätti rahoittaa tutkimusprojektin, jossa opiskelijat voisivat tutkia
karjalaista kulttuuria haluamastaan näkökulmasta. Hankkeen pääkoordinaattoreina toimivat Tutkimusaseman johtaja
Antti Koiranen sekä poliittisen maantieteen dosentti Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen. Omaa tukimustani hankkeessa
ohjasi sosiaaliantropologian professori Laura Huttunen.

 Muut hankkeessa pro gradu – tutkielmansa tehneet ovat etnomusikologian opiskelija Marko Niittymäki ja
aluetieteen opiskelija Santtu Pyykkönen. Niittymäki käsittelee työssään karjalaisen musiikkiperinteen siirtymistä ja
Pyykkönen paikkaidentiteetin siirtymistä sukupolvelta toiselle (ks. Pyykkönen 2012).
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Ajattelin sosiaaliantropologian teorioiden kautta olevan mielenkiintoista tarkastella

siirtokarjalaisuuteen liittyviä ilmiöitä. Hiukan myöhemmin tein päätöksen keskittyä nuorempaan

polveen, sillä siirtokarjalaisuuden merkitys ja luonne nykyajassa oli minusta kutkuttava kysymys.

Tutkimukseni virtolainen painotus jäi jo alkuvaiheessa pois ja keskityin yleisesti ottaen

siirtokarjalaisuuteen kolmannessa polvessa. Virtolaisuus vaikuttaa taustalla kuitenkin sillä tavalla,

että koska tutkimus käynnistettiin Virtain kontekstissa, on osa haastateltavista sellaisia henkilöitä,

jotka olen löytänyt Virtain paikallislehden tekemän artikkelin kautta tai tutkimushankkeen taholta

saadun Virtain karjalaisia sukuja -listan kautta (ks. tarkemmin luku Aineisto). Muu aineisto ei liity

virtolaisuuteen millään tapaa.

Viittaan tästä eteenpäin työssäni nimenomaan siirtokarjalaisuuteen puhuessani karjalaisuudesta,

ellei toisin mainita. Karjalaisten todettiin sulautuneen muuhun väestöön täydellisesti varsin nopeasti

evakkouden jälkeisinä vuosina. Karjalaisen identiteetin on näin ollen katsottu usein hiipuneen jo

toisessa polvessa. Mikä on sitten kolmannen polven suhde karjalaisiin juuriinsa ja karjalaisuuteen?

Tämän tutkimuksen pääkysymykset kuuluvat seuraavasti:

1. Minkälainen suhde karjalaisuuteen ja karjalaisiin juuriin on siirtokarjalaisjuurisilla

kolmannessa polvessa?

2. Mitä määritellään karjalaisuuteen kuuluvaksi ja millaista on oma karjalaisuus?

3. Kysyn myös, minkälaisiin tekijöihin ja teoreettisiin keskusteluihin karjalaisuuden

kiinnostavuus nykypäivänä voitaisiin liittää.

Tutkielma perustuu etnografiseen tutkimusotteeseen. Vaikka haastattelut ovat analyysini kannalta

keskeisimmässä roolissa, olen mieltänyt tutkimusilmiöni etnografiselle tutkimusprosessille

ominaiseen tapaan kentäksi, jonka puitteissa olen kerännyt niin haastattelu- kuin havainnointi- ja

muun aineiston. Etnografialla viitataan myös kirjoittamisen tyyliin ja traditioon, ja tämä

etnografialle tyypillinen kirjoittamisen tapa vaikuttaa tässäkin työssä. Etnografinen ote merkitsee

tässä tutkimuksessa siis tietynlaisia aineistonkeruunmenetelmiä sekä suhdetta aineistoon ja sen

analyysiin (ks. esim. Huttunen 2010). Olen haastatellut tutkimusta varten yhdeksää henkilöä, joiden

isovanhemmista joku on luovutetun Karjalan alueelta kotoisin. Lisäksi järjestin ryhmähaastattelun

neljän sellaisen henkilön kesken, jotka olivat jollain lailla mukana karjalaisessa toiminnassa. Alun
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perin rajasin tutkimusjoukon ”kolmanteen polveen”, jolla tarkoitin sellaisia ihmisiä, joiden

isovanhemmista joku on luovutetusta Karjalasta. Haastateltavakseni päätyi kuitenkin sellaisiakin

ihmisiä, joiden oma isä tai äiti oli syntynyt Karjalan puolella. He määrittelivät itsensä kolmanteen

polveen kuuluvaksi. Mukana on myös yksi henkilö, jonka sidos rajantakaiseen Karjalaan tulee

isomummon kautta. Sukupolvien määritteleminen ei ollutkaan näin aivan yksioikoista. ”Kolmannen

polven karjalaisuuden” määritteleminen on loppujen lopuksi keinotekoista, eikä tee oikeutta

todellisuudelle. Lisäksi mukana on haastateltavia, jotka eivät juuristaan huolimatta miellä itseään

lainkaan ”kolmannen polven karjalaiseksi”. Vaikka haastateltavien joukkoni muodostui aiottua

heterogeenisemmaksi, minulle oli alun perin tärkeintä saada siirtokarjalaisten jälkeläisten

kokemuksia kerättyä mahdollisimman laajalta spektriltä. Käytän tutkielmassani termejä kolmannen

polven karjalaisuus ja karjalaisuus nykypäivänä ja viittaan tällöin tutkimusaineistooni.

Haastatteluaineiston lisäksi olen kerännyt havainnointiaineistoa ja pitänyt tutkimuspäiväkirjaa koko

tutkimusprosessin ajan. Tutkimusilmiötä valotan oman aineistoni lisäksi löytämilläni

lehtiartikkeleilla ja muulla aineistolla, jotka käsittelevät nykykarjalaisuutta tai karjalaisuutta

kolmannessa polvessa. (ks. tarkemmin Aineisto-luku.)

Karjalasta puhuttaessa on aina tarkennettava, mihin sillä kulloinkin viitataan. Tässä tutkielmassa

keskityn siihen Suomen Karjalaan, joka luovutettiin Neuvostoliitolle Pariisin rauhassa 1947 (ks.

esim. Tarkka 1988, 49) ja tältä alueelta muuttaneen karjalaisen väen jälkeläisiin.
3
 Tämän karjalaisen

väestön määrä oli noin 406 080 henkeä (ks. Sallinen-Gimpl 1994, 12). Talvi- ja jatkosodan (1939 –

1944) seurauksena yli kymmenesosa Suomen kansalaisista joutui siirtymään pysyvästi maan muihin

osiin alueluovutusten tähden. Tästä siirtoväestä suurin osa oli luovutetun Karjalan alueelta.

(Sallinen-Gimpl 1994, 9.) Suomen Karjala kuului osaksi Suomen valtiota vuosina 1917 – 1940.

Entiseen Suomen Karjalaan kuuluivat Pohjois- ja Etelä-Karjalan lisäksi entisestä Viipurin läänistä

Kannas, Laatokan Karjala ja Raja-Karjala (Sihvo 1998, 449). Siirtokarjalaisista yhtenä omana

ryhmänä voidaan luonnollisesti puhu vasta ensimmäisen evakuoinnin tapahduttua (Sallinen-Gimpl

1994, 16). Tässä tutkielmassa puhun siis luovutetusta Karjalasta, menetetystä Karjalasta tai

rajantakaisesta Karjalasta ja viittaan näillä kaikilla termeillä edellä määriteltyyn alueeseen (ks. myös

liite 2: Kartta luovutetusta Karjalasta).

3
 Asiallisesti Pariisin rauhan sopimuksen sisältö oli sama kuin syyskuussa 1944 kirjoitetussa Suomen ja

Neuvostoliiton välisessä välirauhan sopimuksessa (Tarkka 1988, 49). Välirauha perustui aluevaatimusten suhteen
Moskovan rauhansopimukseen (12.3.1940). Sen mukaisesti Karjalan Kannas sekä Laatokan pohjoispuoliset alueet
Pietari Suuren rajan yleislinjan mukaisesti luovutettaisiin Neuvostoliitolle. Neuvostoliittoon liitettäisiin myös suurin
osa Sallan kunnasta sekä Kalastajasaaren kaksi niemeä. (Manninen 1987, 319.)
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Siirtokarjalaisten kolmanteen polveen keskittyvää tutkimusta ei ole selvitysteni mukaan vielä tehty,

mutta siirtokarjalaisia ja siirtokarjalaisuutta on muuten tutkittu Suomessa usealla tieteenalalla.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian saralla siirtokarjalaisiin liittyvää tutkimusta ei ole tehty juuri

lainkaan.

Aivan kuten nykysuomalaisuutta, ei nykypäivän karjalaisuuttakaan voida mielestäni tutkia ottamatta

huomioon sen laajempaa kontekstia. Teoreettinen näkökulmani nojaa pitkälti keskusteluihin

myöhäismodernista, siihen kuuluvista ilmiöistä, ja etenkin sen vaikutuksista sosiaalisiin

identiteetteihin. Sen lisäksi olen soveltanut karjalaista identiteettiä analysoidessani ensisijaisesti

Stuart Hallin (1999) teoriaa identiteetistä ja täydennän tätä näkökulmaa edelleen Anthony

Giddensin (1991) teorialla minuudesta refleksiivisenä projektina. Molemmat teoriat kiinnittyvät

vahvasti myöhäismodernin viitekehykseen. Koska karjalaisuus on niin läheisessä suhteessa

suomalaisuuteen, olen pitänyt kiintoisana tarkastella karjalaisuuden roolia suomalaisen

kansallisvaltion rakennusprosessissa. Tämän vuoksi teoreettinen viitekehykseni pitää sisällään myös

keskustelua tavoista käsittää ja jäsentää kulttuuri. Tällöin nojaan konstruktionistisesti

orientoituneeseen tutkimussuuntaukseen ja esittelen Hallin lisäksi Liisa Malkin (1992) ja Fredrik

Barthin (1969) ajattelua. Esitän Stuart Halliin tukeutuen, että karjalaisuutta voidaan analyyttisesti

ajatella suomalaisuuden tapaan kulttuurisena identiteettinä.

Tutkielma rakentuu seuraavalla tavalla. Johdannon jälkeen luvussa kaksi esittelen työni teoreettisen

viitekehyksen. Luvun kolme, Karjala ja karjalaiset, tarkoitus on esitellä lyhyesti Karjalan alueen ja

karjalaisten historiaa ja paikantaa näin tutkimus osaksi aikaisempaa kehityskulkua. Alaluvussa

Karjala ja karjalaiset suomalaisuuden rakennusprosessissa tarkastelen erityisesti sitä, miten

kyseinen alue ja sen asukkaat on esitetty historian saatossa ja minkälaisia representaatioita näihin on

liitetty. Sitä seuraavassa alaluvussa käsittelen sodanjälkeistä aikaa ja siirtokarjalaisuutta. Tuon esiin

sen, kuinka karjalainen identiteetti ja karjalaisuuden esille tuominen on ollut aika ajoin

problemaattista. Alaluvussa 3.4. käyn lyhyesti läpi aikaisempaa siirtokarjalaisuuteen liittyvää

tutkimusta. Luvussa neljä esitellään tutkimuksen menetelmät ja toteutus. Se alkaa etnografisen

kehyksen ja tutkimuskentän kuvailulla. Tämän jälkeen esittelen keräämäni aineiston. Samassa

alaluvussa reflektoin tutkijan rooliani ja aineistonkeruun onnistumista. Siitä siirrytään lukuun, jossa

esittelen melko yksityiskohtaisesti sitä prosessia, miten analyysini on rakentunut.
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Luvussa viisi päästään ensimmäiseen empirialukuun, ja se käsittelee perheen ja suvun roolia

karjalaisuuden eteenpäin siirtymisessä. Luku kuusi kertoo otsikkonsa mukaisesti karjalaisuuden

hiipumisesta. Sen ensimmäisessä alaluvussa, Karjalaisuus sotien jälkeisessä Suomessa ja

kulttuurierojen merkitys, pohditaan sitä kehitystä, miksi karjalaisuus on jäänyt monessa perheessä

taka-alalle. Tämä pohjustaa seuraavaa alalukua, Kaukainen karjalaisuus, jossa analysoin niiden

informanttieni kokemuksia, jotka eivät identifioituneet karjalaisuuteen eivätkä kokeneet sen

kuuluvan omaan elämäänsä. Seitsemäs pääluku, Identifioituminen karjalaisuuteen, rakentuu

useammasta alaluvusta. Ensimmäisessä karjalaisuus käsitteellistetään kulttuurisena identiteettinä.

Silloin kysymyksenä on, mitkä ovat niitä karjalaisuuden representaatioita, jotka voittavat

informanttien identifikaation puolelleen: eli mihin karjalaisuudessa identifioidutaan. Luvussa 7.2.

käsittelen aineistoni pohjalta Karjalan merkitystä paikkana. Käyn läpi suhtautumista

palautuskeskusteluun sekä tarkastelen sitä, minkä merkityksen Karjala saa paikkana informanttieni

karjalaisuudessa. Valintaa ja karjalaisuuden harrastamista -luvussa tarkastelen sitä, minkälaisena

karjalainen kulttuuri ja siihen suhtautuminen näyttäytyvät nykypäivänä. Viimeisessä alaluvussa 7.4.

esittelen karjalaisia järjestöjä yleisemmin, ja sen alaluvussa 7.4.1. erilaisissa karjalaisissa

yhdistyksissä toimivien informanttieni suhdetta niihin. Tällöin keskustelutan analyysini tuloksia

erityisesti Outi Fingerroosin (2007) esittämän näkemyksen kanssa, jonka mukaan

nykykarjalaisuutta voidaan ymmärtää maffesolilaisen uusheimolaisuuden näkökulmasta.

Kahdeksannessa luvussa kysyn, mitä tekijöitä voidaan liittää siihen, että karjalaisuuden on todettu

nykyaikana kiinnostavan siirtokarjalaisten jälkipolvia. Laajennan kehystä edelleen alaluvussa 8.2.,

kun esittelen Thomas Hylland Eriksenin (2005) näkemyksen kansallisvaltioiden tilasta

myöhäismodernissa. Seuraavassa alaluvussa, Karjalainen identiteetti myöhäismodernissa, linkitän

nämä teemat selkeämmin omaan tutkimusongelmaani. Luvussa yhdeksän on loppupohdinnan aika.

2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Tutkimukseni liittyy keskusteluihin myöhäismodernin luonteesta ja ennen kaikkea siihen,

minkälaisia vaikutuksia siihen liittyvillä ilmiöillä voi olla käsityksiimme ja kokemuksiimme

identiteeteistä. Työni perustuu ennen kaikkea Stuart Hallin (1999; 2003) esittämiin tapoihin

ymmärtää kulttuuri ja identiteetti. Lisäksi hyödynnän erityisesti Anthony Giddensin (1991)
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luonnehdintoja myöhäismodernista ja sen vaikutuksista minäkokemukseen. Nämä teoreettiset

keskustelut ohjaavat koko analyysiani. Luvussa 6.1., Karjalaisuus sotien jälkeisessä Suomessa ja

kulttuurierojen merkitys, käsittelen kysymystä kulttuurieroista lisäksi diasporan näkökulmasta sekä

erityisesti Barthin (1969) etnisyysteoriasta käsin. Lopussa pohdin karjalaisuuden merkitystä ja

luonnetta nykyaikana suhteessa myöhäismoderniin ja kytken sen etenkin Thomas Hylland Eriksenin

(2005) näkemyksiin kansallisvaltion kriisistä. Käyttämilleni teoreettisille näkökulmille on yhteistä

se, että ne vastustavat essentialistista tapaa ymmärtää kulttuuri ja identiteetti.

2.1. Myöhäismoderni

Karjalaisuuden ja karjalaisten juurien saaman merkityksen tutkiminen nykypäivänä täytyy

näkemykseni mukaan liittää laajempaan myöhäismodernin kontekstiin. Suomalaisuuttakaan ei

voida nykypäivänä tutkia ottamatta huomioon globaalia aikakautta siihen kuuluvine ilmiöineen.

Suomalaisuuden merkitykset muuttuvat ja ajan oloon siihen ympätään uusia merkityksiä (Lehtonen

2004, 15). Näin on myös karjalaisuuden kohdalla: sen saamat merkitykset muuttuvat ja liukuvat.

Tätä nykyä ne esiintyvät maailmassa, joka on globalisoitunut ja jota voidaan kuvata

myöhäismodernina. Sanotaan, että globalisaation myötä sosiaaliset suhteet ovat maailmanlaajuisesti

tiivistyneet, mikä yhdistää etäiset paikat toisiinsa siten, että paikalliset tapahtumat muotoutuvat

kaukaisten tapahtumien vaikutuksesta ja päinvastoin (Giddens 1990, 64). Antropologi ja

yhteiskuntateoreetikko David Harvey (1989) on kuvannut muutosta ajan ja tilan tiivistymisellä,

mikä liittyy globaalin kapitalismin toimintalogiikkaan. Maapallo on vertauskuvainnollisesti

kutistunut siten, että ajan ja paikan esteet eivät samalla tavalla rajoita liikkumista, sosiaalista

kanssakäymistä tai kaupankäyntiä. Uudenlainen riippumattomuus paikasta, deterritoriaalisuus,

leimaa Arjun Appadurain mukaan globalisaatiota, jota hän on hahmottanut viiden globaalin

virtauksen näkökulmasta (Appadurai 1996, 33, 37 – 39).
4
 Globaalia kanssakäymistä leimaa jännite

kulttuurisen homogenisaation ja heterogenisaation välillä (ibid. 42). Tämä prosessi muokkaa

paikallisen ja globaalin suhdetta. Globaalit ilmiöt ovat osa arkista kokemusmaailmaamme (Giddens

1991, 187) ja globalisaation onkin katsottu haastavan käsityksemme paikasta, kulttuurista ja

4
 Appadurain (1996, 33, 47) mukaan globalisaation prosessi on vaikeasti miellettävissä koherenttina syy – seuraus -

mallina. Hän on esittänyt, että prosessia voidaan ymmärtää eräänlaisten virtausten kautta, joita hän hahmottaa viisi:
ethnoscapes, technoscapes, financescapes, mediascapes ja ideoscapes. Nämä virtaukset ovat suhteessa toisiinsa,
mutta ennustamattomalla ja kontekstisidonnaisella tavalla. Esimerkiksi ethnoscapes viittaa maisemaan (landscape)
liikkuvista ihmisistä, kuten turisteihin, vierastyöläisiin ja pakolaisiin. Nämä liikkeellä olevat ihmisryhmät ovat yksi
nykymaailman keskeisistä piirteistä, millä on vaikutuksensa esimerkiksi valtioiden politiikkaan.
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yhteisöstä (Eriksen & Nielsen 2001, 162). Näin ei ole vain akateemisissa keskusteluissa vaan

globalisaation prosessilla on vaikutuksensa meidän kaikkien kokemuksiimme. Hall (1999, 4) toteaa

globalisaatiokehityksen olevan yhteneväinen modernin kehityksen kanssa. Samoin esimerkiksi

Harvey (1989) esittää siirtymisen modernista postmoderniin aikaan osana globaalin kapitalismin

kehitystä, jolle edullista oli ajan ja tilan esteiden nujertaminen teknologian keinoin. Tästä seuraa se,

että elämme globalisoituneessa maailmassa, jossa kokemus paikallisuudesta on väistämättä

muuttunut.

Filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä on keskusteltu modernin ja postmodernin kokemuksesta ja

esitetty erilaisia näkemyksiä, onko meidän puhuttava modernista, myöhäismodernista vai

postmodernista ajasta (ks. esim. Berman 1991, 42). Tietyn näkökulman omaksuminen liittyy

osaltaan siihen, mikä ilmiö on tarkastelun keskipisteenä: nähdäänkö siinä selkeää murrosta

moderniin aikaan vai ei (esimerkiksi taiteessa, kirjallisuudessa tai arkkitehtuurissa postmodernin

ajan henki on usein kiistämättä relevantti termi). Moderniin liitetään kuvauksissa yleensä ajatus

liikkeestä, epävarmuudesta, ja kokemuksesta siitä, että kaikki on muutoksen tilassa. Simmelin

(1911) kuvaus modernista urbaanielämästä ilmentää sitä häkellyttävää tunnetta, jossa aikaisemmista

traditioista vapaan yksilön on luovittava lukuisten virikkeiden ja ärsykkeiden maailmassa.

Simmelin mukaan yksilölle jää näin mahdollisuudeksi lähinnä muokata yksilöllisyyttään

esimerkiksi muodin ja statussymboleiden keinoin. (ks. Harvey 1989, 26.) Ajatus ihmisen

vapaudesta liittyy modernin ajan kuvauksiin, mutta siihen on Simmelin tapaan katsottu kylkiäisenä

kuuluvan tietynlainen ahdistus ja epätoivo (Berman 1991, 37).

Ajatus modernista identiteetistä asettuu luonnollisesti vastakohtaan esimodernin identiteetin kanssa,

jota ei ole mielletty ongelmallisena tai reflektoitavana. Modernin kokemukseen ja sen identiteettiin

liittyvät sen sijaan useat ja liikkuvat identiteetit sekä ainainen itsereflektiivisyys. Kolbin (1986)

mukaan ihminen on etääntynyt traditioista ja voi vapaammin reflektoida hänelle mahdollisia

sosiaalisia rooleja. Yksilö voi käyttää valintaa identiteettiään rakentaessa ja muokata sitä hänelle

ajateltavissa olevien mahdollisuuksien mukaan. (ks. Kellner 1992, 141 – 142.)

Zygmunt Bauman (1996) vertaa modernin identiteetin rakentamista pyhiinvaellusmatkaan, joka

meidän kaikkien on tehtävä välttyäksemme päämärättömältä kävelyltä autiomaassa, kuten hän

kuvailee. Ihminen rakentaa itselleen määränpäätä, etsii merkitystä elämänsä, joka antaisi muotoa
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muodottomalle ja muodostaisi fragmentaarisesta (osittaisuudesta) kokonaisuuden. Tätä merkityksen

asettamista voidaan kutsua identiteetin rakentamiseksi. Kyseessä on elämänikäinen, loppumaton

projekti. (Bauman 1996, 21 – 22. Kursivointi HN.) Elämä näyttäytyy henkilökohtaisen merkityksen

ja identiteetin rakentamisena. Postmodernin teoreetikkona Bauman kuitenkin väittää, että edellä

kuvattu identiteetin rakentaminen ei enää kuvaa nykyaikaa. Nykyajan yhteiskunnalliset muutokset

ovat aiheuttaneet sen, että johdonmukainen elämänstrategia käy entiseen verrattuna mahdottomaksi.

Esimerkkinä tästä hän käyttää työelämää, jossa elinikäiset työt katoavat, opitut työtaidot käyvät

nopeasti hyödyttömiksi ja työpaikat häviävät toisiin maihin. Niinpä kysymys ei ole niinkään enää,

kuinka löytää ja rakentaa jatkuva identiteetti, vaan kuinka päinvastoin välttyä epätoivotulta

kiinnittymiseltä johonkin. Pitkäaikaiset sitoumukset eivät sovi postmoderniin aikaan. Postmodernin

ajan yksilön (jota kutsutaan myös kuluttajaksi) kannattaa pitää mahdollisuudet alati avoinna uusille

identiteeteille. (ibid. 23 – 25.)

Yleisesti ottaen postmoderniin liitetään entisten metanarratiivien kyseenalaistuminen. Yleinen

edistysusko ja proletariaatin vapautuminen käyvät näistä esimerkkeinä. (Hannerz 1992, 33 - 35.)

Postmodernia ei Kellnerin (1992) mukaan silti tarvitse ymmärtää määräävänä kulttuurisena

totaliteettina, vaan sen eri puolia voi tulkita ikään kuin nousevana kehityssuuntana, joka erottautuu

jollain tapaa modernin perinteistä, arvoista ja käytännöistä. Tämä ei tarkoita, etteikö

traditionaalisilla identiteetillä olisi vaikutusta edelleen. Kellner katsoo, että juuri erilaisten muotojen

rinnakkaiseloa – traditionaalisen, modernin ja postmodernin kulttuurien seosta – voitaisiin kuvailla

postmoderniksi. Täten juuri kulttuurisen dominantin puuttuminen merkitsisi postmodernia. (Kellner

1992, 171.)

Jonathan Friedman on postmodernia aikaa teoretisoinut antropologi, jonka analyysi pohjaa

marxilaisuuteen, kuten David Harveynkin. Friedmanin mukaan globaalin kapitalismin muutoksilla

on ollut vaikutuksensa kulttuurisiin käytäntöihin ja identiteetin rakentamiseen. Hän katsoo

länsimaisen hegemonian murtuneen ja modernin identiteetin pirstaloituneen. (Friedman 1992, 333,

355.) Kansallisvaltiot heikkenevät, kansalliset identiteetit menettävät voimaansa ja muunlaiset,

kuten esimerkiksi etnisyyteen, kieleen tai paikalliseen yhteisöön liittyvät identiteetit nostavat tällöin

päätään (Friedman 1994, 86). Tämä saattaa johtaa Friedmanin mukaan paikoittain sellaiseen

liikehdintään ja ilmiöihin, joissa paikallinen, kansallinen tai fundamentalistinen perspektiivi

korostuu. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee uskonnollisten liikkeiden nousun länsimaissa. Näille

identiteetin muodoille tyypillistä on autenttisuuden, juurien ja ylipäänsä sellaisen konkreettisen
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identiteetin etsintä, joka on jollain tapaa varma (fixed) modernin ajan muutoksessa. (ibid. 357 –

358.) Postmodernia leimaa rakenteellinen epäselvyys, ja siihen liittyy Friedmanin mukaan

uskonnollisuuden heräämistä, etnisyyden renessanssia, nationalismia ja juurien etsintää.

Länsimaissa modernin identiteetin heikkeneminen on johtanut Friedmanin mukaan siten uuden

pelastuksen etsimiseen. Etsitään juuria, jotain pysyvyyttä tai sisäistä rauhaa, mitä voidaan löytää

esimerkiksi uskonnollisista kokemuksista. (ibid. 355 – 360.) Postmoderniin liitetään näin ollen

eräänlainen kokemus kodittomuudesta tai kokemus halusta kuulua johonkin: siihen kuuluu

identiteetin etsintää, joka voi ottaa monenlaisia muotoja (Ålund 1999, 64). Sosiologi Anthony

Giddens (1991) kuvaa myöhäismodernia post-traditionaalisena järjestyksenä, jota leimaa

yhteiskunnan institutionaalinen refleksiivisyys. Traditioiden menetettyä otettaan yksilöiden elämä

täyttyy useanlaisista valinnoista, joita heidän on tehtävä nopeasti muuttuvassa sosiaalisen elämän

kontekstissa. Aikakauteen, jota luonnehtii refleksiivisyys ja mahdollisuuksien moneus, sopii

Giddensin mukaan hyvin elämänpolitiikan käsite. Se merkitsee valintoja elämäntavan suhteen, mikä

taas voi erilaisten aatteiden muodossa tuoda kaivatut eettiset ja moraaliset ulottuvuudet takaisin

ihmisten kokemuspiiriin. (Giddens 1991, 3 – 9, 223 – 231.)

Kellner (1992) totesi, että juuri erilaisten muotojen rinnakkaiseloa voidaan kutsua postmoderniksi.

Toisaalta monet teoreetikot ovat sitä mieltä, ettei ole niinkään merkitystä sillä, käytämmekö

ilmaisua myöhäismoderni vai postmoderni. Henkilökohtaisesti olen päätynyt käyttämään

myöhäismodernin termiä Hallin ja Giddensin tapaan, sillä heidän ajatteluunsa pohjaan suurelta osin

analyysini. Useat postmodernin ajan kuvaukset (ks. esim Harvey 1989; Bauman 1996) ovat silti

viitoittaneet ajatteluani. Kaiken kaikkiaan yhteiskuntatieteilijät eri aloilla ovat yrittäneet ymmärtää

sitä, minkälaisia muutoksia siirtymä modernista myöhäismoderniin tai postmoderniin on pitänyt

sisällään. Aikakautta ja nykypäivää luonnehditaan yleensä globaalina ja nopea tempoisena, jossa

aikaisemmat instituutiot, identiteetit ja käsitykset esimerkiksi kansallisvaltiosta ovat muutoksessa ja

tekevät tilaa uusille muodoille. Toiset katsovat nykyaikaan liittyvän enemmän epävarmuutta ja

ahdistusta kuin toiset, mutta monet katsovat sen luonteeseen liittyvän erilaista etsintää: Esimerkiksi

Delanty (2003) puhuu yhteisöjen renessanssista. Delantyn (2003, 192 – 193) mukaan yhteiskunnan

fragmentoiduttua yhteisöiden tarve ja kysymys johonkin kuulumisesta ovat muodostuneet

polttaviksi. Kun tietyt traditionaaliset sosiaaliset suhteet esimerkiksi työhön, perheeseen tai valtioon

liittyen ovat heikentyneet, edesauttaa Delantyn mukaan teknologian kehittyminen uudenlaisten

yhteisöjen muodostamista kulttuurisessa muutoksessa. Nimenomaan uudenlaiset yhteisöt voivat

tarjota sitä kipeästi kaivattua kuulumisen paikkaa epävarmassa nykyajassa, sillä yhteiskunta ja
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valtio eivät siihen enää pysty. Yksilö on paitsi vapaampi, myös riippuvaisempi näistä uusista

vaihtoehtoisista sosiaalisista siteistä. Friedman (1992) taas totesi aikaamme liittyvän erilaista

identiteettien etsintää, jotka toisivat varmuutta elämään postmodernissa ajassa. Harveyn (1989)

mukaan viimeisten vuosikymmenten mukanaan tuomalla kiihtyneellä ajan ja tilan tiivistymisellä on

ollut hajaannuttava vaikutus ei vain poliittis-taloudellisiin käytäntöihin, mutta myös kulttuuriseen ja

sosiaaliseen elämään. Postmodernin epävarmuus ja väliaikaisuuden kokemus tuottavat Harveyn

mukaan tarvetta etsiä merkitystä ja totuutta. Elpynyt kiinnostus perustavanlaatuisiin instituutioihin,

kuten perheeseen ja yhteisöön, sekä historiallisten juurien etsiminen ovat kaikki merkkejä

vahvemman ankkuroitumisen tarpeesta ja arvojen etsimisestä nopea tempoisessa maailmassa.

(Harvey 1989, 284, 292.) Tutkimuksissa on niin ikään havaittu, että etnisyyden ja nationalismin

rooli ei ole modernisaation myötä vähentynyt, vaan ne toimivat edelleen moottoreina monissa

poliittisissa kamppailuissa ympäri maailman (Eriksen 1993, 2). On huomattu, että erilaisten

paineiden ja muutosten alla etnisten ja muiden sosiaalisten identiteettien merkitys voi aikaisempaan

verrattuna kasvaa (Eriksen 1993, 68, 76).

Onkin mielenkiintoinen kysymys tarkastella, minkälaisen merkityksen karjalaisuus tai tieto

karjalaisista juurista voivat saada tässä globaalissa ajassa, jota eletään vaikkakin yksilötasolla hyvin

paikallisesti, silti edellä mainittujen laajempien muutosvoimien vaikutuksen piirissä.

2.2. Identiteetistä identifikaatioon ja refleksiiviseen projektiin

Stuart Hall (1999) erottelee (yksinkertaistetussa muodossa) kolme toisistaan poikkeavaa käsitystä

identiteetistä. Nämä ovat valistuksen subjekti, sosiologinen subjekti ja postmodernin subjekti.

Ensimmäisessä on lyhyesti kyse näkemyksestä, jossa ihmisellä ajateltiin olevan syntymästään

saakka eräänlainen sisäinen minän olemuksellinen keskus, joka pysyi samana ihmisen koko eliniän.

Modernin maailmaan kuuluva sosiologinen subjektikäsitys puolestaan hylkäsi näkemyksen

autonomisesta subjektista, ja perusti määritelmänsä siihen, että identiteetti muodostuu minän ja

yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. Se muodostuu eritoten suhteessa ”merkityksellisiin toisiin”,

joiden kautta yksilö omaksuu kulttuurinsa arvot, merkitykset ja symbolit. Subjektilla ajatellaan

kyllä olevan sisäinen olemuksensa, mutta se muokkautuu vuorovaikutuksessa kulttuurin ja tarjolla

olevien identiteettien kanssa. Me siis projisoimme ”itsemme” tiettyihin kulttuurisiin identiteetteihin

ja omaksumme niiden sisältämiä merkityksiä sekä tulemme osaksi ympäröiviä sosiaalisia ja
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kulttuurisia maailmoja, rakenteita. Kuitenkin nykypäivän maailmassa nämä ”subjektien asuttamat

kulttuuriset maailmat” ja ne identiteetit, jotka rakensivat sosiaalisia maailmoja, ovat murtumassa

rakenteellisten ja institutionaalisten muutosten myötä. Identifikaatioprosessi, jossa ihminen projisoi

itsensä kulttuurisiin identiteetteihin, muodostuu aiempaa ongelmallisemmaksi. Tämä tuottaa

postmodernin subjektin, jolla ei käsitetä olevan olemuksellista tai pysyvää identiteettiä. Subjekti

ottaa eri identiteettejä tilanteen mukaan, eivätkä ne muodosta mitään olemuksellista eheää minää.

Merkitysten ja kulttuuristen representaatioiden järjestelmien lisääntyessä ympärillämme

ulottuvillamme on identiteettien moneus ja tunnemme voivamme identifioitua ainakin hetkellisesti

mihin tahansa tarjolla olevista identiteeteistä. Subjektista, jolla aiemmin katsottiin olevan

yhtenäinen identiteetti, tulee pirstoutunut; sillä voi olla useita ja ristiriitaisiakin identiteettejä

samanaikaisesti. (Hall 1999, 21 – 23.)

Hall itse ei pidä postmodernin nomadismin ajatuksesta, koska ”identiteetti ei kuitenkaan ole jotain

jonka voit aamulla herätessäsi valita”. Toisekseen valinnan mahdollisuudet eivät ole kaikille

yhtäläiset. Hän lähtee silti siitä, että identiteetit eivät ole koskaan yhtenäisiä ja että ne ovat

myöhäismodernissa entistä pirstoutuneempia. Hallin mukaan identiteetin käsitettä ei voida eikä

tarvitse hylätä, mutta se voidaan sen sijaan yrittää käsittää eri tavalla. Hall itse korostaa

diskursiivista lähestymistapaa ja erityisesti identifikaation prosessia. (Karvonen & Koivisto 2001.)

Yleensä identifikaation ymmärretään tarkoittavan havaintoa yhteisestä alkuperästä tai yhteisistä

piirteistä toisten ihmisten kanssa, joka tuottaa luonnollisen solidaarisuuden ja yhteenkuuluvuuden

tunteen. Diskursiivisesta näkökulmasta identifikaatio nähdään konstruktiona ja prosessina, joka ei

koskaan muodosta aukotonta kokonaisuutta. Identifikaatio edellyttää diskursiivista työtä,

symbolisten rajojen tekemistä ja niiden merkitsemistä. Materiaalisten ja symbolisten resurssien

lisäksi identifikaation prosessi tarvitsee ulkopuolta, sillä nimenomaan tämä ulkopuolelle kuuluva

määrittää sitä itseään. Tämän identiteettikäsityksen mukaan identiteetit rakennetaan diskurssin

sisällä ja ne muodostuvat suhteessa representaatioihin. Tämän vuoksi niitä on tarkasteltava osana

määrättyjä historiallisia ja institutionaalisia paikkoja, tiettyjen diskursiivisten muodostumien ja

käytäntöjen sisällä. Tämä puolestaan tuo mukanaan vallan ulottuvuuden. Hall hahmottaa identiteetit

kiinnittymisen ja identifioitumisen pisteinä, joita konstruoidaan alati erossa, suhteessa Toiseen.

Identiteetit ovat siis pisteitä, joissa kiinnitymme väliaikaisesti niihin subjektiasemiin, joita

diskursiiviset käytänteet meille rakentavat. Identiteetit ovat eräänlaisia positioita, joita subjektit

omaksuvat. Subjektin onnistunut liittäminen (suturing) subjektipositioon edellyttää sitä, että

subjektia ”kutsutaan” ja sitä, että subjektit itse panostavat positioihinsa. ”Kutsumisella” Hall viittaa
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siihen, että tietyt diskurssit ja käytännöt pyrkivät kutsumaan meidät tietylle paikalle erityisten

diskurssien sosiaalisina subjekteina. (Hall 1999, 247 – 254.) Näkemykseni mukaan aineistossani

esiintyvää suhtautumista karjalaisuuteen voidaan hedelmällisesti tarkastella edellä esitetystä

näkökulmasta, jolloin identiteetit mielletään kiinnittymisen ja identifioitumisen pisteinä, joita

konstruoidaan erossa. Hall korostaa siis ensisijaisesti identifikaationprosessia. Karjalaisuus voidaan

näin ollen mieltää yhtenä mahdollisena kiinnittymisen ja identifioitumisen pisteenä. Position

omaksuminen vaatii silti panostamista ja se vaikuttaa muihin valintoihin, sillä yksilöillä on

tavallisesti tarve rakentaa eheä tarina minästään. Tämä näkökulma murtaa mielestäni onnistuneesti

erottelun kiinteän identiteettikäsityksen ja postmodernin vapaan identiteettikäsityksen välillä. (ks.

Karvonen & Koivisto 2001.)

Hallin identiteettikäsityksen rinnalle tuon Anthony Giddensin (1991) näkemyksen

myöhäismodernin vaikutuksista identiteetin kokemukseen. Giddens nimittäin korostaa ajallemme

tyypillistä valintojen ja mahdollisuuksien moneutta, jolloin identiteetistä (tai minäkokemuksesta)

muodostuu refleksiivinen projekti. Nykyaikaan kuuluvat globaalit riskit, kuten talouskriisit ja

luonnonkatastrofit, ja nämä ilmiöt koskevat myös meitä ja ovat läsnä elämässämme erilaisten

viestimien kautta. Identiteetistä muodostuu refleksiivinen projekti, sillä ihmisen on tehtävä

jatkuvasti elämäänsä koskevia valintoja. Pyrkimyksenä on rakentaa minuudesta koherentti

kertomus, mitä edelleen alati reflektoidaan. Elämäntyylistä muodostuu keskeinen käsite ja Giddens

käsittelee tätä laajemmin elämänpolitiikan termin kautta. Kun traditiot menettävät otettaan, ihmiset

ovat yhä enemmän pakotettuja pohtimaan elämäntyylinsä kysymyksiä ja erilaisia vaihtoehtoja.

Giddensin mukaan ajallemme tyypillisin psyykkinen ongelma onkin kokemus

merkityksettömyydestä: tunne siitä, että elämällä ei ole mitään tarjottavaa. Ilmiö liittyy siihen, että

moraaliset kysymykset, joita nykyajassa kohtaa jäävät vaille vastausta. Tämä 'eksistentiaalinen

isolaatio' ei ole eroon joutumista muista yksilöistä, vaan eroon joutumista moraalisista resursseista,

joita tarvitaan kokemukseen mielekkäästä elämästä. (Giddens 1991, 3 – 9.) Giddensin teoria

täydentää käyttämääni Hallin identifikaation näkökulmaa tarpeellisella tavalla, sillä se kuvastaa

nykyajalle tyypillistä kokemusta valintojen moneudesta ja merkityksen etsimisestä, josta

aineistossani oli paljon merkkejä.
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2.3. Kulttuuri, paikka ja kulttuurinen identiteetti

Hall (1999, 19) tarkoittaa kulttuurisella identiteetillä sitä identiteetin puolta, joka liittyy siihen, että

kuulumme joihinkin etnisiin, rodullisiin, kielellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin kulttuureihin.

Erityisesti kansallinen identiteetti on ollut voimakas kulttuurisen identifikaation kiinnittymispiste.

Kulttuurinen identiteetti voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa sen

mieltämisessä on Hallin mukaan se paremmin tunnettu versio. Siinä kulttuurisen identiteetin

ajatellaan ikään kuin ”virtaavan ilman murtumia” tietystä alkuperästään. Hall kuvailee tämän

käsityksen pitävän sisällään ajatuksen yhdestä yhtenäisestä kulttuurista, joka on kuin kollektiivinen

”todellinen minuus”. Kokemus tällaisesta yhteisestä kulttuurisesta identiteetistä tallentaa sisälleen

esi-isät, yhteisen historian ja kulttuuriset koodit, ja varustaa ihmisen näkemyksellä vakaasta ja

jatkuvasta ykseydestä sekä yhteisestä viitekehyksestä merkityksineen. Kulttuurinen identiteetti on

siis ikään kuin ”tuolla jossain”. Sen sijaan toisessa tavassa käsittää kulttuurinen identiteetti

tunnustetaan samankaltaisuuksien rinnalla myös erojen vaikutus ja olemassaolo. Kulttuuriset

identiteetit eivät ylitä ajan, paikan, historian ja kulttuurin rajoja, vaan niillä on historiansa ja ne

käyvät läpi muutoksia. Kuten Hall huomauttaa, emme voi yleensä kovin pitkään puhua ”yhdestä

kokemuksesta” tai ”yhdestä identiteetistä” ellemme tunnusta sen toista puolta: niitä

epäjohdonmukaisuuksia ja eroja, jotka muotoilevat kulttuurisia identiteettejä. Ne kuuluvat yhtä

paljon menneisyyteen kuin tulevaisuuteenkin, ja muotoutuvat historian, kulttuurin ja vallan

yhteispelissä. Hall muotoilee, että ”identiteetit ovat itse antamiamme nimiä niille eri tavoille, joilla

menneisyyden kertomukset asemoivat meitä ja joihin me asemoimme itsemme”. (Hall 1999, 224 –

229.)

Edellä kuvatut tavat ymmärtää kulttuurinen identiteetti heijastavat erilaisia käsityksiä kulttuurista.

Antropologian klassikko Edward Tylorin (1968 [1871], 1) kulttuurimääritelmään on

tieteenalallamme viitattu pitkään. Hän katsoi, että: ”Kulttuuri tai sivilisaatio, ymmärrettynä sen

laajimmassa etnografisessa mielessä, on se kompleksinen kokonaisuus, joka pitää sisällään tiedon,

uskomukset, taiteen, moraalin, käytännöt ja muut kyvyt sekä tavat, jotka ihminen oppii

yhteiskunnan jäsenenä” (ks. Eriksen 2010, 3). Nykyään monien antropologien jakaman käsityksen

mukaan kulttuuri voidaan Tylorin muotoiluun pohjautuen määritellä niiksi kyvyiksi, käsityksiksi ja

käyttäytymisen tavoiksi, jotka yksilö omaksuu osana yhteiskuntaa (Eriksen 2010, 3). Kulttuuri on

siis ennen kaikkea oppimisen tulosta. Clifford Geertzin 1960 – 1970-luvulla hahmottelema
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kulttuurikäsitys saavutti sekin pitkäksi aikaa merkittävän aseman sosiaali- ja

kulttuuriantropologiassa. Se määritteli kulttuurin integroiduksi kokonaisuudeksi ja merkitysten

systeemiksi, joka on kaikkien ihmisten jakama. (ibid.) Etnografin oli täten tutkittava symbolista

systeemiä ja symbolien saamia paikallisia merkityksiä (Geertz 1974). Tämä näkemys haastettiin

sittemmin siltä osin, kun sen katsottiin muodostavan kulttuurista liian homogeenisen ja rajatun

kuvan (Eriksen 2010, 4).

Hallin (2003) mukaan kulttuuri voidaan ajatella merkitysjärjestelmänä, jota samaan yhteisöön,

ryhmään tai kansakuntaan kuuluvat ihmiset käyttävät jäsentääkseen maailmaa. Merkityksiä

tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä ja nimenomaan yhteinen merkityskartta luo tunteen

kuulumisesta kulttuuriin ja yhteisöön, sekä tunteen yhteisestä identiteetistä. Kieli on yksi monista

kulttuuria tuottavista merkitysjärjestelmistä. Kulttuurissa on siis ennen kaikkea kyse merkityksistä,

ja esimerkiksi uskonto sekä tapa ja traditiot antavat merkityksiä asioille. Kulttuureja tavataan lisäksi

pitää melko vakaina ja pysyvinä merkitysten ja käytäntöjen joukkona. (Hall 2003, 85, 90.)

Palatakseni Hallin kahteen erilaiseen malliin kulttuurisesta identiteetistä; ensin kuvattuun malliin

voidaan liittää käsitys kulttuurista suhteellisen lukkoon lyötynä merkitysten joukkona, josta

kumpuaa yhtenäinen kulttuurinen identiteetti. Käsitys liittyy kiinteästi ajatukseen ”kotipaikasta”,

johon linkitytään tradition välityksellä. Toisessa mallissa lähdetään siitä, että merkitykset eivät ole

koskaan lukkoon lyötyjä, vaan ne ovat jatkuvan neuvottelun ja muuntelun alaisia. Kulttuuriset

käytännöt sisältävät myös aina elementtejä kohtaamisista. Identiteetitkään näin ollen eivät ole

vakaita, vaan ne tuotetaan aina uusissa muodoissa ja paikoissa, erilaisten elementtien ja merkitysten

muokkaamina. (ibid. 111 – 112.) Kuten sanottua, ei kulttuureita tai merkitysjärjestelmiä voi lyödä

lukkoon. Asiat, tapahtumat, käytännöt ja rituaalit saavat alati uusia merkityksiä (ibid. 89).

Yksi mielenkiintoinen aspekti on se, että kulttuurit ymmärretään usein paikantuneiksi. Paikka

mielletään yleensä ikään kuin ”symbolisena takuuna kulttuurisesta yhteenkuuluvuudesta”, vaikka

on monia esimerkkejä siitä, että jotakin kulttuuria ylläpitävät ryhmät eivät asu vakituisessa ja

samassa paikassa tai että kulttuuri voi kehittyä ja säilyä eri paikoissa asuvien ihmisten välillä.

Meillä on kuitenkin taipumus käsittää kulttuuriset identiteetit tiettyyn paikkaan tai maisemaan

olennaisesti kuuluviksi. (Hall 2003, 91 – 93) Hall (2003, 96 – 97) kuvailee, miten kansallisen

kulttuurin funktiona on ollut esittää olemassa olevien erojen representoiminen jonain yhtenäisenä.

Jatkuvalla kertomuksella kansakunnasta (erilaisine strategioineen) tuotetaan mahdollisuus

identifikaatioon. Hallin tarkoituksena on korostaa, kuinka 'kulttuuri' ei ole koskaan ollutkaan
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yksinkertainen ja yhtenäinen kokonaisuus, eikä sillä näin ollen voi olla yhtä kiinteää, johonkin

alkuperäiseen kiinnittyvää lähtökohtaa, joka voisi vakiinnuttaa kulttuurisen identiteetin ainiaaksi.

Liisa Malkki (1992) onkin kiinnittänyt huomiota tapaamme mieltää kansojen, kulttuurien ja

ihmisten kuuluvan tiettyihin luonnollisiin paikkoihinsa; hän kuvaa tätä tilaa termillä ”asioiden

kansallinen järjestys” (the national order of things) (1992, 26). Kansat kulttuureineen ovat ikään

kuin omia erillisiä ja tiettyihin paikkoihin liittyviä segmenttejä, jotka järjestyvät maailmankartalle.

Ihmisten ja paikkojen välinen suhde luonnollistetaan diskurisiivisin ja muin käytännöin. Tapa

ymmärtää tämä suhde ilmenee käytetyssä kielessä ja sosiaalisissa käytännöissä, kuten esimerkiksi

siinä, että miellämme tietyt suhteet kasviopillisin termein puhuessamme vaikkapa juurettomuudesta.

Tämä logiikka liittää niin kansalliset kuin muut kulttuuriset identiteetit alueisiin ja saa edelleen

erilaiset paikaltaan siirtymiset näyttäytymään jonkinlaisena (sisäisenä) patologisena tilana. (ibid. 31

– 34.) Kun edellä kuvattu suhde ihmisten ja paikkojen välillä mielletään luonnolliseksi, myös

identiteetin ja sen sisällön koetaan juontuvan paikoista. Identiteetti määrittyy näin essentialistisesta

näkökulmasta. (ibid. 37.)

Kulttuureista puhuttaessa tulee jossakin vaiheessa esiin kysymys kulttuurieroista. Barthilaisesta

etnisyyden teoriasta voi olla apua tarkasteltaessa tätä kysymystä. Fredrik Barthin (1969) mukaan

etniset rajat, jotka tavataan mieltää luonnollisina ja staattisina, ovat nimittäin ennen kaikkea

sosiaalisen vuorovaikutuksen tulosta, eivätkä ne nouse ainoastaan ja itsestään kulttuurisesta

sisällöstä. Etniset ryhmät nähdään lähtökohtaisesti sosiaalisen organisaation muotona, jossa

kokemus yhteisestä kulttuurista on pikemminkin ryhmien välisen vuorovaikutuksen tulosta, kuin

alkulähtökohta. Tästä lähestymistavasta huomio kiinnittyy sosiaalisiin rajoihin, joilla määritellään

ryhmää. Kulttuuristen erojen kokemus nousee siis sosiaalisesta kanssakäymisestä, ei 'objektiivisista

kulttuurieroista': keskeistä on se, mitkä erot mielletään merkityksellisiksi. (Barth 1969, 11 – 16.)5

Barthin teoria oli suorastaan kumouksellinen etnisyyden tutkimukselle. Sen avaaman näkökulman

voidaan katsoa ennakoineen dekonstruktionismia antropologiassa, jolloin käsitys kulttuureista

eheinä kokonaisuuksina joutui haastetuksi. Barthilainen lähtökohta on osoittautunut kestäväksi

globaalin ajan ilmiöitäkin analysoitaessa. (Eriksen & Nielsen 2001, 127 – 128.) Tämän näkökulman

mukaan etnisyys syntyy juuri ryhmien välisestä kanssakäymisestä ja sosiaalisesta suhteesta:

ryhmien on koettava itsensä kulttuurisesti erilaisiksi. Etniset rajat luodaan näin ollen

5
 Barthin teoria on saanut myös kritiikkiä osakseen. Sitä on kritisoitu vaikeaselkoisuudesta ja eräänlaisesta

epäselvyydestä, mitä tulee kulttuurin ja etnisyyden väliseen suhteeseen (ks.esim. Olsson 1999, 198). Kriitikot ovat
niin ikään korostaneet, että myös 'kulttuurinen sisältö' on todellista (Huttunen 2005, 125).
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kanssakäymisen prosessissa: oletettuja kulttuurisia eroja saatetaan ottaa käyttöön tilanteen

muuttuessa ja niin vaatiessa. Rajat ovat tästä perspektiivistä suhteellisia ja kontekstisidonnaisia.

(Eriksen 1993, 39.)

Kulttuurissa on siis kyse ennen kaikkea merkityksistä. Kulttuurit ja kulttuuriset identiteetit tavataan

mieltää usein staattisina, mutta merkitykset eivät ole koskaan luonteeltaan pysyviä ja kaikille

identtisiä. Barthilaisesta näkökulmasta voimme lisätä, että kulttuurierotkin tehdään sosiaalisesti

relevanteiksi osana sosiaalista vuorovaikutusta. Karjalaisuutta tutkiessa ei voi olla puhumatta

suomalaisuudesta, ja silloin Hallin esittämät argumentit kansakunnasta ovat kiinnostavia.

Kansallisen kulttuurin intressinä on ollut representoida olemassa olevat erot yhtenäisenä

kokonaisuutena ja kansallinen identiteetti on ollut voimakkaimpia kulttuurisen identifikaation

kiinnittymispisteitä. Esitän tutkimuksen edetessä, että karjalaisuus voidaan yhtä lailla mieltää

kulttuurisena identiteettinä ja kysyn silloin, mitkä ovat Karjalan ja karjalaisuuden representaatioita,

jotka voittavat puolelleen yksilön identifikaation ja määrittävät heidän identiteettejään. Pohdin työn

loppupuolella myös sitä, mikä vaikutus myöhäismodernilla on kansallisiin identiteetteihin ja mikä

on karjalaisuuden asema tässä kaikessa. Kaiken kaikkiaan esittelemäni teoria kulttuuriin ja

kulttuuriseen identiteettiin liittyen haastaa vakiintuneet tavat ymmärtää ne tiettyyn paikkaan

kiinnittyvinä, eheinä ja ”alkuperästään” virtaavina kokonaisuuksina. Nämä näkökulmat viitoittavat

analyysiani, kun tarkastelen aineistostani sitä, mihin karjalaisuudessa identifioidutaan, mikä on

paikan (Karjala) merkitys ja miten karjalaisuuden eli karjalaisen kulttuurin katsotaan olevan läsnä

omassa elämässä.

3. KARJALA JA KARJALAISET

Tämän luvun päämääränä on rakentaa lyhyt historiallinen katsaus Karjalaan ja karjalaisuuteen,

minkä lopuksi esittelen aiempaa tutkimusta karjalaisiin ja siirtokarjalaisuuteen liittyen. Tämän

(varsin suppean) historiallisen katsauksen tarkoituksena on paitsi paikantaa tutkimukseni osaksi

laajempaa kokonaisuutta, myös tuoda näkyviin se mielenkiintoinen kaari, miten suhtautuminen

karjalaisuuteen ja karjalaisuuden saamat merkitykset ovat erilaisten historiallisten ja poliittisten

tekijöiden kautta muuttuneet. Omakin aineistoni asettuu osaksi tätä kehystä. Aluksi esittelen

lyhyesti Karjalan ja karjalaisten historiaa aina talvisotaan asti käyden näin läpi joitakin tärkeimpiä
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historiallisia merkkipaaluja. Tämän jälkeisessä alaluvussa tarkastelen Karjalan ja karjalaisuuden

roolia Suomen kansallisen identiteettiprojektin kannalta. Näkökulmani on tällöin se, miten

karjalaisia ja Karjalaa on aikojen saatossa representoitu ja esitetty suhteessa muuhun

suomalaisuuteen. Tämän jälkeen esittelen Karjalan luovutusta seurannutta aikaa Suomessa. Käyn

lyhyesti läpi joitakin keskeisimpiä ilmiöitä, tapahtumia ja keskusteluja siirtokarjalaisiin ja Karjalaan

liittyen.

3.1. Karjala idän ja lännen raja-alueena

Historialliset lähteet osoittavat karjalaisen ihmisryhmän olleen olemassa lähes tuhat vuotta.

Karjalaisen väestöryhmän asuinalue sijoittuu Euroopan läntisen ja itäisen kulttuurialueen rajamaille,

Laatokan länsi-, luoteis-, ja pohjoispuolelle. (Kirkinen 1998, 38.) Karjalan historiaa määrittävät näin

ollen ennen kaikkea idän ja lännen eli Venäjän ja Ruotsin taistelut alueen herruudesta. Keskiajan ja

uuden ajan välissä 1400-1600-luvulla karjalaisten asuinalue jaettiin monta kertaa, kun idän ja

lännen poliittiset ja uskonnolliset intressit kohtasivat Karjalassa (Katajala & Tšernjakova 1998, 55).

Alueen strateginen sijainti on vaikuttanut monessa mielessä karjalaisuuden muotoutumiseen.

Kirkinen (1998, 41 – 42) huomauttaakin, kuinka erilaisten vaikutusten runsaus loi Karjalaan

aineellista ja henkistä monimuotoisuutta. Karjalaiset elivät kahden suuren ja laajentumishaluisen

kulttuuripiirin välissä (roomalais-germaanisen ja bysanttilais-slaavilaisen), jolloin erilaiset

sosiaaliset, kulttuuriset ja uskonnolliset vaikutteet kohtasivat alueen maaperällä. Karjalaisen heimon

ja kulttuurin identiteetin juuret juontuvat laajalta alueelta, mutta sen korkeakulttuurin ydin

muodostui Laatokan pohjoisosan rannikoiden tuntumassa viikinki- ja ristiretkiajalla noin 800-

luvulta 1300-luvulle.6 Kirkisen mukaan ehkä kaikkein vanhinta ainesta myöhemmän karjalaisen

heimon ja kansan identiteetissä ja kulttuuriperinnössä ovat taipumus liikkuvaan elämäntapaan,

kiintymys vaihtelevaan luontoon ja pienyhteisöissä kehittynyt kiintymys sukuun ja sukuperinteisiin

6
 Tähän väliin on tarpeen tehdä muutama huomio käsitteen 'heimo' käytöstä. Karjalaisista kuulee käytettävän vielä

tänäkin päivänä karjalainen heimo -termiä. Suomen on perinteisesti mielletty koostuvan kolmesta perusheimosta:
karjalaisista, hämäläisistä ja varsinaissuomalaisista (Kirkinen 1998, 39). Anglosaksisessa antropologiassa ei enää
aiempaan tapaan tavata käyttää käsitettä 'heimo' vaan sen on tullut korvaamaan 'etnisen ryhmän' käsite. Etnisyyden
käsite nimittäin ilmentää dynaamisuutta staattisuuden sijaan, minkä lisäksi se murtaa aikaisemman erottelun
modernin ja primitiivisen välillä (Meidän ja Heidän välillä) lähtemällä siitä, että myös Me olemme osa etnistä
ryhmää. (Eriksen 1993, 9 – 10. Ks. myös Huttunen 2005, 123 – 124.) Käsitteet ovat kuitenkin kontekstisidonnaisia,
kuten Huttunen, Löytty & Rastas (2005, 20) tuovat esiin, sillä viittauskohteesta ja käyttäjästä riippuen ne saattavat
saada hyvin erilaisia sävyjä ja merkityksiä. Esimerkiksi afrikkalaista yhteiskuntaa tutkiva antropologi ei käytä enää
tutkimistaan ryhmistä heimon käsitettä sen aiheuttamien konnotaatioiden vuoksi. Kuitenkin, kuten kirjoittajat
huomauttavat, ymmärretään suomalaisessa arkipuheessa 'karjalainen heimo' pääsääntöisesti positiivisessa
merkityksessä ja se onkin edelleen hyvin käytetty ilmaus.
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sekä tältä perustalta muodostunut sosiaalisuuden ja yhteistoiminnan merkitys. Silti varsinaista

yhtenäistä muinais-karjalaista identiteettiä on tuskin koskaan ollut olemassakaan. (ibid. 40 – 41.)

Ensimmäisen kerran Ruotsi ja Venäjä jakoivat Karjalan Pähkinäsaaren rauhassa 1323. Jaolla oli

pitkäkantoisia seurauksia tulevaisuuden kannalta, kun karjalainen väestö hajosi kahteen toisilleen

vihamieliseen ryhmään. Ruotsin karjalaiset kokivat sittemmin itsensä suomalaisiksi ja omaksuivat

luterilaisuuden. Venäjän karjalaiset omaksuivat puolestaan ortodoksisuuden ja saivat

venäläisvaikutteita. Ruotsin Karjala alkoi 1500-luvulle tultaessa kehittyä hiljalleen Suomen

Karjalaksi, kun suomalaisuus alkoi muutenkin nostamaan päätään. Myös maakunnallisten

identiteettien tiedostaminen alkoi kehittyä keskinäisen vuorovaikutuksen syventyessä. (ibid. 43, 45.)

Karjalan alueen väestö ja kulttuuri muodostuivat siis erilaisista kohtaamisista ja

yhteensulautumisista. Myöhemmin alueen yhteiskuntakehitykseen vaikutti myös Viipuri, jonka

kaupunkikulttuuri ja elämänmuoto olivat kehittyneempää kuin läntisen Suomen vastaava. Luonto,

elinolot, Pietarin vaikutuspiiri ja ortodoksisen uskonnon läsnäolo alueella muovasivat nekin

karjalaista kulttuuripiiriä omanlaisekseen. (Sihvo 1998, 449 – 450.)

Vuonna 1617 solmitussa Stolbovan rauhassa tulivat Ruotsin vallan alaisuuteen myös Laatokan

Karjala ja sen takamaa eli myöhempi Suomen Pohjois-Karjala. Tällä alueella säilyi venäläisvallan

vuoksi vanhakantaista karjalaista kulttuuriperintöä itkuvirsistä praasniekkoihin ja muihin riitteihin.

Uusista rajoista seurasi identiteettikriisiä, mutta toisaalta maakunnan luterilaiset ja ortodoksit

joutuivat nyt yhteistyöhön ja heidän välinsä alkoivat parantua. (Kirkinen 1998, 45, 49.)

Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 Viipurin lääni liitettiin Venäjään, joka sittemmin vuonna

1812 yhdistettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan. Tämän Suomen Karjalan eli niin sanotun Vanhan

Suomen kohtalona oli kokea tuona sadan vuoden aikana sosiaalista ja juridista sortoa. Sen aikainen

lahjoitusmaajärjestelmä vei talonpojilta maat ja pakotti heidät huonoon asemaan

vuokratyöntekijöinä. Karjalan Kannaksen ja Raja-Karjalan talonpojat jäivät tämän seurauksena

selvästi jälkeen Länsi-Suomen kehityksestä. Tälle sadan vuoden ajalle sijoittuu monia virkamiesten

ja ulkomaisten matkamiesten kuvauksia Vanhan Suomen alueelta, jonka elämää vertaillaan

kauhistelevaan tyyliin länteen nähden, mitä käsittelenkin seuraavassa alaluvussa. (Sihvo 1998, 450.)

Haminan rauhassa vuonna 1809 Venäjä sai Ruotsilta koko Suomen alueen ja Suomelle annettiin

autonomisen alueen rooli Suomen suuriruhtinaskuntana (Kirkinen 1998, 49). Suomen itsenäistyttyä

1917 alkoi itsenäisen Karjalan ajanjakso, joka kesti tunnetusti vain vuoteen 1940 asti. Sotien

seurauksena syntyi käsitys luovutetusta Karjalasta.
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Lyhyesti sanottuna Karjalasta ja karjalaisuudesta puhuttaessa on määriteltävä tarkasti, mihin sillä

viitataan, sillä historiallisesti, kansantieteellisesti ja maantieteellisesti Karjala merkitsee useita eri

asioita. Karjala voidaan kyllä jakaa Suomen Karjalaan ja Venäjän Karjalaan, mutta jako on siinä

mielessä puutteellinen, että karjalaisuus ei ole seuraillut valtiollis-poliittisia rajoja.
7
 Historiallisena,

hallinnollisena ja kansantieteellisenä käsitteenä Karjalaan lukeutuu hyvinkin paljon toisistaan

poikkeavia alueita, ja karjalaisen kulttuurin käsitteen alle mahtuu runsaasti erilaisia osakulttuureja.

(Sihvo 1998, 449.)

3.2. Karjala ja karjalaiset suomalaisuuden rakennusprosessissa

On mielenkiintoista tarkastella, minkälainen rooli Karjalalla ja karjalaisilla on ollut suomalaisuuden

rakennusprojektissa. Se miten nämä on esitetty, representoitu, on palvellut kansallisen

identiteettiprojektimme kulloistakin vaihetta. Kansallinen kulttuuri voidaan Hallin (1999) tavoin

nähdä diskurssina, joka rakentaa kansallisia (kulttuurisia) identiteettejä. Se on tapa rakentaa

merkityksiä, jotka suuntaavat ja järjestävät toimintaamme sekä käsityksiämme itsestämme.

Kansalliset kulttuurit koostuvat kulttuuristen instituutioidensa lisäksi symboleista ja

representaatioista. Ne toimivat representaation järjestelmänä. Kansalliset kulttuurit rakentavat

identiteettejä tuottamalla merkityksiä ”kansakunnasta”, joihin on näin mahdollista identifioitua.

Merkitykset sisältyvät tarinoihin, joita kansakunnasta kerrotaan. Ne sisältyvät muistoihin, joilla se

liitetään menneisyyteen sekä kuviin, joita siitä tuotetaan. Kansallinen kulttuuri on siis kertomus,

jota kerrotaan esimerkiksi kansallisissa historian kirjoissa, kirjallisuudessa, mediassa ja

populaarikulttuurissa. Ne tuottavat edelleen joukon kertomuksia, maisemia, skenaarioita, kansallisia

symboleita ja rituaaleja, jotka edustavat tai representoivat niitä yhteisiä kokemuksia, jotka antavat

kansakunnalle merkityksen. (Hall 1999, 47 – 48.) Tältä kantilta asiaa tarkastellen suomalaisuuden

rakennusprosessissa karjalaisuus ja Karjala alueena ovat olleet monen representaatiostrategian

resurssina ja raaka-aineena, kun on luotu käsitystä kansallisesta identiteetistä tai

yhteenkuuluvuudesta. Jos ajattelemme, mitkä ovat ”Suomen” representaatioita ja millainen on

7
 Karjalaisia voidaan sanoa nykypäivänä asuvan kolmella pääalueella: Suomessa, Karjalan tasavallassa Pohjois-

Venäjällä sekä Tverin läänissä Keski-Venäjällä. Näiden pääalueiden sisällä on erotettavissa identiteetiltään erilaisia
karjalaisryhmiä, kuten Karjalan tasavallassa Vienan Karjala ja Aunuksen Karjala, sekä Suomen alueella
siirtokarjalaiset, pohjoiskarjalaiset ja eteläkarjalaiset. (Kirkinen 1998, 39.)
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”suomalaisuuden diskurssi” huomataan, että Karjalalla on ollut siinä merkittävä rooli.

Harle ja Moisio (2000) analysoivat kirjassaan Missä on Suomi? kansallisen omakuvamme eli

suomalaisen identiteetin rakentamisen vaiheita geopoliittisten reunaehtojen puitteissa – siis idän ja

lännen välissä. Suomalaiset oli eräissä rotuteorioissa yhdistetty mongoleihin, mikä ei aikalaisia

miellyttänyt ja strategiana oli siirtää suomalaisiin liitetty negatiivinen kuva edelleen itään päin ja

slaaveihin. Suomalaiset julistivat itsensä rodullisesti puhtaiksi, eurooppalaisiksi, mutta tästä oli

suljettava ulos venäläiset, slaavilaiset, saamelaiset, romanit ja muut vähemmistöt. Kansalliseen

identiteettiprojektiin kuului, että haluttiin osoittaa suomalaisten kuuluvan oikeiden eurooppalaisten

kansojen joukkoon. Kirja esittelee mielenkiintoisesti sen, kuinka ”suomalaisuus” on ollut

ristiriitaisten määrittelyjen kohteena. Positiivisten määreiden perässä on luokiteltu negatiiviset

piirteet muihin ryhmiin liittyviksi, niin sisäisiin kuin ulkoisiin vihollisiin. Mongolit ja venäläiset

merkitsivät suomalaisuuden ulkoista vihollista ja saamelaiset, romanit sekä pakolaiset kävivät

sisäisistä vihollisista. Vääristä aineksista erottautuminen oli keskeinen elementti kansallisen

identiteettiprojektin rakentamisessa. (Harle & Moisio 2000, 99 – 100; ks. myös Ruuska 2004, 203 –

220)

Myös karjalaisuuden ja muun suomalaisuuden välillä on esiintynyt tarkkailua ja rajankäyntiä.

Sihvon (1994) mukaan tällainen rinnastelu on ollut ymmärrettävää, historiallisista, alueellisista,

maantieteellisistä ja kulttuurisista tekijöistä johtuen. Sihvo toteaa alueen sijainnin idän ja lännen

vaikutteiden kohtauspaikkana ja taistelutantereena vaikuttaneen karjalaisen väestön mentaliteettiin,

joskaan alueellisia eroja Karjalan sisällä ei pidä unohtaa. Karjalaisten omasta aluetietoisuudesta ja

kansallisesta identiteetistä ei ole lähteiden puuttuessa tietoa. Sen sijaan löytyy joitakin muiden

tuottamia kuvauksia karjalaisista. Niissä karjalaisia verrataan usein muihin Suomen heimoihin ja

toisaalta tehdään kansallista rajaa venäläisyyden ja karjalaisuuden välillä. Vanhan Suomen ajalta,

noin sadan vuoden jaksolta, voidaan kuvausten karjalaisista sanoa olevan sävyltään hyvin

negatiivisia. Karjalaista mentaliteettia kuvattiin kriittisesti ulkomaisten matkamiesten ja

suomalaisten hallintomiesten kertomuksissa ja Viipurin lääni nähtiin ankeana ja takapajuisena.

Sadan vuoden ero muusta Suomesta oli suomalaisten hallintomiesten kuvausten perusteella johtanut

kurjiin olosuhteisiin ja ”suomalaisen” kansanluonteen häviämiseen alueelta. Kuvausten päämääränä

oli osoittaa, kuinka alue olisi liitettävä takaisin Suomen yhteyteen. (Sihvo 1994, 25 – 27.)

Vielä 1800-luvulla karjalaisista esitettiin hyvin väheksyviä ja negatiivisia kuvia, mutta Kalevala
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(1835/1849) ja karelianismi muuttivat kuvan koko lailla. Vuoden 1812 jälkeen kansallisen

herätysliikkeen jäsenet löysivät Karjalan arvon. Tosin esimerkiksi Snellman katsoi, että karjalaiset

ovat sivistymättömämpiä kuin rannikkoseudun asukkaat. Kun karjalaisia kansantarinoita ja runoja

alettiin arvostaa, muuttui suomalaisten asenne positiivisemmaksi. Kalevalan myötä Karjala muuttui

Suomen kulttuuriseksi kultamaaksi, suurten runojen ja myyttien aarreaitaksi.
8
 Harlen ja Moision

sanoin ”huomattiin”, että karjalaiset olivat suomalaisia ja varsin hienoja suomalaisia olivatkin!

Karjalaisia alettiin näin tietoisesti ”suomettamaan” ja heidät erotettiin kansallisen

identiteettiprojektin hengessä lopullisesti venäläisyydestä. Alkavien sortovuosien ja

venäläistämiskampanjan aikana karelianismi palveli myös poliittisena strategiana, aseena Venäjää

vastaan. Kuva karjalaisista muuttui siis tympeistä ja ulkomaalaisiksi mielletyistä ”ryssistä”

suomalaisuuden kärkiedustajiksi. (Harle & Moisio 2000, 109 – 112.) Yleisesti ottaen

karelianismissa oli kyse kansallisromantiikasta ja vastaavia liikkeitä löytyi monista muista maista.

Karelianisteille Karjala oli romantisoitu mielikuva yhtenäisestä suomalaisesta menneisyydestä. Se

liittyi myös unelmaan kulttuurisesti merkittävästä Suomen kansasta, joka kuului osaltaan vanhaan

Eurooppaan. (Kuisma 2008, 76 – 77.)

On mielenkiintoista, että kalevalainen, romantisoitu ja kareliaaninen muinaissuomalainen perustui

itse asiassa vienankarjalaisiin. Ensimmäiset kuvaukset karjalaisesta ihmistyypistä kirjallisuudessa

eivät perustuneet nimittäin Karjalan maakuntaan vaan rajantakaisiin itäkarjalaisiin eli

vienankarjalaisiin. Topeliuksen mukaan juuri itäisessä Karjalassa oli löydettävissä ”alkupuhdasta”

Suomen kansaa. Lönnrot ja A.V. Ervasti katsoivat karjalaisten kahden puolin rajaa olevan samaa

kansaa. Runebergin tarinat näistä ”vilkkaista heimoveljistä” täydensivät sopivasti länsisuomalaista

verkkaista luonnetta. (Sihvo 1994, 556 – 557.) Vaikka kuvaukset liittyivät osittain alun perin

venäjänkarjalaisiin, ne ovat levinneet kuvaamaan laajemmin karjalaisia, ja kuten todettua, myös

”puhdasta” suomalaisuutta. Kuten tunnettua, taiteilijat ammensivat aiheensa Karjalasta ja

karjalaisuudesta 1800-luvun lopulla kansallisromantiikan hengessä. He uskoivat suomalaisuuden

löytyvän aidoimmillaan Karjalasta. Pariisista palasi tuolloin joukko suomalaisia nimekkäitä

taiteilijoita, jotka suuntasivat Kalevalan maille. Eero Järnefelt muisteli myöhemmin, kuinka nuoret

taiteilijat ryntäsivät löytöretkeilijöiden tavoin ja ranskalaisen realistisen taiteen innoittamina

hakemaan aiheita oman maan kansasta ja maisemasta. (Sihvo 1998, 457 – 458.)

8
 Lönnrotin Kalevalan ensimmäinen otsikko olikin Kalevala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan

muinoisista ajoista (Kuisma 2008, 75).
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Kalevalan myötä Karjala muodostui näin ollen Suomen kulttuuriseksi kultamaaksi ja

vienankarjalaisista syntyi kareliaaninen muinaissuomalainen. Kansallinen identiteetti perustetaan

usein symbolisesti käsitykseen puhtaasta ja alkuperäisestä kansasta (Hall 1999, 49 - 50) ja

Kalevalan symboliset maat muinaissuomalaisineen sopivat hyvin tähän funktioon. Se tarjosi myös

perustan kansallisen identiteetin ”alkuperälle, ajattomuudelle ja jatkuvuuden idealle” (ibid.). Ajatus

kansallisesta kulttuurista on sosiaalinen konstruktio, vaikka se on toki samalla myös reaalimaailman

ilmiö. Hallin (1999, 80) ajatusta soveltaen: kun tietynlainen ”suomalaisuuden” diskurssi

representaatioineen Karjalasta ja karjalaisista on syntynyt on sillä reaalisia vaikutuksia myöhempiin

puhe- ja ajattelutapoihin. Esimerkiksi mielikuva iloluonteisista ja vilkkaista karjalaisista on

muodostunut Topeliuksen määrittelystä ja on jäänyt elämään. Topeliuksen Maamme kirjassaan

(1875) hahmottelema kuvaus karjalaisista kuului: karjalainen on ”vilkkaampi ja iloluonteisempi,

jonkin verran koreilunhaluinen, kerskuva toisinaan, ja hyvin taipuvainen kauppaan, jossa usein

sattuu kepposia; muuten hän on rehellinen ja harvoin ryhtyy todellisiin varkauksiin ja suurempiin

rikoksiin”. (ks. Sihvo 1994, 28.) Toisin sanoen erilaiset representaatiot Karjalasta ja karjalaisuudesta

suuntaavat jossain määrin edelleen puhe- ja ajattelutapojamme. Aikaisemmat luonnehdinnat elävät

siis jossakin muodossa nykykuvastossamme (vrt. Ruuska 2004, 217 suomalaisesta identiteetistä).

3.3. Sodanjälkeinen Karjala ja siirtokarjalaisuus

Talvi- ja jatkosota aiheuttivat Karjalan ja karjalaisten kannalta erityisen järistyksen. Suomen oli

luovutettava rauhanneuvotteluissa keskeiset osat Karjalastaan Neuvostoliitolle ja sen noin 400 000

asukasta jouduttiin siirtämään kanta-Suomeen. (Kirkinen 1998, 51.) Itä-Karjala pysyi

Neuvostoliitolla (Sihvo 1994, 49). Karjalasta lähtemään joutuneista käytettiin Suomessa erilaisia

nimityksiä: puhuttiin evakoista, siirtoväestä tai siirtokarjalaisista. Ensimmäisen evakuoinnin

yhteydessä siviiliväestön oli lähdettävä vastaanottaviin kuntiin niine kantamuksineen, jotka

jaksoivat kuljettaa mukanaan. Heidät majoitettiin kouluihin tai suoraan maaseudun taloihin, mikä

oli suomalaisen siirtoväen sijoittamisen erityispiirre: eri väestön osat joutuivat näin läheiseen

kosketukseen toistensa kanssa. Siirtoväen sijoittamisesta säädettiin pika-asutuslaki, mutta

asutusohjelma keskeytyi jatkosotaan 1941. Syyskuusta 1941 luovutetun Karjalan alue oli jälleen

suomalaisten hallussa. Siirtoväkeä päästettiin alueelle kunnostustöihin ja seuraavana vuonna

luovutetun alueen maaseudulla oli jo noin 70% entisestä asukasmäärästä. Jälleenrakennusvaihetta

kesti pisimmillään kolmisen vuotta, kunnes alue toista ja viimeistä kertaa evakuoitiin sodan jaloista.

Evakkoon lähteminen oli paikoittain kaoottista pakoa ja evakkojunia pommitettiin traagisin
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seurauksin. (Sallinen-Gimpl 1994, 20.)

Siirtoväen pysyvän sijoittamisen järjestämiseksi säädettiin maahankintalaki, jonka mukaisesti siihen

oikeutetuille perheille myönnettiin viljelystiloja. Maansaantioikeudella taattiin suurelle osalle väkeä

mahdollisuus työskennellä entisissä ammateissaan. (ibid. 20, 23.) Sodan loputtua alkoi uupumaton

työ ja niin sanottu jälleenrakennuksen kausi. Tuolloin rakennettiin ennen kaikkea siirtoväelle ja

perheellisille rintamiehille asuintaloja ja raivattiin peltomaata. Siirtoväelle myönnettiin korvauksia

menetetyn omaisuuden takia, mutta korvaukset koettiin usein kohtuuttoman pieninä menetyksiin

nähden. (Raninen-Siiskonen 1999, 165, 168.) Siirtoväen asuttamisen arvioitiin kuitenkin yleisesti

ottaen onnistuneen olosuhteisiin nähden hyvin. Siirtokarjalaiset organisoituivat nopeasti lukuisiin

kansalaisjärjestöihin, joista suurimmaksi muodostui Karjalan liitto (Kirkinen 1998, 52). Liitto

keskittyi aluksi ensisijaisesti siirtoväen etujen ajamiseen sekä heidän taloudellisten, käytännöllisten

ja maansaantiasioiden ongelmien ratkaisuun. Yhtenä sen päämääristä on niin ikään alusta asti ollut

Karjalan palauttaminen ja asian esillä pitäminen. (Raninen-Siiskonen 1999, 197, 215.)

Pakkomuutto, joka synnytti karjalaisen siirtoväen toisaalta yhdisti tämän taustan jakavia ihmisiä.

Käsite siirtokarjalaisista kehittyi ja samantyyppiset kokemukset loivat keskinäistä

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Karjalaisuus kohtaisi kaiken kaikkiaan kulttuurisen muutoksen

joutuessaan erilaiseen tilanteeseen ja uuteen elinympäristöön.9 Syntyi käsitys siirtokarjalaisesta

identiteetistä, jota esimerkiksi Sallinen-Gimpl (1994) on tutkinut teoksessaan Siirtokarjalainen

identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen.

Sihvon (1994, 42) mukaan Karjalaa ja karjalaisuutta kuvatessa tai määriteltäessä aina talvisotaan

saakka oli yhtenä suurena linjana mentaliteetin liittäminen eli integroiminen suomalaisuuteen. Se oli

sekä ”ylhäältä” karjalaisuutta tarkastelevien suomalaisuusideologioiden lähtökohta kuin myös

karjalaisten itsensä tavoite. Voidaan sanoa, että talvisotaan tultaessa Karjalan maakunta oli

integroitunut muuhun Suomeen (ibid. 36). Vaikka karjalaiset olivat täysivaltaisia Suomen

kansalaisia, saattoivat he silti evakkouden seurauksena kokea tietynlaisia vaikeuksia

vastaanottavilla paikkakunnilla (ks. tästä esim. Raninen-Siiskonen 1999, 149 – 187). Raninen-

9
  Etnisyys ja kulttuuri eivät ole luonteeltaan staattisia, ja esimerkiksi siirtolaisuus tai pakolaisuus vaikuttaa niiden

sisältöön. Huttunen (2005, 131) huomauttaa etnisyyden saavan uusia muotoja ihmisten muuttaessa maasta toiseen.
Ryhmät, joiden kanssa ollaan oltu säännöllisessä vuorovaikutuksessa muuttuvat, samoin koko ympäröivä konteksti.
Tällöin koko ”kulttuuri” muuttuu ja tämä kulttuurinen muutos koskettaa kaikkia vuorovaikutuksen osapuolia.
Vaikka karjalaiset muuttivat evakkoon maan sisäisesti, seurasi evakkoudesta karjalaisuuden suhteen kulttuurinen
muutos. Karjalaisten asuttaminen ympäri maata ja heidän asettumisensa uusille paikkakunnille vaikutti myös toiseen
osapuoleen eli vastaanottavien paikkakuntien asukkaisiin.
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Siiskonen (1999, 149) huomauttaa, että vaikka karjalaiset oli ennen talvisotaa mielletty osaksi

suomalaisia, jolloin kulttuurierotkin oli nähty maakunnan asukkaille myönteisessä valossa, muutti

evakkous suhtautumista. Siirtoväestä tuli sen myötä muista suomalaisista poikkeava ryhmä, jolle

piti tarjota apua monessa muodossa, ja tulokkaat aiheuttivat näin epäilyksiä. Esiintyi uskomuksia

karjalaisten vieraudesta ja venäläisyydestä, minkä vaikutuksia oli näkyvissä karjalaisten saapuessa

evakkopaikkoihinsa (ibid. 152). Sotien jälkeisenä aikana pyrittiin ylipäätään rakentamaan

homogeenista kansallisvaltiota ja toisaalta oli tarkkailtava Neuvostoliitossa esitettyjä näkemyksiä

Suomesta ja pidettävä suhteet isoon rajanaapuriin mahdollisimman hyvinä. Tässä ilmapiirissä

Karjalan tai karjalaisuuden esille tuomista saatettiin paikoin pitää ongelmallisena.

Yleisesti ottaen sotien jälkeisestä ajasta aina 1980-luvulle saakka Suomen hallitus halusi pitää

julkisen keskustelun Karjalasta minimissään. Oli tärkeää säilyttää hyvät suhteet Neuvostoliittoon ja

julkinen keskustelu Karjalasta olisi saattanut aiheuttaa polemiikkia siitä, että Suomi suunnittelisi

alueen takaisin vaatimista. (Armstrong 2004, 13.) Koska juuri karjalaiset juuret omaavat ihmiset

olivat aktiivisimpia Karjalan takaisin vaatimisessa, saatettiin karjalaisuus yhdistää oikeistolaiseen

nationalistiseen ajattelutapaan. Karjalaisen kulttuurin vaaliminen tai siitä puhuminen tulkittiin

helposti poliittiselle piirille suunnatuksi viestiksi siitä, että Karjala kuului joskus Suomelle. Se

saatettiin tulkita näin merkkinä halusta vaatia aluetta takaisin. Karjalaisuutensa liputtaminen

saatettiin ymmärtää poliittisena äärinationalismina. Toisissa piireissä karjalaisuuden esille tuominen

saatettiin mieltää uhkana todelliselle suomalaisuudelle, sillä kiinnittyminen itäisen kulttuuripiirin

alueeseen tulkittiin sotien jälkeen epäisänmaalliseksi. (Alasuutari & Alasuutari 2009, 93 – 94, 99 –

100.)

Menetetty Karjala muodostui alueena pikku hiljaa muistojen maaksi. Sihvo (1994, 39 – 40) arvioi,

että esimerkiksi Olavi Paavolaisen toimittama teos Karjala – Muistojen maa (1940) tarjosi

heimotraumalle heimoterapian yleismallin, jota on seurannut koko sodanjälkeisen siirtoväen

mentaliteetti. Luovutetusta Karjalasta löytyi muistelun tueksi tavallisesti paljon materiaalia: kuvia,

tarinoita ja esineitä. Kuvauksia tuotettiin myös monissa muistelmissa sekä omakustanteissa. Lähes

koko menetetyn Karjalan alue on kuvattu tarkasti sanoin ja kuvin. Myös suomalaisessa

kaunokirjallisuudessa karjalaisten elämää ja evakkojen kokemuksia on kuvattu runsaasti.

Aikaisempaa Karjalan ja muun Suomen integraatiokehitystä seurasi alueen luovutuksen jälkeen

eräänlainen Karjalan ja karjalaisuuden eristäminen omaksi historiakseen. Sihvon mukaan voidaan

puhua Karjala-separatismista. Runoilija Eeva-Liisa Manner on sanonut osuvasti, että Karjala oli nyt
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täydellinen, koska se oli lakannut olemasta. Siitä tuli näin ollen ikuinen. Kuva Karjalasta rakentui

myyttiseksi, jossa alkoivat hiljalleen sekoittua toisiinsa Karjalan eri alueet ja historian vaiheet.

(Sihvo 1994, 42.)

Neuvostoliiton romahdettua alkoi karjalaisuuden suhteen jälleen uusi luku. Ensinnäkin Karjala-

keskustelu heräsi uudella lailla henkiin, kun näkemyksiä sai esittää aikaisempaan verrattuna

vapaasti. (Sihvo 1994a, 583.) Palautusta koskeva keskustelu muotoutui Karjalan kysymyksen alle.

Nevalainen (1998, 254) toteaa keskustelun ja mielenkiinnon luovutettujen alueiden kysymystä

kohtaan vaihdelleen Suomessa aalloittain. Joka tapauksessa 1990-luvun puoliväliin tultaessa

innostus palautusasiaa kohtaan oli jo laimentunut (palauttamiskeskustelun vaiheista ks. Nevalainen

1998, 250 – 254). Palautuskeskustelu tuli esille myös omien informanttieni kanssa ja käsittelen sitä

luvussa 7.2.1., Palautuskeskustelun hiljeneminen ja karjalaisuuden epäpolitisoituminen. Toinen

Neuvostoliiton romahtamisesta seurannut merkittävä muutos oli, että vierailumahdollisuudet

menetetylle alueelle aukesivat ja alkoi kotiseutumatkojen aikakausi. (Sihvo 1994, 42.) Karjalasta

evakkoon lähteneet saivat halutessaan nähdä entiset kotiseutunsa ja mukaan lähteneille jälkipolville

tuli mahdolliseksi kokea ja nähdä omin silmin luovutettu Karjala ja suvun kotipaikka. Myös omista

informanteistani suurin osa tiesi sukulaistensa vierailleen isovanhempien entisellä kotipaikalla.

Usein paikan päällä oli käyty isolla porukalla. Osa niistä haastateltavistani, jotka samastuivat jollain

tapaa karjalaisuuteen, oli käynyt itsekin suvun kotipaikalla.

3.4. Karjalaiset ja siirtokarjalaisuus tutkimuksessa

Siirtokarjalaisia ja luovutetun Karjalan aluetta koskevaa tutkimusta ei ole suomalaisessa kulttuuri-

ja sosiaaliantropologiassa selvitysteni perusteella tehty juuri lainkaan. Ainoa antropologinen

tutkimus on Karen Armstrongin (2004) Remembering Karelia. A Family's Story of Displacement

during and after the Finnish Wars.10 Kuten Kürti (2006, 399) kirja-arviossaan toteaa, Karjala on

10
 Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistoluettelosta löytyy tosin Oulun yliopiston kulttuuriantropologian

opiskelijoiden metodikurssille keräämä aineisto siirtokarjalaisuuteen liittyen. Aineisto kantaa nimeä ”Karjalaisen
identiteetin säilyminen Oulun siirtokarjalaisten keskuudessa” ja sen ovat vuonna 1989 keränneet Pekka Helin,
Veikko Ikonen, Juha-Pekka Karinki, Pekka Paloheimo ja Jukka Seutu. Sisällöstä kerrotaan, että: ”Tutkimuksen
tavoitteena oli selvittää Oulun siirtokarjalaisten karjalaista identiteettiä. Tutkimus kohdentui Oulun Karjalaiset ry:n
toimintaan ja muuhun keskinäiseen vuorovaikutukseen, siirtokarjalaisten sopeutumisprosessiin uudessa
ympäristössä, ortodoksiseen perintöön sekä karjalaisen ruoka- ja pukuperinteen luonteeseen Oulun siirtokarjalaisten
keskuudessa. Aineisto koostuu kymmenestä (10) haastattelusta ja kahdestakymmenestä (20) valokuvasta.”
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alueena saanut vain vähän huomiota antropologeilta. Armstrongin työ on harvoja Karjalaan liittyviä

antropologisia tutkimuksia. Ei sinänsä ole yllättävää, että Karjalaa ja siirtokarjalaisuutta ei ole

tutkittu suomalaisessa antropologiassa; ovathan kulttuuri- ja sosiaaliantropologia perinteisesti

keskittyneet vertailevana tieteenä tutkimaan omasta kulttuurista poikkeavia kulttuureja. Kenties

Armstrongin amerikkalainen tausta toi tarvittavaa etäisyyttä ”huomata” Karjalan ja karjalaisuuden

kiinnostavuus antropologisessa mielessä. (Itsehän tartuin karjalaisuusteemaan, kun se tarjoutui

kohdalleni tutkimushankkeen muodossa.) Armstrongin tutkimus perustuu muistelmien analyysiin,

joista hän tulkitsee karjalaisuuden ja suomalaisuuden rakentumista ja diskurssien kiertoa: kuinka

ihmiset positioivat itseään suhteessa eri 'me' -ryhmiin ja miten Karjalan merkitystä rakennetaan.

Varsinaista kolmannen polven karjalaisuuteen keskittyvää tutkimusta ei ole vielä tehty, vaikkakin

useisiin tutkimuksiin on sisällytetty joiltain osin kolmannen polven kokemuksia. Esimerkiksi

Raninen-Siiskonen (1999) kertoo väitöskirjassaan selvittäneensä myös kolmannen sukupolven

karjalaista kulttuuritietoisuutta kyselyssään Karjalaisen Nuorisoliiton jäsenille (n=25). Samoin

esimerkiksi Sallasmaan (2005) folkloristiikan pro gradu -tutkielmassa Siirtokarjalaisten

jälkipolvien karjalainen identiteetti kotiseutukertomuksissa 67:stä analysoiduista

kotiseutukertomuksista 10 oli kolmanteen polveen kuuluvien kirjoittamia.

Karjalaa ja karjalaisuutta sekä varsinaista siirtokarjalaisuutta on sen sijaan tutkittu runsaasti etenkin

historian, kansatieteen, perinteentutkimuksen ja kielitieteen näkökulmasta. Karjalaan liittyvää

tutkimusta löytyy kuitenkin monilta muiltakin aloilta, eri Karjalan määritelmiin ja aihealueisiin

liittyen. Käyn seuraavaksi lyhyesti läpi siirtokarjalaisiin liittyvää tutkimusta.

Siirtokarjalaisten tutkimuksen käynnisti Wariksen, Jyrkilän, Raitasuon ja Siipin sosiologinen

tutkimus Siirtoväen sopeutuminen (1952). Tutkimus perustui vuosina 1948 – 1951 tehtyyn

kenttätutkimukseen ja se loi pohjaa myöhemmälle siirtokarjalaisten tutkimukselle. Sosiologinen

siirtoväen tutkimus vahvistui uudestaan vasta 1970-luvulla. Siirtokarjalaisten sosiologista

tutkimusperinnettä jatkoi esimerkiksi Leo Paukkunen tutkiessaan muun muassa siirtokarjalaisten

sijoittumista Suomeen. (Sallinen-Gimpl 1994, 32.) Sallinen-Gimplin (1994) kansatieteen alaan

kuuluva väitöskirja tarkasteli kantaväestön ja karjalaisen siirtoväestön kohtaamistilannetta ja

siirtokarjalaisten sopeutumista. Teos on samalla laaja-alainen esitys karjalaisesta

Ks.Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Aineistot: Luettelo: FSD1349: Pitkä aineistokuvaus.
http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/luettelo/FSD1349/meF1349.html. (Viitattu 18.5.2012.)
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kulttuuriperinteestä, joka perehdytti muun muassa minut tutkimusteemaani tutkimusprosessia

käynnistäessäni. Historiallisesta näkökulmasta Karjalaan ja karjalaisiin liittyvää tutkimusta on tehty

runsaasti (ks. esim. Nevalainen & Sihvo 1998; Kirkinen, Nevalainen & Sihvo 1994; Jääskeläinen &

Savijärvi 1994).

Raninen-Siiskonen (1999) on tutkinut karjalaisen siirtoväen muistelukerrontaa

perinteentutkimuksen väitöskirjassaan. Myös hänen tutkimuksensa on ollut arvokas lähde työni

kannalta. Muistelukerrontaa ja muistoa käsitellään tämän teoksen lisäksi useissa muissakin Karjalaa

ja karjalaisuutta koskevassa tutkimuksissa. Esimerkiksi Kuusisto-Arponen (2008) on tutkinut

aluetieteen näkökulmasta evakko- ja sotalasten paikkatunteen muotoutumista ja identiteettipoliittisia

prosesseja. Niin ikään Fingerroos (ks. esim. 2003; 2006; 2007) on tutkinut siirtokarjalaisten

välittämää muistitietoa. Hän on kiinnostunut eri sukupolvien Karjala-kuvista suhteessa paikkaan ja

muistamiseen. Fingerroosin monet kirjoitukset ovat olleet työni kannalta mielenkiintoisia ja

erityisen arvokkaita. Fingerroosin ja Loipposen (2007) toimittama Nykytulkintojen Karjala on

monitieteinen artikkelikokoelma tämän päivän Karjala-tutkimuksesta. Esipuheessaan he toteavat

Karjala-tutkimuksen voivan 2000-luvulla hyvin, pitkän kuivan kauden jälkeen. He arvioivat

tutkimuksen saaneen uusia tulokulmia ja nyansseja aikaisempaan tutkimukselliseen hegemoniaan

nähden. Aikaisemmin painopiste on ollut lähinnä kalevalaisessa Karjalassa, historiallisessa

perspektiivissä sekä alueellisesti pohjoisessa ja Venäjän puoleisessa Itä-Karjalassa, mutta tätä nykyä

tutkimus on selkeästi monipuolisempaa ja moniäänisempää. (Fingerroos & Loipponen 2007, 7 – 8.)

Pertti ja Maarit Alasuutari (2009) ovat tutkineet toisen polven karjalaista identiteettiä. He liittävät

tutkimuksensa keskusteluun etnisen ja diasporisen identiteetin rakentumisesta ja säilymisen

edellytyksistä. Alasuutarin ja Alasuutarin tutkimus on ollut varsin hyödyllinen tämänkin tutkielman

kannalta. Komulainen (2003; ks. myös Komulainen & Gordon 2007) on puolestaan tutkinut

naistutkimuksen näkökulmasta karjalaisten naisten evakkotarinoita. Hän analysoi sitä, miten naiset

neuvottelevat perheen kautta kuulumistaan osaksi kansallista yhteisöä ja toisaalta sitä, miten

konstruktiot suomalaisuudesta ja karjalaisuudesta ovat sukupuolittuneita. Pro gradu -tutkielmia

siirtokarjalaisuuteen liittyen löytyi melko paljon, mutta näkökulmat olivat hyvin toisenlaisia kuin

tässä tutkielmassa. Tutkimuskohteena olivat sitä paitsi ennen kaikkea ensimmäiseen ja toiseen

sukupolveen kuuluvien ihmisten kokemukset. Luin kuitenkin muutamia pro gradu -tutkielmia

tutkimusaiheeseeni perehtyessä. Esimerkiksi Kokkosen (1988) pro gradussa (joka on julkaistu

kirjana) kartoitetaan karjalaisen kulttuurin ja perinteen tilaa Raumalla 1985 – 1986 ja näiden

siirtymistä eteenpäin.
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4. TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA TOTEUTUS

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni menetelmät, kentän sekä käyttämäni aineiston ja

analyysikehikon. Reflektoin tässä myös omaa tutkijan positiotani, aineistonkeruun sujumista ja

kysymystä tulosten yleistettävyydestä.

4.1. Etnografinen kehys ja kenttä

Tutkimuksellinen lähestymistapa tässä työssä on etnografia, mikä merkitsee monipuolisuutta niin

aineiston keräämisessä kuin sen luonteessakin. Silti keskeisimpänä aineistonkeruun tapana

etnografiassa pidetään osallistuvaan havainnointiin perustuvaa kenttätyötä. (Riemer 2009, 203.)

Tutkielmani ei ole kuitenkaan ”puhdas” etnografia siinä mielessä, että suhde informantteihini on

ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lyhytkestoinen eli olemme tavanneet ainoastaan kerran

haastattelun merkeissä (ks. suhteesta kenttään ja informantteihin esim. Hannerz 2003, 208 – 209).

Kuitenkin tutkimuksellinen otteeni ja suhteeni aineistoon on luonteeltaan etnografinen, vaikka sen

rajoja hiukan venytänkin. Etnografinen tutkimusmenetelmä soveltuu työhöni sen vuoksi hyvin, että

tarkoituksenani on analysoida karjalaisten juurien ja karjalaisuuden merkitystä nykyajassa ja

hahmottaa tutkimusilmiötä näin osana laajempaa kontekstia. Tässä haastattelut ovat ensisijaisena

lähteinä siitä, minkälaisia merkityksiä karjalaisuus saa informanttien elämässä, mutta muu aineisto

valottaa ilmiön luonnetta merkittävästi lisää.

Käsitys kentästä ja kenttätyöstä on muuttunut antropologiassa tieteenalan kehityksen mukana.

Hannerzin (2003, 201 – 210) mukaan klassisessa antropologiassa määrittynyt tapa ymmärtää kenttä

ja kenttätyö ohjaa silti edelleen käsityksiämme, vaikka maailmassa ja tieteenalassa on tapahtunut

merkittäviä muutoksia. Aiemman yhden paikan sijaan kenttä muodostuu tätä nykyä tavallisesti

monista paikoista (Hannerz 2003; Marcus 2001). Monipaikkainen kenttätutkimus vaatii

innovatiivista ajattelua siinä, miten hahmottaa ja rajata jotakin lähtökohtaisesti ei-rajallista

(unbounded) tutkimuskohdetta (Marcus 2001, 226). Kenttä voidaan nykyantropologiassa ymmärtää

monella tapaa, ja tutkimuksen aihepiiri määrää sen, miten se on tarkoituksenmukaisinta kulloinkin

hahmottaa (ks. esim. Huttunen 2010, 39 – 40). Tutkielmani kenttää ei ole mahdollista mieltää
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paikkana, vaikka karjalaisten juurien saaman merkityksen tutkiminen paikantuukin Suomen rajojen

sisään. Tämän tyyppiset kysymykset saavat edelleen pohtimaan sitä, ”missä kulttuuri sijaitsee” ja

missä kenttätyötä pitäisikään nykymaailmassa tehdä (ks. esim. Gupta & Ferguson 1997; Marcus

2001). Kyse ei ole siitä, että kulttuurit olisivat aikaisemmin olleet yhteen paikkaan sidottuja, vaikka

liikkuvuus onkin entisestään lisääntynyt ja monimuotoistunut. Pikemminkin voidaan sanoa, että

globalisaation muutosvoimien vuoksi Appadurain (1996, 33, 37 – 39) hahmottelemat maisemat

(scapes) vaikuttavat tavalla tai toisella meidän kaikkien elämään lokaalilla tasolla, mikä on

haastanut edelleen kenttätyön saamaa luonnetta antropologiassa. Tämän tutkielman kenttä voidaan

parhaiten mieltää ilmiönä eli sen tutkimisena, miten nykypäivänä siirtokarjalaisten jälkeläiset

suhtautuvat karjalaisiin juuriinsa. Kenttäni on muodostunut toisaalta useista konkreettisista

paikoista (muun muassa Karjalatalosta Helsingissä ja Kevätpäivien viettopaikasta Imatralla), mutta

toisaalta olen ollut kentällä koko aineistokeruun ajan, sillä olen löytänyt itseni usein

epämuodollisista keskusteluista karjalaisjuuristen ihmisten kanssa graduni aiheen tullessa esiin.

Luonnollisesti olen tarkastellut median tuotoksia aihettani silmällä pitäen ja huomioinut sieltä esiin

nousseet keskustelut ja puhetavat.

Oma tutkijan roolini suhteessa tutkimuskenttään havainnollistaa mielestäni jollain yleisellä tapaa

koko tutkimusaiheeni problematiikkaa. Se liittyy karjalaisuuden ja muun suomalaisuuden

erottamiseen. Toisaalta on nimittäin perusteltua puhua karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista,

mutta toisaalta taas karjalaisuus ja suomalaisuus kietoutuvat monin tavoin yhteen, jolloin niiden

erottaminen tuntuu toisinaan vaikealta. Olemme eräällä tavalla harmaalla alueella, mutta voidaan

tietysti kysyä, ovatko asiat (tai kulttuurit) ikinä selkeitä tai mustavalkoisia. Teen siis

kotiantropologiaa, mutta ulkoryhmäläisen näkökulmasta, sillä itselläni ei ole karjalaisia juuria.

Esimerkiksi karjalaisuutta tutkinut Fingerroos (2003, 201 – 203) reflektoi varttikarjalaisena

suhdettaan tutkimuskenttäänsä, johon hänellä oli karjalaisuutensa tähden pääsy ”sisäryhmäläisenä”.

Kuitenkin tutkijan roolinsa tähden ja oman sukupolvensa edustajana hän koki sosiaalisten rooliensa

vaihtelevan suhteessa tutkimuskenttään. Samoin esimerkiksi karjalaistaustainen Raninen-Siiskonen

(1999, 68 – 69) kertoo kentällään kokemasta samanaikaisesta sisä- ja ulkoryhmäläisyydestä. Hän

tunsi yleisesti ottaen tutkimaansa yhteisöä jollain tavoin, mutta oli myös sen ulkopuolinen.

Toisaalta voidaan sanoa, että Karjalalla on keskeinen osa kansallisessa tarinassamme ja suomalaisen

kulttuurisen identiteetin kuvastossa. Armstrongia (2004, 15) lainaten, ymmärrän suomalaisena

kulttuuriset koodit ja tunnen muiden suomalaisten tavoin ainakin jonkinlaisen version Karjalasta
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osana kansallista historian kertomusta ja toisaalta sota-aikaa. Havainnollistavaa on, että välillä

kokemus ulkoryhmäläisyydestäni aktivoitui, kun haastattelin esimerkiksi karjalaisuuteen vahvasti

identifioituvia ihmisiä ja heidän tietonsa karjalaisuuden ja Karjalan alueen suhteen olivat ei vain

omiani syvemmät ja vaan myös omakohtaiset. Toisaalta ne haastattelut sekä sellaiset epäviralliset

keskustelut, joissa keskustelukumppanilla oli karjalaisia juuria, mutta ne eivät olleet hänen

elämässään erityisessä osassa, eivät aiheuttaneet minulle kokemusta ulkoryhmäläisyydestä. Oli

myös mielenkiintoista, että etenkin karjalaisuudesta kiinnostuneet haastateltavani ja muut kentällä

kohtaamani ihmiset olettivat minulta löytyvän karjalaisia juuria. Kun kerroin, että näin ei ollut,

haluttiin yleensä tietää, miksi aihe kiinnostaa minua. Yleisesti ottaen ”antropologiaa kotona” -

tutkimuksen (anthropology at home) perusteluksi voidaan sanoa, että perustavanlaatuisimmat

kysymykset kulttuurista ja yhteiskunnasta ovat relevantteja kaikkialla maailmassa. Kenttätutkimus

'moderneissa' yhteiskunnissa on sitä paitsi voinut osoittaa, että ne ovat paljon heterogeenisempia

kulttuurisen ja sosiaalisen organisaationsa suhteen, kuin on tavattu ajatella. (Eriksen 2010, 34).

4.2. Aineisto

Tutkimusta varten keräämäni aineisto koostuu yhdeksästä haastattelusta
11

, yhdestä neljän hengen

ryhmähaastattelusta,
12

havainnoistani karjalaisissa tapahtumissa sekä tutkimuspäiväkirjaan

kirjatuista epävirallisista keskusteluista ja muistiinpanoista. Tekemistäni yhdeksästä haastattelusta

neljä ilmoittautui itse haastateltavaksi
13

, yhden tapasin eräässä karjalaisessa tilaisuudessa ja loput

neljä
14

 haastateltavaa löytyivät muita reittejä pitkin. Haastateltavat muodostavat heterogeenisen

11
  Haastatteluiden kesto vaihteli 40 minuutista puoleentoista tuntiin.

12
  Ryhmähaastattelu kesti noin 2 ja puoli tuntia ja se järjestettiin Karjalatalolla.

13
  Hankkeen käynnistyttyä syksyllä 2010 Virtain paikallislehti Suomen Selänsanomat haastatteli meitä kolmea gradun

tekijää lehtijuttua varten. Artikkeli ”Kenttähaastattelut alkavat: Nuorempien sukupolvien karjalaisuus kiinnostaa”
ilmestyi 30.9.2010. Kerroimme artikkelissa tutkimusaiheistamme ja pyysimme karjalaisjuurisia ihmisiä ottamaan
yhteyttä, mikäli kokivat olevansa kohderyhmää ja haluavansa osallistua tutkimukseen. Tämä poiki minulle neljä
haastattelua.

14
  Näistä kaksi löytyi hankkeen kautta saadun ”Karjalaisia sukuja Virroilla” -kontaktilistan kautta. Nämä

yhteyshenkilöt olivat ilmoittaneet kulttuurin tutkimusaseman johtaja Antti Koiraselle olevansa tarvittaessa apuna
tutkimuksessa. Listalla olevat henkilöt olivat itse ensimmäisen tai toisen polven karjalaisia. Soitin sattumanvaraisesti
useille ensimmäiseen polveen kuuluville henkilölle ja sain muutaman lapsenlapsen puhelinnumeron, joista kaksi
myöhemmin suostui haastateltavaksi.

 Toiset kaksi haastattelua sovittiin spontaanisti: toinen kuului lähipiiriini ja toisen haastateltavan kanssa
tutkimusaiheeni tuli sattumalta puheeksi ja sovimme tekevämme haastattelun.
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joukon ja jakaantuvat melko laajalle ikäskaalalle (ks. Liite 3: Taulukko tutkimusta varten

haastatelluista henkilöistä). Halusin saada aineistooni myös karjalaisuuden parissa aktiivisesti

toimivia ihmisiä ja sen vuoksi haastattelukutsu osallistumisesta ryhmäkeskusteluun laitettiin

vetämään Karjalaisen Nuorisoliiton kautta. Näin löytyi neljä vapaaehtoista, joista kaksi harrasti

kansantanssia osana Nuorisoliittoa, yksi kuului Wiipurilaiseen Osakuntaan ja yksi puolestaan

pitäjäseuraan. Kriteerinä kaikille informanteilleni oli, että ainakin yksi heidän isovanhemmistaan oli

kotoisin menetetyn Karjalan alueelta. Kuten todettua, on haastateltavieni joukossa sellaisia, joiden

isä tai äiti on ehtinyt syntyä luovutetun Karjalan alueella. Muissa tapauksissa joku haastateltavan

isovanhemmista on syntynyt Karjalassa, mutta oma vanhempi on syntynyt vasta evakkouden

jälkeen muualla Suomessa. Lisäksi yhden haastateltavan tapauksessa sidos menetettyyn Karjalaan

tulee isomummon kautta. Haastateltavien joukko on siis melko heterogeeninen, eikä nimitys

”kolmannen polven karjalaisuus” tee oikeutta todellisuudelle. Puhun kuitenkin tutkielmassani

nykykarjalaisuudesta, karjalaisuudesta nykypäivänä tai kolmannen polven karjalaisista ja viitaan

tällöin tutkimusaineistooni. Tapahtumat ja tilaisuudet, joihin osallistuin, ovat Karjalaisuus

Nykypäivänä -keskustelutilaisuus
15

 ja Karjalaiset Kevätpäivät Imatralla
16.

Molemmat tilaisuudet

olivat Karjalaisen Nuorisoliiton järjestämiä. Tämän primaariaineiston lisäksi olen valottanut

tutkimusilmiötä nykykarjalaisuutta koskevaa lehtikirjoittelua tarkastellen
17

. Aihetta koskevia

tuoreita lehtiartikkeleita löytyi neljä. Lisäksi olen ottanut mukaan tarkasteluuni Karjalainen

Nuorisoliitto 30 vuotta -juhlalehden ja kolme Liljan loisto -yhtyettä käsittelevää artikkelia, sillä

yhtye on levyttänyt reggae-sovitettuja karjalaislauluja. Aineistoni on kerätty aikavälillä 09/2010 –

5/2011.

Tutkimushaastatteluni olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja (ks. esim. Bernard 1994, 209 –

210), joissa käytiin läpi valitsemiani teemoja. Koska tutkielmani fokus kuitenkin tarkentui työni

edetessä, myös haastattelurunko muuttui joiltakin osin, esimerkiksi virtolaisen aspektin jäädessä

pois. Tästä huolimatta kaikki tutkimuspäivämerkinnät, haastattelut ja keskustelut valottavat omalta

osaltaan tutkimusilmiötäni. Kuten Hammersley ja Atkinson (2007, 3 – 4) toteavat, alkuperäiset

15
  6.10.2010 Karjalaisen Nuorisoliiton järjestämä tilaisuus. Alustajana Outi Fingerroos aiheesta ”Muodikas Karjala”.

Tämän jälkeen käytiin paneelikeskustelu, jossa jäseninä olivat: Outi Molari (Nuorisoliiton puheenjohtaja), Outi
Tiainen (Osakunnan ja Nuorisoliiton jäsen), Ilkka Kuivalainen ja Janne Kosonen (vanha Karjalaisen Osakunnan
aktiivi). Paikalla oli n. 50 ihmistä. Tilaisuus kesti tunnin ja 45 minuuttia.

16
 Kevätpäivät on Karjalaisen Nuorisoliiton tapahtuma, joka järjestetään vuosittain jossain päin Suomea. Tapahtuma

koostuu kansantanssiluokituksesta tanssiesityksineen sekä erilaisista työpajoista, kursseista ja iltaohjelmasta. Lisäksi
järjestetään nuorten ja aikuisten liittokokoukset.

17
 Ks. Lähdeluettelosta Sekundaariaineisto: Lehtiartikkelit.
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kiinnostuksen kohteet ja tutkimuskysymykset usein kehittyvät tai jopa muuttuvat tutkimusprosessin

aikana ja näin oli myös tämän tutkimuksen kohdalla. Pääsyäni kentälle ja haastateltavien löytymistä

helpotti se, että tutkimushankkeemme puolesta olin saanut listan Virtain karjalaisista suvuista, ja

yhteydenottoni muutamiin perheisiin tuotti tulosta ja löysin haastateltavia. Sain lisäksi neljä

yhteydenottoa Virtain paikallislehden tekemän jutun kautta, jossa minun tutkimusaiheeni esiteltiin

osana laajempaa tutkimushanketta.18 Virtain karjalaisten sukujen listalta löytyvät henkilöt olivat

tavallisesti itse syntyisin Karjalasta, joten tiedustelin puhelimessa aina sitä, voisinko saada

mahdollisten lastenlasten yhteystietoja esittääkseni heille haastattelupyynnön. Kuvaavaa on, kuinka

eräässäkin tapauksessa soitettuani yhdelle kontakteista ja selitettyäni toivomukseni, kommentoi

vaimo asiasta kuultuaan taka-alalta, ettei heidän lapsenlapsiaan kannata karjalaisuudesta haastatella.

Hän totesi, että heidän lapsistaan ainoastaan yhtä kiinnostaa karjalaisuus vähän, mutta ”ei

nuorempia kiinnosta”. Sain kuitenkin listan kautta kaksi haastattelua. Yksi haastateltava löytyi

puolestaan omasta lähipiiristäni ja yksi haastateltava löytyi spontaanisti ollessani tekemässä eräässä

paikassa jo sovittua haastattelua.

Haastattelu on aina vuorovaikutustilanne (Huttunen 2010, 58 – 59), johon vaikuttaa siksi myös

tutkijan tausta. Suomalaisena opiskelijana tutkimusaihetta ja haastateltavia oli helppo lähestyä eikä

ongelmia ilmennyt haastateltavia etsiessä tai itse haastatteluissa. En kokenut sukupuoleni

merkittävästi vaikuttavan haastattelutilanteeseen ja ikäni puolesta tunnuin olevan tarpeeksi lähellä

kaikkien haastateltavieni kanssa, jotta pystyin ymmärtämään heidän tuntemuksiaan. Haastattelujen

laatu parani loppua kohden siitä syystä, että omat haastattelutaitoni paranivat ja ymmärrykseni

karjalaisuuden suhteen syveni. Ensimmäiset haastattelut perustuivat täysin kysymys – vastaus -

muotoon, mutta kokemusteni kerryttyä ne muodostuivat loppua kohden enemmän dialogisiksi.

Toisaalta karjalaisista juurista olisi voinut olla hyötyä haastatteluissa, sillä olisin voinut keskustella

myös omista kokemuksistani. Karjalaiset juuret olisivat kenties lähentäneet suhdettani joihinkin

haastateltaviin, sillä muutamat toivat haastatteluissa esiin, että karjalaistaustaisten ihmisten kanssa

löytyy usein helposti tietynlainen yhteys. Toisaalta, kuten Kuusisto-Arponen (2008, 173)

huomauttaa, tutkijan ”liiallinen luottamus omaan kompetenssiinsa saattaa johtaa ilmiön

ymmärtämisessä oleellisten havaintojen ohittamiseen tai jopa kieltämiseen”. Henkilökohtaisesta

yhteydestä tutkimuskenttään on tavallisesti oma hyötynsä, mutta liiallinen luottamus omaan

kulttuuriseen kompetenssiin tuottaa rajoitteita, joita Kuusisto-Arponen kutsuu tutkijan

havaintokyvyn sokeiksi kulmiksi. Tässä mielessä olin tutkimusta aloitellessani vapaa ennakko-

18
 Ks. Suomenselän Sanomat (30.9.2010) ”Kenttähaastattelut alkavat. Nuorempien sukupolvien karjalaisuus kiinnostaa

Kirjoittanut Mervi Partanen.
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oletuksista, sillä en ollut elämäni aikana koskaan erityisemmin ajatellut karjalaisuutta. ”Puheliaat ja

vilkkaat karjalaiset” oli ainoa ennakkokäsitykseni, ja karjalaisuuden kenttä oli minulle hyvin pitkälti

tabula rasa. Tutkimushankkeesta kuuleminen herättikin minut ajattelemaan ylipäätään

karjalaisuuden olemassaoloa Suomessa ja sai kiinnostukseni viriämään.

Kaikki karjalaisuuteen jollain tapaa identifioituvat puhuivat mielellään aiheesta. Niille, joille

karjalaiset juuret eivät olleet identifioitumisen kohde, viestittivät sen sijaan usein sitä, että aihe ei

ole heille läheinen eikä tuttu, ja se tietysti vaikutti merkittävästi keskustelun luonteeseen. He toivat

monella tapaa esiin kokemuksen siitä, että eivät tiedä asiasta paljoakaan. Vaikka aineistonkeruu

onnistui kaiken kaikkiaan hyvin, on aineiston heikkoutena sen aikaperspektiivi. Alkaessani

aineiston analyysin, huomasin monta kertaa sen, kuinka useammat haastattelukerrat informanttien

kanssa olisivat olleet hyödyksi ja syventäneet työtäni. Tutkimusasetelman tarkentuessa loppua

kohden kävi myös niin, että kaikissa haastatteluissa ei käsitelty juuri jotakin tiettyä ulottuvuutta,

josta olin myöhemmin kiinnostunut. Muutamassa tapauksessa olen pyytänyt sähköpostitse

tarkennuksia haastatteluihin, mikä toimi varsin hyvin, ja yhdessä tapauksessa haastateltava kuuluu

lähipiiriini, joten olen voinut keskustella haastattelunkin jälkeen teemoista tarkemmin. Pitemmästä

ajallisesta kaaresta kenttätyön aikana olisi varmasti ollut etua (ks. Huttunen 2010, 46), mutta jo

tämän aineiston avulla pystyin näkemykseni mukaan tutkimaan tyydyttävällä tavalla suhtautumista

karjalaisuuteen nykyajassa.

4.3. Analyysitapa

Haastattelujen (muodollisten haastattelujen, epämuodollisten keskustelujen ja ryhmähaastattelun)

analysointi muodosti tutkimukseni perustan, joka syventyi muulla keräämälläni aineistolla sekä

sekundaariaineistolla (ks. Huttunen 2010, 43). Keskeisenä analyysia ohjaavana ajatuksena oli

tarkastella, minkälaiseksi informantti koki suhteensa karjalaisiin juuriinsa ja karjalaisuuteen. Minkä

merkityksen karjalaisuus sai hänen elämässään ja identifioituiko hän jollain tapaa karjalaisuuteen?

Entä minkälaiseksi hän kuvaili karjalaisuutta ja mitkä asiat siinä tulivat itselle tärkeiksi? Vaikka

haastattelurunko muuttui tutkimusprosessin kehittyessä, käsittelin haastateltavien kanssa ainakin

seuraavanlaisia asioita. Pyysin heitä kertomaan karjalaisista juuristaan. Kysyin, mitä karjalaisuus

heille merkitsee ja miten he määrittelevät sitä. Kysyin edelleen, miten he kokevat karjalaisuutta

elämässään ja miten he tuntevat karjalaisia perinteitä. Tiedustelin sitä, ovatko he käyneet Karjalassa
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ja millainen kokemus se oli. Lisäksi esitin haastatelluille sellaisen väitteen, jonka mukaan

karjalaisuus olisi henkitoreissaan ja kulttuuriperintö kuolemassa, ja pyysin heitä kommentoimaan

tätä. Ryhmähaastattelun järjestin tehtyäni ensin kaikki yksilöhaastattelut ja siinä pääsin

reflektoimaan jo tehdyistä haastatteluista nousseita näkemyksiäni osallistujien kanssa.

Kävin haastatteluaineistoani läpi sitä mukaan kun sitä kertyi tehden niiden marginaaleihin

huomautuksia, mikä edelleen ohjasi tulevia haastattelujani. Teoreettiset kysymykset eron

tekemisestä ja sosiaalisten rajojen vedosta olivat ohjanneet alkuperäistä kiinnostustani ja

kysymysrungon laatimista. Minua kiinnosti myös peilata mielenkiintoa ja suhtautumista

karjalaisuutta kohtaan suhteessa keskusteluihin myöhäismodernin tai postmodernin luonteesta.

(Fingrroosin (2007) argumentit nykykarjalaisuudesta uusheimolaisuutena inspiroivat ajatteluani.

Ks. tarkemmin Yhteisöt kuulumisen paikkoina -luku.) Kaiken aineiston kerättyäni luin aluksi

lukuisiin kertoihin läpi kaikki litteroimani haastattelut ja tiivistin niiden teemoja ja haastateltavien

näkökulmia lyhyemmiksi versioiksi. Pyrin tulkitsemaan näin sitä, minkä viestin haastateltava halusi

minulle välittää ja mitä asioita halusi korostaa. Jo alkuvaiheessa minun oli mahdollista tehdä selkeä

ero niiden välillä, jotka kokivat karjalaisuuden itselleen etäiseksi ja toisaalta niiden välillä, joille

karjalaisuus oli jollain tapaa identifioitumisen kohde. Kävin myös kokopitkiä haastatteluita

useampaan kertaan läpi siten, että tein niihin merkintöjä sitä silmällä pitäen, minkälaisia asioita

haastateltava toi itse esiin ja toisaalta miten he puhuivat tietyistä kysymyksistäni ja aihepiireistäni.

Koodattuani näin aineistoani järjestin sen erilaisiin luokkiin, ja tein Word -kansioita, joihin keräsin

samasta teemasta kertovia kohtia ja kokemuksia haastatteluista. Tein siis esimerkiksi luokan

”Karjalaisuus perheessä”, johon keräsin kaikista haastatteluista tähän liittyvä puhetta. Toisaalta

esimerkiksi sellainen teema, kuin Venäjän rooli karjalaisuuden määrittelyssä tuli usein vastaan,

vaikka en siitä ollut kysymystä esittänyt, ja siihen liittyvä puhe sai näin myös oman luokkansa. Ne

haastattelut, joissa karjalaisuus koettiin etäisenä eikä se ollut identifioitumisen kohde, analysoin

omana kokonaisuutenaan, jossa kiinnitin kuitenkin yhtä lailla huomiota siihen, miten

karjalaisuudesta puhuttiin, miten siihen suhtauduttiin ja mikä määriteltiin karjalaisuudeksi.

Tarkastelin niissä myös haastateltavien näkemyksiä ”karjalaisuuden läsnäolosta tai poissaolosta”

perheessä ja suvussa.

Karjalaisuuteen jollain tavalla identifioituvia analysoin yhtä lailla omana kokonaisuutenaan. Tästä

aineistosta analysoin vielä edelleen tarkemmin niitä, jotka kuuluivat haastatteluhetkellä johonkin

karjalaiseen yhteisöön. Koko aineistoani läpikäymällä ja koodaamalla järjestin esiin seuraavat
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luokat: ”Karjalaisuus perheessä”, ”Palautuskeskustelu”, ”Tietämättömyys”, ”Katkos”, ”Esimerkkejä

karjalaisuuden taka-alalle joutumisesta”, ”Mikä määrittyy karjalaisuudeksi”, ”Karjalaisuus osana

identiteettiä”, ”Karjalaisuus arjessa ja elämässä”, ”Puhetta perinteistä”, ”Karjala paikkana”,

”Yhteisöllisyys”, ”Negatiivinen suhtautuminen Venäjään”, ”Näkemys karjalaisuuden

tulevaisuudesta”, ”Milloin kiinnostunut karjalaisuudesta” ja ”Miksi karjalaisuus kiinnostaa

nykyaikana”. Analyysitapani oli erittäin aineistolähtöinen, ja vasta kaiken aineisto ollessa koossa ja

sen sisältöä ja luonnetta pohtiessani havaitsin Stuart Hallin teorioiden kulttuurista ja identiteetistä

jäsentävän mielenkiintoisella tavalla ilmiötä ja kiinnittämällä sen samalla vahvasti

myöhäismodernin ajan henkeen. Useat teoreettiset lähestymistavat, joista käsin katsoin pystyväni

hedelmällisesti tarkastelemaan tutkimusilmiötäni, putosivat aikaisemmin toinen toisensa jälkeen

laskuista. Näitä edellä lueteltuja luokkia ja niiden sisältämää haastattelupuhetta jäsensin nyt

teoreettisten välineiden avulla empirialuvuiksi. Etnografiselle tutkimusmenetelmälle tyypilliseen

tapaan pyrin lukemaan eri aineistojani niin rinnakkain kuin ristiin ja kontekstoimaan haastattelut

osaksi muuta aineistoa, kuten esimerkiksi osaksi nykykarjalaisuutta koskevaa keskustelua

(Huttunen 2010, 42 – 45).

Jaottelin aineistoni siis karkeasti niihin, jotka identifioituivat jollain tapaa karjalaisuuteen ja niihin,

joille karjalaisuus oli etäinen asia omassa elämässä eikä siihen identifioiduttu. Viimeksi mainittua

haastattelujoukkoa analysoidessani tuon mukaan myös keskustelun karjalaisen identiteetin

häviämisestä ja kulttuurieroista karjalaisuuden ja muun suomalaisuuden välillä. Ensin mainittua

haastattelujoukkoa analysoin puolestaan seuraavista näkökulmista. Tarkastelen heidän suhdettaan

karjalaisuuteen: sitä, minkä he määrittelevät karjalaisuudeksi ja mihin he siinä identifioituvat.

Tämän jälkeen tarkastelen sitä, minkä merkityksen Karjala saa heille paikkana sekä sitä, minkälaisia

karjalaisia yhteisöjä aineistostani löytyi ja mikä oli informanttieni suhde niihin. Lopuksi pohdin

aineistoni valossa sitä viimeaikaista keskustelua, jonka mukaan kiinnostus karjalaisuutta kohtaan on

nousussa jälkipolvien keskuudessa. Esitän oman tulkintani siitä, minkälaisiin tendensseihin ja

teoreettisiin keskusteluihin ilmiötä voisi osaltaan liittää.

Etnografian vahvuus ei ole tulosten yleistettävyydessä sinänsä vaan sosiaalisten ilmiöiden tai

ryhmien rikkaassa ja ”tiheässä kuvauksessa” (Geertz 1974). Huomautan, että oma tutkimukseni

perustuu suppeaan aineistoon eikä siitä voi tehdä laajoja yleistyksiä siitä, mitä karjalaisuus on

nykyaikana tai minkälaisen merkityksen karjalaiset juuret saavat tai eivät saa kolmannessa polvessa.

Tämän tutkiminen vaatisi laajemman haastattelu- ja havainnointiaineiston, toteutettuna pidemmällä
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aikavälillä. Samoten tutkijan roolilla on merkittävä vaikutus tehtäessä tutkimusta etnografisesta

lähtökohdasta käsin (Eriksen 2010, 37), mikä on tilanne ylipäänsä laadullisen tutkimustavan ollessa

kyseessä. Tutkimus ja sen aineisto ovat näiden seikkojen lisäksi aina sidoksissa aikaansa ja

kontekstiinsa (Huttunen 2010, 46 – 47). On huomioitava niin ikään, että karjalaisuutta ja

karjalaisten juurien saamaa merkitystä nykyajassa voi tutkia useista antropologisista näkökulmista

käsin, ja oma teoreettinen mielenkiintoni sekä tutkimukseni lopulliset johtopäätökset kertovat vain

yhden tulkinnan kyseisestä tutkimusilmiöstä.

Olen muuttanut kaikkien haastateltavieni nimet ja joissakin tapauksissa jättänyt kertomatta joitakin

yksityiskohtia anonymiteetin suojelemiseksi. Monissa tapauksissa haastateltava totesi, että voi

esiintyä tutkimuksessa omalla nimelläänkin, mutta olen päätynyt yhtenäisyyden vuoksi käyttämään

kaikista muutettua nimeä. Joillekin haastateltaville oli tärkeää, ettei tiettyjä yksityiskohtia tuoda

esiin, mikä voisi mahdollistaa tunnistamisen. Tutkielmani sisältää lisäksi etnografialle tyypilliseen

tapaan informanttien omaa puhetta. Litteroitua haastattelupuhetta olen paikoin stilisoinut ja

poistanut siitä toistoa, mutta olen silti halunnut säilyttää niissä puheelle tyypillisen sävyn. Kolme

pistettä sulkeiden sisällä (…) merkitsee sitä, että kommentista on siitä kohtaa poistettu sanoja tai

lauseita. Kaksien sulkeiden sisällä oleva sana tarkentaa sitä tapaa, jolla edellä oleva lause tai sana

on lausuttu. Lauseen perässä oleva viiva merkitsee sitä, että aloitettu lause on katkennut. Alleviivaus

puolestaan merkitsee sitä, että haastateltava on äänenpainollaan korostanut kyseistä kohtaa.

Seuraavasta luvusta alkaen siirrytään itse tutkimuksen ytimeen. Aivan ensimmäiseksi haluan

käsitellä perheen ja suvun roolia siinä, miten tärkeäksi karjalaisuus koettiin omassa elämässä.

5. PERHEEN JA SUVUN MERKITYS KARJALAISUUDEN
ETEENPÄIN SIIRTYMISESSÄ

Perheellä ja suvulla näyttää olevan huomattava merkitys siinä, miten tietoisia kolmannen polven

karjalaiset ovat juuristaan ja minkälaisen merkityksen nämä juuret ja karjalaisuus ylipäänsä

elämässä saavat. Perheen ja suvun rooli karjalaisuuden eteenpäin siirtymisessä vaikuttaa olevan

aineistoni perusteella kaikista keskeisimpiä. Tämä ei ole yllättävää; onhan perhe, suku ja sen

lähipiiri ihmisen ensisijainen sosialisaatioympäristö. Esimerkiksi Åhrénin (2008) tutkimuksessa

nuorista saamelaisista korostuu, kuinka saamelaisen identiteetin syntyminen on riippuvainen

kasvuympäristöstä ja perheestä. Saamelainen koti ja elämäntapa ovat luoneet polun luonnolliseen
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saamelaiseen identiteettiin, mutta perheissä, joissa saamelaisuus on jätetty taka-alalle, on nuorten

saamelainen etninen identiteetti heikko tai olematon. Muutamissa haastatteluissani ja useissa

keskusteluissani ihmisten kanssa kävi selvästi ilmi, ettei heillä ole karjalaisuutta tuotu kotona

millään tapaa esiin (tai sitten varsin vähäisessä määrin), eivätkä perheen siirtokarjalaiset juuret ole

saaneet erityistä merkitystä. Karjalaisuus on tällöin jäänyt haastateltaville omaan elämään nähden

etäiseksi asiaksi. Käsittelen tätä ilmiötä seuraavassa luvussa tarkemmin.

Kolmestatoista informantistani viisi kertoi kasvaneensa vahvasti karjalaisessa kodissa. He kuvasivat

suhdettaan karjalaisuuteen hyvin kotoiseksi. Heillä oli ollut aina enemmän tai vähemmän

jonkinlainen kiinnostus karjalaisuutta kohtaan. Usein karjalaisella isovanhemmalla (tai

isovanhemmilla) oli ollut suuri vaikutus, mutta näissä tapauksissa myös jompaakumpaa omista

vanhemmista kuvattiin enemmän tai vähemmän karjalaiseksi. Esimerkiksi Marja on elänyt

lapsuutensa ja nuoruutensa nykypäivälle epätyypillisessä karjalaisessa suurperheessä: kolmen

sukupolven taloudessa karjalaisen suvun keskellä. Hänelle karjalaisuus on luonnollinen osa

identiteettiä. Marja kertoi:

Isän vanhemmat on asuneet kuolemaansa saakka meidän kanssa saman katon alla, jotka siis

molemmat on Karjalasta. Elikkä meillä on näkynyt joka päiväisessä elämässä se karjalaisuus sitäkin

kautta. Ja tosiaan siis 90-luvulle asti on elänyt vielä tää edellinenkin sukupolvi. (…) Että meillä on

puhuttu kotona karjalan murretta ja syöty karjalaisia ruokia ja niinkun eletty näin.

Myös Liisa on kasvanut kertomuksensa mukaan varsin karjalaisessa kodissa. Hänelle erityisesti

mummon vaikutus oli suuri:

Mä oon viettäny mun karjalaisen mummoni kanssa hirveen paljon aikaa ja kuullut hänen juttujaan, ja

mummohan puhu ihan täyttä murretta esimerkiks. Niin mä en oo ikinä kokenut olevani

identiteetiltäni hämäläinen ((naurahtaa)). Että mä imin kyllä sieltä lapsuudenkodista ne vaikutteet

aika vahvasti ja koen, että mä oon puoliks karjalainen ja puoliks varsinaissuomalainen. Ja ehkä tää

karjalaisuus tuntuu vielä huomattavasti läheisemmältä, kuin varsinaissuomalaisuus.

Liisan mukaan isovanhempien läsnäolo teki karjalaisuudesta vallitsevaa hänen lapsuudessaan. Hän

kuvailee itseään vanhempiensa juurien mukaan puoliksi karjalaiseksi ja puoliksi

varsinaissuomalaiseksi, vaikka on perheineen asunut pitkään Hämeessä. Yhtä lailla Jaana kuvaili

karjalaisen mummonsa roolia suureksi siinä, kuinka heidän perheessään karjalaiset tavat ja arvot
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tulivat tutuiksi hänelle ja sisaruksilleen. Hän totesi painokkaasti: ”Että se on aika voimakkaasti ollu

kumminkin meidän tässä identiteetin luomisessa se karjalaisuus. Koska mummo oli, ja se vaikutti,

ja me oltiin mummon kanssa paljon tekemisissä. Että se oli siinä meijän elämässä se karjalaisuus

voimakkaasti.” Miika kertoi haastattelussa, että karjalainen kulttuuri on ollut vahvasti esillä heidän

perheessään isän ja hänen sukuhaaransa kautta. Miikan isä on mukana pitäjätoiminnassa, puhuu

karjalan murretta ja kotoa löytyy Karjalaan liittyvää esineistöä: tauluja kotitaloista, vaakunoita ja

koriste-esineitä. Miika muistaa hyvin myös karjalaisten, nyt jo edesmenneiden, isovanhempiensa

tarinoita. Isäänsä Miika luonnehti stereotyyppiseksi karjalaiseksi. Kysyttyäni mitä tämä tarkoittaa,

hän vastasi: ”No semmonen just, että jos kadulla tulee vastaan joku tuntematon, niin heti, kun on se

sanonta, että: 'Mist sie tuut, mihin sie oot mänös, mitä siul on kassissa'. Miika siis kuvaili isäänsä

hyvin seuralliseksi ja ulospäin suuntautuneeksi. Kansantanssia harrastava Jani kuului myös heihin,

jotka kuvailivat perhettään hyvin karjalaiseksi. Hän korosti niin ikään karjalaisten isovanhempiensa

merkitystä: läheisyyttä heidän kanssaan ja heiltä kuultuja tarinoita, mutta myös ylipäätään

karjalaisen sukuhaaran läheisyyttä itselleen. Janin äitikin on mukana karjalaisessa toiminnassa: hän

on harrastanut Janin tapaan kansantanssia ja toimii aktiivisesti pitäjäseurassa.

Muissa haastatteluissa kotia ei luonnehdittu leimallisen karjalaiseksi, mutta omassa perhepiirissä oli

tavallisesti ollut yksi tai useampi sukulainen, joka oli tehnyt karjalaisuutta tutuksi. Esimerkiksi

Katri on kuullut tarinoita mummoltaan ja mummo vilkkaine sisaruksineen onkin luonut hänelle

yleiskuvaa karjalaisuudesta. Katri on tanssinut kansantansseja lapsesta saakka, kuten äitinsä ja

isovanhempansakin. Sarikaan ei kuvaillut kotiaan karjalaiseksi, mutta isovanhempien ja etenkin

isotädin tarinat ovat luoneet hänelle linkin karjalaisuuteen jo varhain. Isotäti on muun muassa

opettanut Sarille piirakantekotaidon ja pitänyt karjalaisuutta esillä puheissaan. Karjalaisuus ei ole

Saria aina kiinnostanut, mutta parinkymmenen ikävuoden jälkeen mielenkiinto sitä kohtaan heräsi.

Hänen isänisänsä on kirjoittanut muistelmat elämästä Karjalassa, joiden lukeminen oli ollut Sarille

tärkeä kokemus. Tiia kuvaili hänkin karjalaisen isoisänsä ja Savosta tulleen isoäitinsä elämää hyvin

karjalaiseksi. Isoäiti oli Tiian mukaan vahvan anopin toimesta opetettu karjalaisille tavoille. Tiia on

ollut pienestä pitäen tietoinen isoisänsä karjalaisuudesta ja kuvaili karjalaisuuden näkyvän heidän

elämässään seurallisuutena, vieraanvaraisuutena, tiettyinä tapoina ja suvun läheisenä

kanssakäymisenä. Hän koki, että myös oma äiti on omaksunut monia karjalaisia tapoja, vaikka hän

on toisaalta myös imenyt vaikutteita Savosta, jossa on varttunut. Äiti on kuitenkin kertonut omasta

karjalaisesta mummostaan Tiialle, jolle isomummosta on muodostunut tärkeä hahmo. Tiia on

kuullut äidiltään esimerkiksi isomummonsa opettamista kansanuskomuksista, jotka olivat hänelle
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tätä nykyä arvokasta tietoa isomummosta ja tämän elämästä.
19

Eteläkarjalainen Saija on siinä mielessä poikkeus muihin verrattuna, että siirtokarjalaiset juuret

tulivat hänen tietoonsa vasta aikuisiällä, mutta tänä päivänä hän identifioituu kuitenkin

siirtokarjalaisuuteen. Muutettuaan opiskelemaan Helsinkiin, hän tunsi itsensä hyvin karjalaiseksi

eteläkarjalaisuutensa tähden ja liittyi Helsingin yliopiston Wiipurilaiseen Osakuntaan. Hän kertoi

lähipiirissään olleen tuolloin ihmisen, joka harrasti sukututkimusta, mikä oli saanut Saijankin

kiinnostumaan omista juuristaan. Saijan esimerkki osoittaa, että vaikka siirtokarjalaisuutta ei ole

pidetty esillä perhepiirissä, saattaa kiinnostus herätä oikeiden elementtien osuessa oikeaan aikaan

kohdalleen.20 Saija koki vaikeaksi erotella eteläkarjalaisuutta siirtokarjalaisuudesta, sillä molemmat

kietoutuivat hänen perheessään ja suvussaan yhteen.

Samin haastattelu kertoi sekin hiukan erilaista tarinaa suhteessa aiempiin. Hänen äitinsä on syntynyt

Karjalassa, mutta Sami korosti silti, ettei karjalaisuus ole heidän elämässään erityisemmin näkynyt.

Äiti ei ole Samin kokemuksen mukaan liiemmälti tarinoinut Karjalasta tai pitänyt karjalaisuutta

esillä. Hän on käynyt karjalaisissa tilaisuuksissa ja pitänyt yhteyttä muihin karjalaisiin, mutta silti

Sami totesi äidin olevan varsin ”hämäläinen hahmo”. Karjalaisuus ei ole näkynyt hänen mielestään

jokapäiväisessä arjessa. Sami on itse samastunut vahvasti hämäläisyyteen. Hän on Hämeestä

syntyisin, ja isän suku on elänyt kyseisellä alueella jo vuosisatojen ajan. Sami on kiinnostunut

paikkakunnan kotiseutuhistoriasta ja on tutkinut isänsä sukuhaaraa pitkälle taakse päin. Äidin

karjalaiset vanhemmat kuolivat sen sijaan jo ennen Samin syntymää ja äidin puoleinen suku on

jäänyt hänelle vähemmän tutuksi. Isän suku sen sijaan on laaja, se on fyysisesti lähellä ja

kanssakäyminen sen kesken on tiivistä. Vaikka karjalaisuus on näkynyt Samin elämässä äidin (ja

tämän sukuhaaran) kautta, se on jäänyt vähemmälle huomiolle. Sen sijaan hämäläisyyden ja

19
 Tiia kertoi seuraavanlaisen esimerkin. ”Että silläkin [isomummolla] oli näitä kansanuskomuksia paljon, minkä

mukaan se sit eli elämäänsä. Että karjalaiseen kulttuuriin kuuluu kuitenkin silleen vähä erilaiset uskomukset. Ja ne
oli aika vahvassakin roolissa. Et just jos äitii pisti pienenä ampiainen, niin sit se mummo oli, että 'ei mitään
lääkkeitä, ei, ei'. Sit se tulee ja ottaa jonkun ruohotupon ja pistää sen yhen kerran siihen ampiaisenpistoon. Sit se
laittaa takas prikulleen samaan kohtaan. Ja sit se kolme kertaa tekee tän saman, että se niinkun imeytyy sinne
maanpohjaan se myrkky.”

20
 Ilmaisun oikeiden elementtien osumisesta kohdalleen oikeaan aikaan lainasin antropologi Karen Armstrongilta. Hän

toteaa Ylioppilaslehden (28.11. 2008) haastattelussa, että vaikka Karjalaa ei enää ole missään, se on samalla
kaikkialla. Karjala virtaa nyky-Suomessa ja siitä on merkkejä joka puolella. ”Suurin osa suomalaisista on unohtanut
Karjalan. Mutta kun elementit osuvat kohdalleen ja hetki on oikea, ne joilla on karjalaisia juuria tietävät, että tämä
on minun kulttuuriperintöni. Tähän minä kuulun,” Armstrong jatkaa. Saijan tapauksessa tieto karjalaisista juurista
sai hänet kiinnostumaan rajantakaisesta karjalaisuudesta, jota myös edesauttoi kuuluminen Wiipurilaiseen
Osakuntaan. Hänen tapauksessaan voidaan siis Armstrongin tapaan sanoa oikeiden elementtien osuneen kohdalleen,
ja identifioitumisen siirtokarjalaisuuteen alkaneen.
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kotipaikkansa tutut konnut Sami kokee itselleen erittäin läheisiksi.

On mielenkiintoista, että karjalaisuutta on saattanut pitää perheessä esillä vaikkapa kainuulainen isä

tai sen ”moottorina on ollut perihämäläinen äiti”. Kiinnostus karjalaisuutta kohtaan ei ole

edellyttänyt näin ollen omia juuria. Viitteitä oli myös siitä, että vaikka toista polvea eli omia

vanhempia ei karjalaisuus olisi kiinnostanut, saattoi kiinnostus herätä esimerkiksi juuri

isovanhempien ansiosta kolmannessa polvessa. Kansantansseja harrastava Jani kertoi

ryhmähaastattelussa tästä esimerkin. Hänen appiukkonsa vanhemmat olivat karjalaisia. Appiukko

oli Janin mukaan ”(…) koko ikänsä kuullut niitä Karjala-juttuja kotona, että häntä ei vois vähempää

kiinnostaa”. Tytär, jonka kanssa Jani on avioliitossa, harrastaa sen sijaan kansantanssia ja on

mukana karjalaisessa toiminnassa. Kiinnostus karjalaisuutta kohtaan on päässyt jatkumaan

kolmannessa polvessa vaikka toinen polvi on suhtautunut siihen torjuen. Jani selvensi asiaa

seuraavalla tavalla:

Ja sit kun he [vaimon isän vanhemmat] on sen evakkoretkensä joutunu tekemään ja tietysti sit on se kova

kaipuu ollut siinä, niin ne on sitten sitä työstäny siellä kotona, niin että tää oma lapsi on saanut siitä

tarpeekseen. Ja sitten taas seuraava sukupolvi on eri tavalla kiinnostunut. Mun vaimo kans on näissä

kuvioissa mukana, tanssii kans meidän ryhmässä ja muuta. Että siinä on varmaan tapahtunut

tämmönen tietty sukupolven yli hyppäys, että se on sit ollut ehkä vähän liian lähellä se karjalaisuus ja se

koti-ikävä, mikä niillä meidän isovanhemmilla on ollut (…)

Kiinnostus karjalaisuutta ja karjalaisia juuria kohtaan näyttää liittyvän melko vahvasti siihen, onko

perheessä tai lähisuvussa ollut joku, joka on tuonut karjalaisuutta esiin ja saanut kiinnostuksen

heräämään. Toisaalta Saijan esimerkki osoittaa, että vaikka siirtokarjalaisuutta ei ole tuotu perheessä

mitenkään esiin, hän on kiinnostunut siitä myöhemmin itse saatuaan tietää enemmän juuristaan.

Hänen identifioitumistaan siirtokarjalaisuuteen edelsi identifioituminen eteläkarjalaisuuteen, minkä

voidaan tulkita edesauttaneen kiinnostumista myös siirtokarjalaisuudesta. Kuten todettua, joissakin

haastatteluissa perhettä ja kotia kuvattiin vahvasti karjalaiseksi. Toisissa tapauksissa korostettiin

pikemminkin joidenkin tiettyjen ihmisten, kuten isotädin ja isovanhemman, roolia siinä, että

karjalaisuus oli tullut tutuksi.

Se, että karjalaisuus on ollut jossain muodossa läsnä haastateltavan perheessä tai lähisuvussa, on

tilanne kaikkien niiden haastateltavien kohdalla, jotka identifioituvat jollain tapaa karjalaisuuteen.

(Saijan tapauksessa tulkitsen eteläkarjalaisuuden kautta koetun karjalaisuuden myös tällaiseksi

”läsnäoloksi”, sillä hän katsoi itse näiden ”karjalaisuuksien” olevan vaikeasti eroteltavissa ja kuvaili
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perhettään karjalaiseksi.) Vaikka perheen ja suvun merkitys oli selkeästi nähtävissä, haluan silti

korostaa sitä, että karjalaisuuteen identifioituminen näyttäytyy silti hyvin yksilökohtaisena asiana.

Toinen voi kiinnostua karjalaisuudesta yhden isovanhemman juurien ja/tai tarinoiden tähden. Joku

toinen ei välttämättä tunne identifioituvansa karjalaisuuteen, vaikka perhepiirissä se tulisi

enemmänkin esiin. Yhtä lailla esimerkiksi karjalaisessa kodissa kasvanut Miika totesi, että hänen

veljeään karjalaisuus ei kiinnosta yhtä paljon kuin häntä itseään. Vaikka perheen ja suvun merkitys

on siis aineistoni perusteella keskeinen siinä, kuinka läheiseksi informantit kokivat karjalaisuuden,

ei se ole myöskään määräävä.

Seuraavaksi käsittelen niitä haastatteluja ja niitä tutkimuspäiväkirjan keskusteluja, joissa

karjalaisuus koettiin juurista huolimatta etäisenä asiana omaan elämään ja identiteettiin nähden.

Näissä tapauksissa evakkomatkasta ja karjalaisista juurista tiedettiin tavallisesti jotain, mutta

karjalaisuus ei ollut informanteille identifioitumisen tai kiinnittymisen piste.

6. KARJALAISUUDEN HIIPUMINEN

Tämä pääluku koostuu kahdesta alaluvusta: jälkimmäinen luku, Kaukainen karjalaisuus, perustuu

niiden informanttieni kokemusten analysointiin, joille karjalaisuus ei ollut osa omaa itsemäärittelyä,

ja jotka eivät kokeneet tuntevansa karjalaisuutta. Tätä ennen, luvussa Suhtautuminen

karjalaisuuteen sotien jälkeisessä Suomessa ja kulttuurierojen merkitys, taustoitetaan sitä kehitystä,

minkä tähden karjalaisuus on jäänyt monessa perheessä taka-alalle.

6.1. Karjalaisuus sotien jälkeisessä Suomessa ja kulttuurierojen
merkitys

Karjalaisen identiteetin kohtaloksi on esitetty karjalaisen ja muun suomalaisen kulttuurin

läheisyyttä, jolloin erot eivät kerta kaikkiaan olleet tarpeeksi suuria oman identiteetin säilymiseen

(ks. esim. Alasuutari & Alasuutari 2009; kulttuurien läheisyydestä ks. myös Sallinen-Gimpl 1994,

307). Näkemys tuli toisinaan esiin omassa aineistossanikin. Tutkiessaan evakkojen lasten - siis

toisen polven karjalaisten - karjalaisen identiteetin kokemusta Maarit ja Pertti Alasuutari (2009)
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huomasivat, että karjalaisten juurien tai karjalaisuuden vaaliminen oli haastatelluilla pääsääntöisesti

tietoisen valinnan tulosta ja vain osa haastateltujen minäkäsitystä. Tämän tutkimuksen mukaan

vanhempiensa pakkomuutosta ja evakkokokemuksista huolimatta toiselle sukupolvelle ei

muodostunut vahvaa karjalaista identiteettiä, mikä selittyy Alasuutarin ja Alasuutarin mukaan

paljolti sillä, että kulttuurien väliset erot eivät olleet merkittävät. Tämän vuoksi myös syrjintä ja

rasistiset asenteet jäivät melko vähäisiksi. He muistuttavat, että monessa perheessä vain toinen

vanhemmista saattoi olla Karjalasta kotoisin ja näin kulttuuriset vaikutteet pääsivät sekoittumaan.

Alasuutari ja Alasuutari päätyvät toteamaan, että karjalaista diasporista identiteettiä ei ollut tarvetta

rakentaa; sille ei löytynyt tarpeeksi poliittista motivaatiota toisen polven keskuudessa. Poliittiset

vaateet Karjalan takaisin luovuttamisesta eivät saavuttaneet tarpeeksi yleistä kannatusta. (Alasuutari

& Alasuutari 2009, 92, 98.)

Siirtokarjalaisten sopeutumisesta puhuttaessa on otettava huomioon monta tekijää. Ensinnäkään

siirtokarjalaiset eivät olleet homogeeninen ryhmä vaan eri alueiden ihmiset erosivat toisistaan

enemmän tai vähemmän kulttuurinsa, uskontonsa tai elinkeinonsa perusteella. Toisekseen sotien

jälkeen suomalaista yhteiskuntaa muutti yleisesti ottaen nopea teollistuminen ja kaupungistuminen,

joten muutospainetta oli monella rintamalla. (Sallinen-Gimpl 1994, 11.) On helppo yhtyä

näkemykseen, että karjalaisen ja muun suomalaisen kulttuurin erot eivät olleet suuret: jos sen sijaan

rinnastamme esimerkiksi suomalaisen ja somalialaisen kulttuurin on helpompi todeta

kulttuurierojen olemassaolo. Asteittaiseen sulautumiseen vaikuttivat aivan epäilemättä myös

Alasuutarin ja Alasuutarin mainitsemat muut seikat, kuten karjalaisten avioituminen ei-karjalaisten

kanssa. Jos tarkastellaan karjalaisten pakkosiirtoa diasporan muodostumisen näkökulmasta, voidaan

todeta, että karjalaisten kohdalla täyttyvät kaksi Brubakerin (2005, 5 – 6) määritelmän ydinkriteeriä

kolmesta: pakotettu (traumaattinen) hajaantuminen asuinsijoiltaan ja orientoituminen siihen

todellisena tai kuviteltuna ”kotimaana”; arvojen ja identiteetin lähteenä. Hajaantumisen kohdalla on

tarkoitettu aiemmin rajojen yli tapahtuvaa liikkumista, mutta toisissa tulkinnoissa kriteereiden on

katsottu täyttyvän myös kansallisvaltion sisällä tapahtuvissa ilmiöissä. Joka tapauksessa kolmas

kriteeri, rajojen ylläpitäminen (boundary maintance) on karjalaisuuden kohdalla mielenkiintoinen ja

se johdattaa miettimään kulttuurisia eroja. Armstrongin (1976, 394 – 397) määrittelyä käyttääkseen

tämä tarkoittaa oman identiteetin säilyttämistä vastaanottavassa yhteiskunnassa. Yleisesti ottaen tätä

kriteeriä pidetään tärkeänä, sillä sen johdosta diasporasta voidaan puhua omana yhteisönään. Tässä

on keskeistä se, että sosiaalisia rajoja nimenomaan ylläpidetään, mikä viittaa aktiivisiin toimiin.

Diasporiset ryhmät, joilla on ollut vastaanottavasta yhteiskunnasta eroava kieli, uskonto ja kulttuuri,

ovat saattaneet omaksua erilaisia mekanismeja (kuten erikoistumisen johonkin alaan) pitääkseen
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rajoja yllä. Yksi keino on suosia endogamiaa. Kyseessä voi olla tarkoituksellinen halu olla

sulautumatta muuhun väestöön, mutta se voi johtua myös ryhmän ulkopuolelle sulkemisesta.

Barthilaisesta tavasta käsin asiaa tarkastellen emme voi pelkästään todeta, että kulttuuriset erot

olivat liian vähäiset, vaikka tätä näkökulmaa en halua väheksyäkään. Kulttuurisen sisällön lisäksi on

kuitenkin kiinnitettävä huomiota ryhmien välisiin rajoihin ja niiden luomiseen (Huttunen 2005, 124:

Kursivointi HN). Raninen-Siiskosen (1999) tutkimuksesta käy ilmi, kuinka monet karjalaiset eivät

sodan jälkeisenä aikakautena valinneet ylläpitää tiettyjä kulttuurisia eroja, joita olivat esimerkiksi

karjalan murre tai kieli, ortodoksisuus tai eräät karjalaiseen kulttuuriperinteeseen kuuluneet tavat.

Sodan jälkeisenä vuosikymmenenä karjalan kieltä tai murretta puhuvat joutuivat helposti

väärinymmärretyksi ja heille koitui ongelmia käyttämästään kielestä. 1950-luvulla nuorempi

sukupolvi ja lapset valitsivat puhua paikallisittain välttyäkseen ongelmilta. Eräs Raninen-Siiskosen

haastatelluista kertoo, että olleessaan koululainen hän puhui aluksi karjalan murretta. Isä oli

kuitenkin sanonut hänelle, että jos haluat menestyä elämässäsi, niin unohda tuo murre. Tämän

lisäksi tuohon aikaan vallitsi myös ortodoksisuutta kohtaan negatiivinen ilmapiiri, sillä se

yhdistettiin pikemminkin venäläisyyteen luterilaisessa Suomessa. Karjalaisten ja muiden

suomalaisten avioituessa etenkin naista saatettiin vaatia kääntymään luterilaisuuteen. Usein tähän

suostuttiin, koska vanhempi ajatteli sen olevan parempi ratkaisu lapselle maassa, jossa valtaosa on

luterilaisia. Karjalaisiin tehtiin mentaalista eroa, sillä heidän koettiin olevan erilaisia. Evakkoudesta

johtuva omaisuuden vähäisyys saattoi johtaa siihen, että heitä pidettiin ”mustalaisina” tai toisen

luokan kansalaisina. Haukkumanimien sekä erilaisten kielellisten ja sosiaalisten ongelmien vuoksi

moni nuorempaan sukupolveen kuuluva karjalainen halusi piilottaa karjalaisen identiteettinsä,

murteensa ja tapansa. (ibid. 369 – 372.)
21

 Raninen-Siiskonen (1999, 149 – 164) tuo tutkimuksessaan

esiin, että karjalaiset kohtasivat evakkouden jälkeisinä aikoina niin ymmärtävää kuin tylyä

asennetta. Saatettiin esimerkiksi pelätä ”tulokkaiden heikentävän omaa hyvinvointia ja rasittavan

kunnallistaloutta” (ibid. 156).

Karjalaisuuden peittelyn voidaan sanoa liittyvän tiettyihin aikakausiin. Nämä vuodet sijoittuvat

aaltomaisesti 1940-luvulta 1960-luvulle, osittain 1970-luvulle asti. Sotien jälkeiset vuodet olivat

hankalimpia. Silloin osa nuoremmasta väestä saattoi jopa kieltää karjalaisuutensa, ja haluttiin

21
 On silti muistettava, että suinkaan kaikki karjalaiset eivät olleet ortodokseja tai puhuneet karjalan kieltä. Kuten

Fingerroos (2003, 197) huomauttaa, on Karjalalla ja karjalaisuudella usein harhaanjohtavasti viitattu lähinnä
ortodoksiseen Karjalaan, vaikka alue oli kulttuurisesti hyvin heterogeeninen. Karjalasta on näin ollen tarjottu liian
yksipuolinen kuva.
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kaiken kaikkiaan painaa taka-alalle karjalaiseen kulttuuriperinteeseen liittyviä tapoja, kuten

esimerkiksi virpomisperinnettä. 1950-luvulla karjalaiset alkoivat taas suosia kulttuuriperinnettään ja

monien karjalaisjärjestöjen aktiivisuus kasvoi. 1960-luvulla aktiivisuus väheni ja 1970-luvulla alkoi

puolestaan ns. karjalaisuuden renessanssi. (Ks. Raninen-Siiskonen (1999, 164.) Kaiken kaikkiaan

tätä taustaa vasten ajateltuna voidaan sanoa, että karjalaiset valitsivat joissakin tapauksissa

strategian, jonka katsoivat tuolloisissa sosiaalisissa ja poliittisissa oloissa parhaakseen.

Barthilaisesta perspektiivistä huomio kiinnittyy sosiaalisen vuorovaikutuksen rooliin. Kulttuuristen

erojen vähäisyys ei siis riitä ainoaksi vastaukseksi, vaan on tärkeää huomata, kuinka karjalaisten

keskuudessa esiintyi paikoin halua jättää taka-alalle karjalaisuudelle tyypillisiä tapoja ja

tunnusmerkkejä, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa sosiaalista rajaa ihmisten välille. Kulttuuriset

erot eivät ole yksistään määrääviä vaan keskeistä on se, mielletäänkö ne tärkeiksi ja tehdäänkö

niistä sosiaalisesti relevantteja. Oletettuja kulttuurisia eroja saatetaan myös ottaa käyttöön

tilanteiden muuttuessa. (Eriksen 1993, 13, 39.) Siinä mielessä kulttuurien läheisyys on mielestäni

merkittävää, että karjalaisilla oli riittävästi kulttuurista kompetenssia sopeutua nopeasti osaksi

muuta suomalaista kulttuuria, näin halutessaan. Ja tilanne olikin juuri tämä, sillä kansainvälisestikin

havaittiin, että ”suomalaisen siirtoväen sopeutuminen onnistui ripeästi ja hyvin” (Sallinen-Gimpl

1994, 11).

Jo 1960 - 1970-luvuilla eli vahvana käsitys siirtokarjalaisen perinteen häviämisestä. Sallinen-

Gimplin (1994, 236) Orimattilassa vuosina 1965 ja 1975 toteuttama paikallistutkimus osoitti

kuitenkin osaltaan virheelliseksi tuolloin vallinneen käsityksen. Ulkonaisesta sopeutumisesta

huolimatta arkisesta elämästä löytyi paljon karjalaisuutta. Sallinen-Gimpl (1994, 57 – 58) toteaa,

että kulttuurisysteemien kilpaillessa keskenään yksilö joutuu tekemään ratkaisuja eri perinne-

elementtien välillä. Hän tulkitsi osan siirtokarjalaisista elävän interferenssitilassa: he samastuivat

osaksi karjalaisuuteen, osaksi joko paikalliseen alue- tai ammattiryhmään. Siirtokarjalaisissa oli

tuolloin suhteellisen paljon niitä, jotka vaalivat kulttuuri-identiteettiään tietoisesti. Oma

kulttuuritausta tuli esiin erityisesti yksityisellä elämänalueella. (Sallinen-Gimpl 1994, 236, 279, 310

– 311.) Voidaan siis sanoa, että vaikka julkisesti oli monin paikoin tarpeen sopeutua kantaväestöön,

saattoi oma kulttuuritausta päästä esiin yksityisellä elämänalueella.

Koska identiteettiä rakennetaan suhteessa vallitseviin diskursseihin (Hall 1999, 4) on sotien

jälkeisen vuosikymmenen aikana ollut paikoin parempi strategia olla korostamatta karjalaisuutta tai

jopa tietoisesti luopua karjalaisuuden tunnusmerkeistä, kuten murteesta, kielestä, ortodoksisuudesta

tai karjalaisista tavoista ja perinteistä. Hyödyntämällä Hallin (1999, 225) näkökulmaa voidaan
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sanoa että se, miten karjalaiset esitettiin paikoin Toisina, asetti heidät alisteiseen asemaan, sillä

diskurssit ja representaatiot ovat aina niiden määriteltävissä, joilla on yhteiskunnassa eniten valtaa.

Vaikka karjalaiset olivat täysvaltaisia Suomen kansalaisia, aiheutti kotiseudun menettäminen ja

evakkous sen, että he joutuivat epäkiitolliseen asemaan joutuessaan aloittamaan alusta uusilla

asuinsijoilla, ja tukeutumaan saamiinsa korvauksiin ja apuun. Samanaikaisesti heidät haluttiin

normalisoida osaksi muuta yhteiskuntaa yhtenäisen kansakunnan rakennusprosessissa. Kuten

Raninen-Siiskonen (1999, 374) on todennut, sodan jälkeen yhtenäisyyden korostus oli keskeistä,

eikä kulttuurista monimuotoisuutta tuolloin arvostettu nykypäivän tapaan. Yhtenäisen kansakunnan

rakennusprojekti määritteli homogeenisen suomalaisuuden, johon tässä vaiheessa ei ollut

karjalaisella kulttuurilla erityistä sijaa.

Karjalaisilla oli siis kulttuurien läheisyyden vuoksi kompetenssia sopeutua varsin nopeasti osaksi

paikallista kulttuuria. Sulautumista edesauttoivat muun muassa karjalaisten avioituminen ei-

karjalaisten kanssa, jolloin vaikutteet sekoittuivat. Toisaalta halusin tuoda esille sen, kuinka

suhtautuminen karjalaisuuteen oli tiettyinä aikakausina negatiivista, mikä saattoi paikoin johtaa

karjalaisuuden peittelyyn ja tahalliseen unohtamiseen. On luonnollista, että evakoilla oli polttava

tarve sopeutua uusille asuinsijoilleen ja rakentaa edellytyksiä hyvälle elämälle. Sosiaalisten rajojen

ylläpitämiseen ei ollut intressiä. Karjalaisuus tuli toki esiin ihmisten elämäntavassa ja kodin piirissä

ja sitä vaalittiin muutoinkin, kuten esimerkiksi erilaisten yhdistysten kautta (ks. karjalaisista

yhdistyksistä luku Karjalaisia järjestöjä). Tämän luvun tarkoituksena oli silti tuoda esiin se

näkökulma, että suhtautuminen karjalaisuuteen on ollut paikoin ristiriitaista, sillä karjalaisten

erilaisuus saatettiin nähdä negatiivisessa valossa ja toisaalta heidät haluttiin nopeasti normalisoida

osaksi muita suomalaisia yhtenäisen kansakunnan rakentamisenprojektissa. Kaikella tällä oli

vaikutuksensa karjalaisen identiteetin myöhempään kehitykseen.

6.2. Kaukainen karjalaisuus

”Sä voisit haastatella mun mummoa!” ”Ei mulla ois sulle kyllä mitään annettavaa.” Tämän

tyyppisiä vastauksia sain usein, kun tutkimusaiheeni tuli esiin haastateltavien, ystävien, tuttavien ja

tuntemattomien kanssa, jotka olisivat määrittelyni puolesta kuuluneet kolmannen polven

karjalaisiin. Karjalaisuus yhdistettiin pikemminkin omaan ”Orvokki-tätiin”, mummoon tai isoisään.

Eräs tuttavani totesi minulle, että vaikkakin hänen isoäitinsä on Karjalasta, ovat kolme muuta
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isovanhempaa aivan muualta kotoisin ja omat vanhemmat puolestaan vahvasti hämäläisiä.

Isoäitinsä kotipaikkaa tuttavani ei muistanut ja ihmetteli ylipäänsä sitä, miksi Karjalaa aina

”tunnelmoidaan”. Hänen kosketuksensa karjalaisuuteen on jäänyt omien sanojensa mukaan ohueksi

– hänellä ei tarkemmin ajatellen ole siihen ”minkäänlaista suhdetta”. Tutkimusaineistoa kerätessäni

ja karjalaisuuteen perehtyessäni sain omaksi yllätyksekseni kuulla monelta taholta lähipiiristäni, että

heidän isovanhemmistaan joku on Karjalasta kotoisin.

Vanha lapsuudenystäväni kertoi mummonsa olevan kotoisin Karjalasta ja uskonnoltaan ortodoksi,

mutta katsoi, ettei karjalaisuus ole kuitenkaan tullut esiin hänen perheessään. Mummon

ortodoksisuus tuli kylläkin esiin ja esimerkiksi pääsiäinen on ollut hänelle merkittävä juhlapyhä.

Ystäväni isä ei ole ortodoksi, mutta ystäväni kertoi juuri ortodoksisuuden kiinnostaneen häntä

itseään jossakin vaiheessa nuoruutta. Kiinnostus jäi kuitenkin ajatuksen tasolle. Myöhemmin

ystäväni kertoi maininneensa tutkimusaiheestani mummolleen, joka oli hymähtänyt asiasta

kuullessaan. Keskustelua karjalaisuudesta ei ollut syntynyt mummon ja lapsenlapsen välille.

Reaktio oli ystäväni mukaan mielenkiintoinen. Hän epäili, että mummo ei ollut halunnut puhua

asioista evakkouden kokemusten vuoksi. Ystävääni huvitti ajatus, että haastattelisin häntä

karjalaisuudesta, sillä ”hänestä ei saisi kyllä mitään irti”.

Karjalaisuus yhdistettiin todellakin hyvin usein ennen kaikkea niihin ihmisiin, jotka ovat syntyneet

Karjalassa, eikä enää heidän jälkeläisiinsä. Tästä kertoo myös eräs tapaus haastateltavia etsiessäni.

Erään kerran soitettuani saamani kontaktilistan erääseen numeroon ja sulkiessani puhelinta

keskustelun päätteeksi, kuulin sattumalta, kuinka keskustelukumppanini kertoi jollekulle soiton

syyn eli sen, että toivoin saada haastatella heidän lastenlastaan karjalaisuudesta. Tämä repesi taka-

alalla nauruun: ”Sehän on aivan hölmöö!” Nämä reaktiot olivat minusta aivan ymmärrettäviä ja

kertovat osaltaan merkittävällä tavalla siitä, miten karjalaisuus ymmärretään ja miten se sijoittuu

suhteessa nykypäivään. Karjalaisina pidetään Karjalassa syntyneitä eikä karjalaisuuden koeta

liittyvän enää jälkipolviin.

Tutkimukseni alkuvaiheessa koin epävarmuuden hetkiä aihevalintani suhteen: oliko

tutkimusaiheessani sittenkään mieltä? Kuten todettua, tutkielmani aiheen tullessa puheeksi, kävi

hyvin usein ilmi, että juttukumppanini joku isovanhemmista oli karjalaisia, mutta he eivät katsoneet

karjalaisuuden liittyvän millään tapaa omaan itseensä tai elämäänsä. Suurin osa koki olevansa

täysin tietämätön karjalaisuuden suhteen. Kirjoitin usein tutkimuspäiväkirjaani tuskastuneena, että

mistä löytäisin karjalaisuutta. Elääkö karjalaisuus enää missään muodossa kolmannessa polvessa?
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Oliko todellakin niin, että karjalaisuus ei merkitse siirtokarjalaisten kolmannessa polvessa

nykypäivänä yhtikäs mitään? Nämä ajatukset mietityttivät, mutta ne hälvenivät löytäessäni

sittemmin useitakin karjalaisuudesta kiinnostuneita haastateltavia. Olin toisaalta alusta asti

kiinnostunut kuulemaan myös niiden näkemyksiä, jotka eivät juuristaan huolimatta tunteneet

karjalaisuutta läheiseksi tai merkittäväksi oman itsemäärittelynsä kannalta. Eli niiden kokemuksista,

joille karjalaisuus ei yksinkertaisesti merkinnyt mitään erityistä. Haastateltavistani määrittelin

kolme tähän kategoriaan kuuluviksi, ja heidän kokemuksensa tulevat käsitellyksi tässä luvussa.

Yksi tällainen kolmannen polven kriteerini täyttävä haastateltava oli Kimmo, johon sain yhteyden

Virtain karjalaisten sukujen kontaktilistan kautta. Kimmon mummo on Karjalasta kotoisin. Hän

kertoi haastattelussa nauraen, että oli soittanut edellisenä päivänä äidilleen kysyäkseen, mitä hänen

pitäisi haastattelussa tietää. Kimmo kertoi muistavansa mummon kertoneen evakkomatkasta ja

pommien jylinästä, mutta tarinat olivat jo hämärtyneet hänen mielessään. Omille lapsille tarinat

eivät hänen mukaansa siksi enää siirtyisi. Isoeno oli puolestaan kertoillut pojille sodasta, mitä

Kimmo enimmäkseen haastattelussa muisteli. Kimmo näki karjalaisuuden suhteen selvän katkoksen

jo äitinsä kohdalla ja uskoi ainoan eteenpäin siirtyneen asian karjalaisuuden suhteen olevan

vieraanvaraisuuden tavan ruokatarjoilujen suhteen. Tästä äiti oli puhunut puhelimessa, ja näin

Kimmo katsoi asian olevankin saatuaan tietää sen liittyvän karjalaisuuteen. Muuten karjalaisuus ei

”sanonut hänelle oikein mitään”. Puhuessani karjalaisuuteen liittyvistä yhdistyksistä sekä toisaalta

karjalaisen kulttuuriperinnön katoamisesta, oli Kimmon näkemys asiaan selkeä:

(…) mun mielestä mä oon aika elävä esimerkki siitä katoamisesta ainakin. Se ei oo hirveen kantavaa

varmaan ollu sitten, ku ei..ku en tiä miks- Kyllä se on varmaan se mummon ikäpolvi, se sukupolvi, joka

sitä pitää yllä ja on- Mutta en mää usko kans, että jos miettii, että kakskytä vuotta tästä taaksepäin, niin

varmasti sitä jäsenmäärää ei voi ne yhdistykset [karjalaiset yhdistykset] ylittää kyllä mitä on sillon

ollu,kun ne on nyt. Että kyllä se varmaan vaan vähenee, voisin kuvitella ainakin, ku ei niinkun- Meilläkin

kuitenkin niinkin lähellä se on, niin ei oo tän paremmin meikäläiselläkään mitään muistikuvia tai sellasta

vankkaa sidettä, niin en tiä minkä takia sitä muillakaan pitäs olla sitten niin hirveetä, että minkä takia se

ois tullu. En ainakaan usko.

Myös Suvi tuli haastateltavakseni kontaktilistan kautta. Hän totesi puhelimessa, että voisin häntä

haastatella, mutta hänellä ei varmaan olisi asiasta paljon sanottavaa. Suvin pappa oli lähtenyt

Karjalasta vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. ”Kun mulla on jotenkin semmonen tunne, että kyllä

mä oon kuullut juttuja sieltä. Mut mä en pysty muistaan”, Suvi mietiskeli verkkaisesti. Pappa ja

Suville läheinen isotäti ovat asioista aikoinaan kertoilleet, mutta kuten Kimmonkin tapauksessa,
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olivat tarinat jo hälventyneet mielestä, sillä ne oli kuultu niin nuorena. Suvin isä taas ei ole

karjalaisuutta tuonut esille.

Eteläkarjalainen Kirsi identifioitui puolestaan lujasti karjalaisuuteen, mutta hänelle se tarkoitti omaa

kotiseutua, Lappeenrantaa. Siirtokarjalaisista juuristaan hän tiesi sen verran, että isomummo oli

Karjalasta kotoisin. Kysyttyäni Kirsiltä, mitä karjalaisuus hänen mielestään on, hän totesi

karjalaisten olevan ”iloista kansaa, joka puhuu paljon”. Nauravainen ja hersyväluontoinen Kirsi

kertoi, että juuri sellaisia hän ja hänen äitinsä ovatkin: ”aina pälpättämässä”. Karjalaiset tavat ja

perinteet eivät olleet tuttuja, mutta hän mainitsi heillä jouluisin tarjottavan aina karjalanpaistia. Kirsi

koki juuriensa olevan Lappeenrannassa ja tunsi itsensä hyvin karjalaiseksi, mutta tulkintani mukaan

siirtokarjalaisilla juurilla ei ollut tässä mitään merkitystä. Niitä ei ollut tuotu perheessä erityisesti

esiin. Eteläkarjalaisuus ja paikallinen murre olivat kuitenkin Kirsille selvästi merkittävä osa omaa

identiteettiä. "Mie voin lähtee Karjalast, mut Karjala ei lähe miust!" Tämä sananparsi kuvasi Kirsin

mukaan täydellisesti hänen suhtautumistaan kotiseutuunsa.

Haastatteluiden ja käymieni keskusteluiden valossa näyttää siltä, että karjalaisuudesta ei ole

monessa perheessä puhuttu juuri laisinkaan. Mummon tai vaarin evakkomatkan tiedetään ehkä

tapahtuneen, mutta karjalaisuudesta ei ole perheessä puhuttu eksplisiittisesti. Isovanhempien puheet

karjalaisuudesta ovat jääneet melko vähäisiksi tai niitä on kuultu niin nuorena, ettei vahvaa

muistikuvaa asioista ole syntynyt. Jos joitakin karjalaisuuteen liitettäviä tapoja on perhe- tai

suvunpiiriin kuulunutkin, niistä ei ole puhuttu tarpeeksi eksplisiittisesti karjalaisina ja näin ollen

nuorempi polvi ei ole kokenut karjalaisuutta elinympäristössään. Tapoja tai muita karjalaisuuden

piirteitä ei osata nimetä karjalaisiksi, koska niitä ei ole joko ollut tai niitä ei ole sellaisina opittu.

Karjalaisia juuria ei ole reflektoitu eivätkä ne ole muodostuneet sosiaalisesti relevanteiksi.

Aineistossa oli huomattavissa tiettyjen luonnehdintojen karjalaisuudesta kiertävän (puheliaisuus,

iloisuus, vieraanvaraisuus), mutta tunnetason kiinnittyminen karjalaisiin juuriin puuttui. Esimerkiksi

diasporisen identiteetin syntymisessä merkittävää on, että ihmisellä on tarpeeksi vahva

emotionaalinen kiintymys etnisiin juuriinsa, jotta kyseisen ryhmän identiteetin voi todella tuntea

omakseen (Alasuutari & Alasuutari 2009, 91). Näiltä haastateltavilta ja muilta tutkimuspäiväkirjaani

päätyneiltä keskustelukumppaneilta puuttui ennen kaikkea tämä emotionaalinen kiinnittyminen

karjalaisuuteen. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä Kimmon tapaan moni ei osannut sanoa

karjalaisuudesta juuri mitään. Kimmo ei ollut kuullut ”puheliaista karjalaisista”, hän ei tiennyt

vieraanvaraisuuden liittyvän karjalaisuuteen eikä tuntenut muita karjalaisia tapoja tai

luonteenpiirteitä, joita karjalaisiksi kuvataan. Hän totesikin huvittuneena tutkimusaiheen tuovan



49

hänelle ensimmäiseksi mieleen jääkiekon Karjala-turnauksen.

Toisaalta Suvi, joka korosti tietämättömyyttä karjalaisuuden suhteen tunnisti joitakin karjalaisia

piirteitä perheensä piiristä. Hän piti sukuaan elämänmyönteisenä väkenä, minkä hän liitti

karjalaisuuteen. Suvussa ollaan iloisia eikä synkistellä ja omista pidetään huolta. Haastattelun

lomassa Suvi kertoi lisäksi, että sukulaisten läheisyys on hänelle tärkeää. Suvun juhliin on niin

ikään aina leivottu piirakat käden käänteessä ja myös Suvin isä on opetellut tekemään niitä. Suvi

muisteli pienenä leiponeensa piirakoita isotädin kanssa, ja halusi vielä itsekin joku päivä opetella

niiden tekemisen taidon. Suvi muisteli isovanhempiensa tehneen jossain vaiheessa matkan

Karjalaan, mutta suvun kotipaikan nimeä hän ei muistanut. Vaikka karjalaisuus oli tietyissä

muodoissa tullut esiin Suvin elämässä, ei hän selvästikään kokenut kuuluvansa erityisesti

karjalaiseen sukuun. Hän koki karjalaisuuden itselleen etäiseksi puheenaiheeksi eikä

emotionaalisesta suhteesta tai identifioitumisesta siihen voinut puhua.

Tämän luvun informanttieni kohdalla emotionaalista kiinnittymistä tai identifioitumista

karjalaisuuteen ei ollut tapahtunut. Osa ei osannut kuvailla karjalaisuutta millään tavalla, osa tiesi

juuristaan enemmänkin ja pystyi näkemään joitakin karjalaisuuteen kuuluvia piirteitä ja tapoja

suvussaan, mutta yhteistä heille oli se, että he eivät kokeneet karjalaisuuden liittyvän itseensä. Se

koettiin kaukaiseksi aiheeksi oman itsen kannalta. Karjalaiset juuret ovat ennen kaikkea täysin

”vapaaehtoiset” siinä mielessä, että kolmanteen polveen kuuluva voi elää ajattelematta niitä sen

kummemmin. Moni ei välttämättä ole niistä edes tietoinen. Karjalaiset juuret eivät siis positioi

jälkipolvia tiettyyn asemaan, jolleivät he itse tuo juuriaan tietoisesti esiin. Yleisesti ottaen

identifikaation prosessissa ihmiset eivät vain itse positioidu erilaisiin asemiin vaan heidät myös

positioidaan niihin muiden taholta (Hall 1999, 223 – 243). Lasten ja nuorten kokemaa rasismia

tutkinut Rastas (2007, 27) kysyykin tutkimuksessaan erilaisia juuridiskursseja arvioidessaan: ”(...)

miksi esimerkiksi minun (äidin puolelta) karjalaiset sukujuureni eivät ole pakottaneet minua koko

elämäni aikana juurikaan pohtimaan noiden juurien merkitystä, kun taas lasteni juuret Etiopiaan

näyttäytyvät heidän arjessaan jatkuvasti neuvoteltavana asiana”. Rastas toteaa, että vaikka juuret

ymmärrettäisiin ensisijaisesti sosiaalisiksi ja kulttuurisiksi, on perimälläkin vaikutuksensa. Perimä

kehoa muokkaavana tekijänä vaikuttaa siihen, minkälaisia kuulumisen paikkoja ympäristö yksilöille

tarjoaa. Esimerkiksi juuri ihonväri on keskeinen sosiaalisen luokittelun kriteeri (Eriksen 2010, 298).

Karjalaiset taas eivät poikenneet muista suomalaisista ulkonäkönsä perusteella, ja kuten Waris et al.

(1952, 324) totesivat, on esimerkiksi murre sellainen ”karjalaisuuden merkki joka hyvin helposti

tuntuu kuluvan pois”. Näin ollen karjalaiset juuret on voinut ongelmitta halutessaan unohtaa.
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Siihen kysymykseen, miksi kolmannessa polvessa karjalaisuutta ei tunnetta, voidaan liittää monia

tekijöitä. Kaiken kaikkiaan suomalainen yhteiskunta elinkeinorakenteineen kaikkineen on

muuttunut radikaalisti sotien jälkeisestä ajasta nykypäivään tultaessa. Se, mitä karjalaisuuteen

katsottiin kuuluvan esimerkiksi 1950-luvulla ei enää monelta osin istuisi nykypäivän elämäntapaan.

Karjalapiirakoita ei ehditä arjessa leipoa, vaikka tiedettäisiin niiden kuuluvan omaan perintöön,

kuten eräs haastateltavani totesi. Massamedia ja monentyyppinen teknologinen kehitys ovat omalta

osaltaan tasoittaneet maan sisäisiä kulttuurieroja ja vähentäneet etäisyyksien merkitystä, millä on

ollut oma vaikutuksensa alueellisten ja kulttuuristen identiteettien hiipumiseen. Karjalan ja

karjalaisuutensa esiin tuominen on sitä paitsi ollut sotien jälkeisenä aikana paikoin ongelmallista,

kuten edellisessä luvussa kerrottiin. Karjalasta ja evakkoudesta ei ole voinut aikoinaan vapaasti

puhua. Edelleen sodan ja evakkouden kokemukset itsessään ovat aiheuttaneet vaikeita kokemuksia,

jotka ovat saattaneet johtaa asioista vaikenemiseen perhepiirissäkin. Vaikeneminen on saattanut

liittyä hyvin ymmärrettävästi tilanteeseen, jossa traumaattiset kokemukset sodasta ja kodin

menettämisestä ovat saaneet monet mieluummin vaikenemaan kokemuksistaan kuin muistelemaan

niitä jälkipolville. Tämän tyyppisen tulkinnan teki lapsuudenystäväni omasta karjalaisesta

mummostaan (esimerkki luvun alusta) sekä Kirsi, kuten seuraavassa käy ilmi. Kysyin häneltä,

puhuiko hänen nyt jo edesmennyt isomummonsa koskaan Karjalasta tai karjalaisuudesta. Entäpä

Kirsin perheen naapurissa edelleen asuva mummo? Kirsi vastasi:

Ei, kun se [isomummi] oli niin kärttysä ((naurahtaen)). Miust tuntuu, et se ei vaan halunnu muistella niitä

aikoja, kun- Mie en ihan siis tiedä oikeesti, et mitä sille miun isomummin miehelle tapahtu. Siit mie en

koskaan saanu selkeyttä. Ku se on vähä semmonen tabuasia, miun mumminkin kans puhua. Siitä on

tulossa pikkuhiljaa samanlainen kärttysä mummo. ((naurahtaa)) Niin ei uskalla kysyykään mitään. Ja sit

toisaalta, en mie rupee äitiltäkään, ku ei äitikään tiedä välttämättä koko totuutta. Niin en mie rupee siint

utelemaan enempää.

Raninen-Siiskosen mukaan (1999, 373 – 374) vain harvoissa perheissä tarinat isovanhempien tai

vanhempien evakuoimisesta ja asuttamisesta ovat osa elävää perhetraditiota. Toisaalta hänen

tutkimuksensa tuo ilmi, että monet evakkouden kokeneet olisivat olleet jossakin vaiheessa

halukkaita keskustelemaan Karjalasta, mutta heidän lapsensa eivät ole olleet kiinnostuneita, ja

nykyään, kun lapset olisivat halukkaita kuulemaan, niin heidän vanhempansa eivät enää ole

kiinnostuneita puhumaan. Toiseen polveen kuuluvilla saattaa olla heilläkin vain vähän tietoa

asioista.
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Kuten Giddens on todennut, eivät traditiot enää samalla tavalla ohjaa ihmisten elämää kuin aiemmin

ja esimerkiksi sukulaisuussuhteilta on kadonnut niiden aiempia merkityksiä ja tehtäviä. Ihmisten on

tehtävä itse yhä enemmän elämäänsä ja elämäntyyliään koskevia valintoja monenlaisten

mahdollisuuksien runsaudessa, vaikkakaan tämä ei tarkoita, että kaikki mahdollisuudet olisivat yhtä

lailla kaikille avoinna. Giddens korostaa, kuinka ihmisen päivittäiseen elämään kuuluu valintaa, ja

kaikki valinnat, niin pienet kuin isotkin, ovat päätöksiä ei vain siitä, kuinka käyttäytyä vaan myös

siitä, kuka olla. (Giddens 1991, 5, 81 – 82, 98.) Tämä luku kertoo siitä, kuinka karjalaisuus on

jäänyt kolmanteen polveen kuuluville etäiseksi tai täysin tuntemattomaksi asiaksi. He eivät ole

kokeneet tai eivät miellä kokeneensa karjalaisuutta omassa elämässään ja perhepiirissään.

Kuitenkin, koska identiteetistä muodostuu ajallemme tyypilliseen tapaan refleksiivinen projekti, voi

tietysti olla, että joku tämän luvun informanteistani ”löytää” karjalaisuutensa jossain vaiheessa

elämäänsä. Siitä kiinnostuminen, ja siihen perehtyminen voi synnyttää kokemuksen

identifikaatiosta ja edelleen karjalaisesta identiteetistä. Mutta se on silti loppujen lopuksi vain yksi

mahdollisuus nykyisessä sosiaalisessa todellisuudessa, joka tarjoaa lukuisia erilaisia elämäntapoja ja

identifikaation mahdollisuuksia. Vaikka jotkut tämän luvun informantit totesivat haastattelussa, että

juurista tai karjalaisuudesta olisi kiva saada tietää tai lukea enemmän, osoitti silti hyvin moni

selkeästi sen, että karjalaisuus ja Karjala eivät kuuluneet millään tavalla oman kiinnostuksen piiriin.

7. IDENTIFIOITUMINEN KARJALAISUUTEEN

Tässä pääluvussa käsittelen aineistostani niiden informanttien kokemuksia, jotka identifioituivat

jollain tapaa karjalaisuuteen. Ensimmäisessä alaluvussa 7.1. esitän, että karjalaisuus voidaan

käsittää kulttuurisena identiteettinä. Käsittelen tarkemmin alaluvussa 7.1.1 Hallin

identiteettikäsityksen näkökulmasta sitä, minkälaisia merkityksiä haastateltavani antoivat

karjalaisuudelle – miten he sitä määrittelivät – ja mihin he siinä identifioituivat. Tarkastelen niin

ikään, miten informanttini neuvottelivat karjalaisuutta suhteessa muuhun suomalaisuuteen. Tämän

jälkeisessä alaluvussa 7.2. tarkastelen sitä, minkälaisen merkityksen Karjala paikkana saa

aineistossani. Alaluvussa 7.3. käsittelen sitä, kuinka karjalaisuuden suhteen harjoitetaan valintaan ja

karjalaisuus näyttäytyy tätä nykyä monesti asiana, jota voi eri tavoilla harrastaa. Tämän luvun

alaluvussa tuon esiin aineistossa esiintynyttä puhetta karjalaisuuden tulevaisuudesta. Alaluvussa

7.4. käsittelen puolestaan karjalaisuuteen identifioituvien informanttieni joukosta edelleen niitä,
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joille karjalaisuus liittyi haastatteluajankohtana jollain tapaa myös johonkin ryhmään tai järjestöön

kuulumiseen ja siinä toimimiseen.

7.1. Karjalaisuus kulttuurisena identiteettinä

Karjalaisuutta ja karjalaisen identiteetin luonnetta nykyajassa pohtiessaan Fingerroos (2007, 20)

kirjoittaa seuraavalla tavalla: ”Keskustelut liikkuvista identiteeteistä, diasporasta ja uusheimoista

ovat etenkin kulttuurin- ja kulttuurien tutkimuksessa ajankohtaisia. Itse en mieluusti liitä Arjun

Appadurain (esim. 2002, 50 – 51) globalisaatiota kuvaavia malleja tai Lawrence Grossbergin (esim.

1997) laajaa diasporan käsitettä karjalaisiin, sillä ne hajottavat ilmiöihin liittyvän konkreettisuuden.

Sen sijaan käyn keskustelua postmoderneista nomadeista ja maffesolaisista uusheimolaisista, joilla

voi olla useita identiteettejä ja jotka liikkuvat kätevästi paikasta, positiosta ja identiteetistä toiseen

kuitenkaan kiinnittymättä kaikkiin positioihin pysyvästi, yksinomaan tai vain yhden kerran.”

Fingerroosin argumentti on kiinnostava, mutta oman aineistoni perusteella en luonnehtisi

nykykarjalaisuutta ja karjalaisen identiteetin luonnetta postmodernin nomadismin ja maffesolilaisen

uusheimolaisuuden viitekehyksestä (maffesolilaisesta uusheimolaisuudesta tarkemmin luvussa

Yhteisöt kuulumisen paikkoina). Käsittelen sen sijaan suhdetta karjalaisuuteen Hallin esittämästä

näkökulmasta identiteeteistä myöhäismodernissa. Jäljempänä, luvussa Yhteisöt kuulumisen

paikkoina, käyn keskustelua karjalaisten yhteisöjen luonteesta ja niiden merkityksestä

informanteilleni, ja reflektoin niitä suhteessa maffesolilaiseen uusheimolaisuuteen.

Kuten jo aiemmin toin esiin, murtaa Hallin identiteettikäsitys identifikaatioprosesseineen mielestäni

onnistuneesti erottelun kiinteän identiteettikäsityksen ja postmodernin vapaan identiteettikäsityksen

välillä (ks. Karvonen & Koivisto 2001). Tätä ajatusta seuraten voidaan karjalaisuus ajatella

subjektipositiona, jonka yksilö ottaa identifikaatioprosessin myötä. Positioiden ei Hallin mukaan

tarvitse olla ikuisesti pysyviä, mutta kuitenkin sen verran stabiileja, että ne tuottavat kokemuksen

identiteetistä. Analyyttisesti karjalainen identiteetti voidaan näkemykseni mukaan ajatella

eräänlaisena kulttuurisena identiteettinä (ks. Hall 1999, 19). Kuten tunnettua, kansallinen kulttuuri

rakentaa identiteettejä, joihin voimme identifioitua. Havainnollistavana esimerkkinä tästä Hall

(1999, 47 – 48) kysyy: Mitkä ovat esimerkiksi ”Englannin” representaatioita, jotka voittavat

puolelleen ”englantilaisten” identifikaatiot ja määrittävät heidän identiteettejään? Voimme vaihtaa

Englannin ja englantilaisuuden tilalle Karjalan ja karjalaisuuden ja kysymys on minusta
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hedelmällinen ajateltaessa karjalaisuuteen identifioitumista. Karjalaisuus on toki suomalaisuuden

rakennusprosessissa konstruoitu osaksi kansallista identiteettiämme, mutta voimme erotella sen

myös omana kulttuurisena identiteettinään. Tällöin huomio kiinnittyy siihen, mitkä ovat

karjalaisuuden ja Karjalan representaatioita. Karjalaisuus voidaan siis ymmärtää kulttuurisena

identiteettinä, johon identifioidutaan ja jonka representaatiot määrittävät identiteettejä. Kuten Hall

(1999, 250) toteaa, identiteetit liittyvät siihen, kuinka historian, kielen ja kulttuurin tarjoamia

resursseja käytetään tultaessa joksikin. Hän painottaa sitä, kuinka ”keitä meistä voi tulla” ja ”kuinka

meidät on esitetty”, vaikuttaa siihen, kuinka mahdollisesti esitämme itsemme. Se, miten

karjalaisuus ja Karjala on representoitu, vaikuttaa siis osaltaan käsitykseen karjalaisesta

identiteetistä ja siihen identifioitumiseen. Karjalaisuuteen identifioituminen ja sen position

omaksuminen on eräänlainen henkilökohtainen prosessi, jossa yksilöt tulevat tietoisiksi

karjalaisuuden representaatioista ja sen saamista merkityksistä ja sijoittavat itseään osaksi tätä.

Haastateltavilleni ei tuottanut ongelmaa se, että he kertoivat tuntevansa itsensä esimerkiksi sekä

karjalaiseksi että virtolaiseksi. Kansantanssia ikänsä harrastanut haastateltava totesi

ryhmähaastattelussa: ”Ehkä ne on just ne evakkoonlähtemistarinat ja ne kiinnostanu jo ihan

pienenäkin. Mut en mä tiedä koenks mä olevani sit karjalainen. Semmonen semikarjalainen. Mä

oon espoolainen. ((naurahtaa))” Toiset kuvailivat selkeästi, että karjalaisuus on osa identiteettiä,

vaikkakin yhtä lailla muut sukujuuret saattoivat kiinnostaa. Toiset empivät edellä esitetyn

kommentin tavoin kuvailla itseään karjalaiseksi, mutta kuitenkin identifioituivat siihen jollain tapaa.

Kaikilla haastateltavilla oli juuria muuallekin kuin Karjalaan ja on näin luonnollista, että

karjalaisuus on vain yksi puoli heidän identiteetin kokemustaan. Se, miten vahvaksi

identifioitumista karjalaisuuteen kuvattiin, vaihteli haastateltavien joukossa. Kuitenkin karjalaisuus

koettiin erääksi positioksi, johon haastateltavat kiinnittyivät. Hallin (1999, 254) mukaan positioihin

liittyminen vaatii aina jonkun tasoista panostamista, mikä mielestäni oli havaittavissa

haastatteluaineistostani ja puhuu postmodernia nomadismia vastaan. Tieto siirtokarjalaisista juurista

tarjosi heille mahdollisuuden identifioitua siihen karjalaisuuteen, mitä se kullekin merkitsikään.

7.1.1. Karjalaiset luonteenpiirteet, arvot ja elämänasenne

Mitä karjalaisuus haastateltaville sitten merkitsi ja mihin siinä identifioiduttiin? Pääsääntöisesti

haastateltavat kuvailivat karjalaisuutta tiettyinä positiivisina ”luonteenpiirteinä”. Karjalaiset nähtiin
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välittöminä, puheliaina, vilkkaina, sosiaalisina, tunteellisina, vieraanvaraisina, auttavaisina ja

ahkerina. Tämän tyyppisiä määritelmiä haastateltavat antoivat ja näitä ominaisuuksia arvostivat.

Muutamassa haastattelussa korostettiin myös uskonnollisuuden ja hengellisyyden saamaa

merkitystä omassa karjalaisessa sukuhaarassa. Nämä karjalaisuuteen liitetyt ominaisuudet tarjosivat

positiivista samastumisen pintaa haastateltaville. Useissa haastatteluissa karjalaisuuteen nähtiin

kuuluvan myös korostunut työn tekemisen arvostaminen. Monet kuvailivat, että karjalaiset

isovanhemmat tekivät aina jotakin töitä (käsitöitä tai muita puhdetöitä). Monet kokivat, että tämä

työteliäisyyden ihannointi oli siirtynyt eteenpäin omille karjalaistaustaisille vanhemmille.22

Esimerkiksi Tiia kuvaili äitinsä tekevän aina jotakin käsillään: ”Et hyvin karjalaista, että koko ajan

pitää olla tekemässä, että on niinkun syytä olla tässä elämässä. Et jatkuvasti on käsissä joku

käsityö.” Edellä esitettyjen karjalaisten piirteiden ja tunnusmerkkien lisäksi mainintoja saivat myös

seuraavat ominaisuudet: yrittäjähenkisyys, lauluherkkyys, hetkessä eläminen sekä ”koti, uskonto ja

isänmaa”.

Perheen ja suvun suuri merkitys nimettiin lähes kaikissa tapauksissa karjalaisuudelle ominaiseksi

piirteeksi. Useampi haastateltava kuvaili nimenomaan tätä karjalaisuuden saamaa merkitystä

omassa elämässään läheisimmäksi. Karjalaisuus koettiin suvun ja perheen läheisyytenä ja tiiviinä

yhteydenpitona. Monien luonnehdinnat tuntuivat argumentoivan nykysuomalaista

ydinperhenäkemystä vastaan. He identifioituivat mieluummin karjalaiseen tapaan, jossa perhe

käsitetään laajemmin ja suku tarjoaa yhteisöllisyyttä. Sallinen-Gimpl (1994, 86) toteaa, että

karjalaisille tyypillinen sukurakkaus pantiin merkille siirtolaisuuden jälkeisinä aikoina ympäri

maata. ”Perhe ja suku ovat keskeisiä karjalaisia elämäntavan säätelijöitä, ja varsin monet

karjalaisina pidetyt ilmiöt palautuvat perheen ja suvun piirissä vakiintuneisiin käytösmalleihin”,

Sallinen-Gimpl (ibid.) summaa. Yhteisöllisyydestä puhuttiin yleisesti ottaen karjalaisuuden

kohdalla muutenkin ja moni aineistossani arvosti nimenomaan tätä karjalaisuuteen liitettyä

ominaisuutta. Omia karjalaistaustaisia sukulaisia kuvattiin usein seurallisiksi ja uteliaiksi ja heidän

elämäntapaansa kuvailtiin ylipäänsä yhteisölliseksi. Sallinen-Gimpl (ibid. 86 – 87) tuo

tutkimuksessaan esiin, kuinka karjalaisina pidetyistä ominaisuuksista useimmat liittyvät juuri

yhteisölliseen kanssakäymiseen. Se tarkoitti avoimuutta, seurustelun aktiivista aloittamista ja

22
 On tietysti otettava huomioon, että sotien jälkeinen aika oli Suomessa yleisesti ottaen jälleenrakentamisen

aikakautta, jota leimasi ahkera työntekeminen koko yhteiskunnan saralla. Maatalousvaltaisessa Suomessa arki oli
työntekoa. On silti otettava huomioon, että siirtokarjalaiset joutuivat muista suomalaisista poiketen rakentamaan
elämänsä uudestaan uusilla asuinpaikoilla. Ei siis ole yllättävää, että jälkeläiset mielisivät karjalaiset
isovanhempansa, ja usein myös vanhempansa, koviksi tekemään työtä.
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keskustelun ylläpitoa sekä ylipäänsä vastaantulevaa asennoitumista. Tällainen seurustelutapa

koettiin läntisessä Suomessa hämmentävänä, sillä se rikkoi totuttuja yksityisyyden rajoja. Tämä

yhtenäinen käyttäytymispiirre on Sallinen-Gimplin mukaan pääosin kehittynyt mitä

luultavimminkin karjalaisen perhe- ja sukulaitoksen piirissä.

Kokemus juurettomuudesta tuotiin aineistossa usein esiin karjalaisuutta kuvailtaessa. Jotkut

puhuivat juurettomuudesta vain isovanhempiensa kohdalla, mutta toisinaan tunteen reflektoitiin

siirtyneen jollain tasolla eteenkin päin. Saatettiin esimerkiksi kokea, ettei kuuluttu selkeästi

mihinkään asuinpaikkaan. Muutama mainitsi juurettomuuden lisäksi karjalaisuuteen liittyvän

eräänlaisen synkkämielisyyden. Useimmissa haastatteluissa karjalaisuuteen ja karjalaisiin liitettiin

myös sisukkuus ja peräänantamattomuus. Sisukkuutta ja periksiantamattomuutta informantit

tuntuivat arvostavan poikkeuksetta. Haastateltavat olivat tietoisia omien isovanhempiensa (tai

yleisesti evakoiden) kovista kokemuksista ja kiittämättömästä asemasta (erään haastateltavan

käyttämä ilmaus). He saattoivat usein haastatteluissa kuvitella, miltä on tuntunut jättää koti (kenties

kahteen otteeseen) ja lähteä varsin vähäisin eväin rakentamaan elämää uusilla asuinsijoilla. Tämä

karjalaisuuden saama merkitys liittyy siis karjalaisuuden saamiin uusiin merkityksiin, jotka ovat

syntyneet nimenomaan siirtolaisuuden vuoksi. Tieto kovia kokeneista, mutta pärjänneistä

karjalaisista tarjosi monelle haastateltavalle erään tärkeän puolen karjalaisuutta, johon he

identifioituivat. Tästä esimerkkinä seuraava puheenvuoro:

Sari: Jotenkin vaan tässä pohdin, että se vaan jotenkin, vaikka mussa on..onks mussa vaan yks neljäsosa

karjalaista, niin se vaan elää minussa jotenkin vahvana. Että ikään kuin ne mun isovanhempien ja heidän

 vanhempiensa kokemukset ne tavallaan siirtyy minussa jotenkin eteenpäin. En mä osaa tän paremmin

 sitä selittää. Jotenkin koko se maailma, mitä siitä nyt itse on saanu tietää ja kokea, niin-

Saija: Niin tarkotatko enemmän siis sitä suhtautumista niihin asioihin, vai sit että tavallaan säilyy se

historiatieto?

Sari: No varmaan sekä että, että kun on sitä historiatietoo näin niinkun ihan kerrottuna ja kirjotettuna

saanu tietää ja sitten on vielä konkreettisesti käyny siellä paikan päällä. Ja jotenkin se on ikään kuin

alkanu elämään ((huvittuneesti)) minussa, että jotenkin- Että se on tavallaan semmonen, että yrittää

niinkun  ymmärtää, mitä he on kokenu ja sitten sen kautta toivon, että edes ripaus siitä, onko se

sisukkuutta tai mitä, millä he on selvinny siitä kaikesta, niin ois siirtyny minuunkin.

Kuvaus jonkinlaisesta pärjäämisen mentaliteetista tuli monien näkemyksissä esiin (vrt. Raninen-

Siiskonen 1999, 135). Ryhmäkeskusteluun osallistunut Saija kuvaili omaa identifioitumistaan
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karjalaisuuteen alla olevan otteen mukaisesti. Katkelma on sähköpostista, jonka Saija kirjoitti

minulle pyydettyäni tarkennusta eräisiin haastattelukohtiin.

Karjalaisuus merkitsee minulle ennen kaikkea tietynlaista elämänasennetta ja luonteenlaatua

(positiivisuus, yhteisöllisyys, jne.) ja tässä merkityksessä en erottele eteläkarjalaisuutta ja

siirtokarjalaisuutta. Siirtokarjalaiset juuret ovat kuitenkin osa identiteettiäni, sillä siirtokarjalaisuus on

kieltämättä vaikuttanut minua edeltävien sukupolvien elämänedellytyksiin. Sukuni joutui

jälleenrakentamaan elämänsä tyhjästä ja heidän työstään juontuvat oman elämäni lähtökohdat. Isäni (s.

1951) on usein puhunut köyhästä lapsuudestaan ja nuoruudestaan sekä kiusaamisesta karjalaisen taustan

vuoksi (ortodoksisuus). Koulutusvalinnastaan hän on antanut ymmärtää, ettei yliopisto ollut vaihtoehto

taloudellisten syiden vuoksi. Tätä taustaa vasten olenkin valtavan kiitollinen omasta koulutuksestani ja

ylpeä aiempien sukupolvien periksiantamattomuudesta. Tietoisuus sukujuuristani on nimenomaan

kasvattanut kiitollisuuttani ja arvostustani.

Luonteenpiirteiden lisäksi karjalaisuuteen liitettiin tietynlaisia arvoja. Karjalaisiin arvoihin suurin

osa liitti suvaitsevaisuuden, yhteisöllisyyden, ahkeruuden ja perheen merkityksen ja kaikkien

ihmisten tasa-arvoisuuden. Kaiken kaikkiaan edellä mainitut karjalaisuuden saamat merkitykset

olivat aineistossani keskeisimpiä identifioitumisen paikkoja haastatelluille. Luonnollisesti

karjalaisuuden saamat merkitykset vaihtelivat edellä mainittujen ominaisuuksien saadessa erilaisia

painotuksia. Monet kuvasivat niin ikään karjalaisuuttaan yleisemmin ottaen jonkinlaiseksi

elämänasenteeksi, elämäntavaksi tai mentaliteetiksi.

Hallin teoria identiteetistä liittyy ajatteluperinteeseen, jossa identiteetti käsitetään prosessina. Se ei

ole näin ollen jotakin loppuun saatettua tai myöskään luonteeltaan ongelmatonta (ks. Hall 1999,

223). Aineistossani oli monin tavoin nähtävissä, miten karjalaisuuteen identifioituvat olivat myös

tietoisesti reflektoineet identiteettiään ja karjalaisuuden roolia siinä. Tiian haastattelun lomassa esiin

tullut kommentti on yhdenlainen esimerkki tästä. Tiia oli kertonut identifioituvansa nimenomaan

siirtokarjalaisuuteen, sillä hänen suvullaan ei ole aikaisempaa yhteyttä perheen nykyiseen

asuinpaikkaan Etelä-Karjalassa. Tiia puhui lämpimästi karjalaisuudesta, vaikka toisaalta kuuluikin

niihin harvoihin, jotka löysivät karjalaisuudessa kritisoitavaakin. Kuitenkin haastattelunauhurin

sulkeuduttua ja jutustelun jatkuttua yleisemmällä tasolla, hän totesi minulle ohimennen, että on

elämänsä aikana yrittänyt identifioitua sekä vasemmistolaiseksi että karjalaiseksi, mutta kumpikaan

ei ole täysin onnistunut. Kommentti kertoo mielestäni osuvasti identiteetistä refleksiivisenä

projektina - tietoisesta pyrkimyksestä identifioitua johonkin, tässä tapauksessa karjalaisuuteen. Siinä
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reflektointi ja valinta tulevat esiin selkeimmällä mahdollisella tavalla. Karjalaisuuteen

identifioituminen ei ole siis ollut ongelmatonta. Tiia toi esiin haastattelussaan esimerkiksi sen, että

hän liitti karjalaisuuteen sellaisen käsityksen, jonka mukaan: (…) ”naisen paikka on aika

tietynlainen ja miehen paikka on tietynlainen, että miehet tekee tiettyjä asioita.” Hänen

kokemuksensa oli, että karjalainen ukki ei puhunut hänelle Karjalaan tai sotaan liittyviä juttuja,

vaan puheli niistä vain Tiian miespuolisen serkun kanssa. Tiia siis koki, että hänen karjalaisessa

sukuhaarassa miesten ja naisten rooli määrittyi tietynlaiseksi, minkä hän koki rajoittavana. Hän

myös kertoili isovanhemmillaan käyneen aina paljon vieraita, jolloin ukki tavallisesti istui

miesvieraineen tuvassa, tupakkaa poltellen ja kahvia juoden. Mummon rooli oli Tiian mukaan

”hyysätä hiki päässä”. Muiden haastateltavien kanssa tämä sukupuolinäkökulma ei tullut

varsinaisesti esiin, vaikkakin haastateltavat saattoivat asiasta kysyessäni todeta, että isovanhemmilla

oli heidän käsityksensä mukaan ollut selkeästi naisten ja miesten työnsä.23

Myös Samin suhde karjalaisuuteen on kiinnostava, sillä se poikkeaa muista haastatteluista siinä, että

hän ikään kuin kokee tulevansa positioiduksi karjalaisuuteen juuriensa perusteella, mutta vähättelee

(paremman sanan puutteessa) karjalaisuuden merkitystä elämässään. Tai pikemminkin hän korostaa

sitä, että hän kokee itsensä hyvin hämäläiseksi, ja osaksi asuinpaikkakuntaansa, jossa isän

sukuhaara on elänyt jo monien sukupolvien ajan. Representaatio karjalaisista vilkkaina ihmisinä

tulee hänen puheessaan esiin, mihin hän ei koe itse samastuvansa. ”Hämäläisenä hahmona” ja

verkkaisena luonteena hän pitää Karjalassa syntynyttä äitiäänkin. Hämäläisyys ja karjalaisuus

asettuvat näin ollen ikään kuin vastatusten, ja hämäläinen mielenmaisema on Samille läheisempi.

Sami positioituu kuitenkin tulkintani mukaan jollain tapaa karjalaisuuteen ja hän kertoi esimerkiksi

olleensa kiinnostunut yhteen aikaan erityisesti kulttuurimatkalaisista Karjalassa (esimerkiksi I.K.

23
 Sallinen-Gimpl (1994, 99 – 106) analysoi tutkimuksessaan naisten ja miesten välistä työnjakoa niin Karjalassa kuin

siirtolaisuuden jälkeen kohtaamistilanteessakin. Niin paikkakuntalaisten kuin karjalaistenkin vastauksissa esiintyi
näkemyksiä, joiden mukaan karjalaiset pitivät enemmän kiinni siitä, mikä oli miesten ja mikä naisten työtä.
Toisaalta paikkakuntalaiset laittoivat merkille, kuinka karjalaiset naiset osallistuivat ns. miesten töihin eli ulkotöihin
ja peltotöihin. Huomattiin myös, että karjalaiset naiset toimivat usein avustajina sellaisissa töissä, jotka
paikkakunnalla kuuluivat tavallisesti vain miehille. Sallinen-Gimpl huomauttaa, että työnjaon perustana ovat
elinympäristö- ja kulttuuritekijät, jotka aiheuttavat vaihtelua Suomen eri alueilla. Karjalassa työnjako perustui naisen
ja miehen vastuualueisiin, jolloin naisen vastuualueeksi jäi kotipiiri ja sen lähiympäristö. Miehet hoitivat fyysisesti
raskaita töitä ja liikkuivat kauppa-asioilla, matkoilla ja markkinoilla. On huomattava, että maatalouden
koneistuminen tapahtui hieman aikaisemmin eteläisessä Länsi-Suomessa ja vaikutti myös työnjakoon. Sielläkin
naiset olivat joutuneet aikaisemmin osallistumaan miesten rinnalla peltotöihin, mutta koneistuminen oli vapauttanut
heidät tästä hieman aiemmin. Samanlaista kehitystä alkoi tapahtua myös Karjalassa, joskin sen eri alueet olivat
elinkeinorakenteensa mukaan eri asemassa tässä prosessissa. Sallinen-Gimplin analyysista miesten ja naisten
välisestä työnjaosta ja rooleista voidaan tulkintani mukaan sanoa, että niin karjalaiset kuin muut suomalaiset
erottelivat miesten ja naisten työt, mutta näiden määrittelyissä esiintyi vaihtelua. Karjalaisen naisen ja miehen
perherooleista Sallinen-Gimpl kirjoittaa, että aikaisempaan suurperhelaitokseen liittyi patriarkaalinen malli, jonka
hierarkiassa miehet sijoittuivat naisten yläpuolelle, joskin esimerkiksi äideillä oli vaikutusvaltaa poikiinsa nähden.
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Inhasta) ja Vienan Karjalasta. Juuret positioivat hänet karjalaisuuteen, mutta hän ei kuvaile muiden

tapaan identifioituvansa karjalaisuuteen. Kysyessäni Samilta, mitä hän ajatteli tutkimusaiheeni

kuultuaan, hän totesi tuumineensa: ”että kai se koskee meikäläistäkin, mutta en mä tiedä onko mulla

kauheesti sanottavaa ((naurahtaa))”. Karjalaisuus on hänen sanojensa mukaan vain ”sivujuonne”

eikä ”vello meikäläisessä niin väkevänä kun tää hämäläisyys”. Vaikka Samin äiti on kotoisin

Karjalasta, hän mieltää heidät molemmat pikemminkin hämäläisiksi (rauhallisiksi) ihmisiksi. Hän

haluaa tulkintani mukaan korostaa, että karjalaisuus ei ole hänelle niin merkittävä samastumisen

kiinnekohta, vaikka positioikin itsensä karjalaisuuteen.

Monet haastateltavat kuvailivat karjalaisuuttaan siten, että toisinaan se oli elämässä enemmänkin

läsnä ja esillä, ja toisinaan taas ei. Se saattoi ”aktivoitua” jostakin syystä tai sysäyksestä,

esimerkiksi muiden karjalaistaustaisten seurassa tai vaikkapa sukututkimusta tehtäessä. Siihen liittyi

siis tietty tilannesidonnaisuus eli situationalismi. Tämä ei tarkoita, etteikö tietynlainen

identifioituminen (omaksuttu positio) olisi aina taustalla. Esimerkiksi Fingerroos totesi Karjalaisuus

Nykypäivänä -paneelikeskustelussa, että hän voi halutessaan korostaa karjalaisuuttaan, kun

keskustelussa puhuttiin siitä, missä karjalaisuus näkyy omassa elämässä. Fingerroos lisäsi, että

hänen tutkimustyönsä Karjalaan liittyen on yleisesti ottaen lisännyt karjalaisuusajatuksia hänen

omassa perhepiirissään. Samoin panelistina ollut Karjalaisen Nuorisoliiton puheenjohtaja totesi, että

kokee olevansa ”näissä piireissä” karjalainen. Karjalaisuudessaan hän korostaa mielentilaa, ei

niinkään juuria. Samaan tapaan muutaman vuoden pitäjäseurassa toiminut Sari totesi

karjalaisuudestaan, että ”nyt tää karjalaisuus on aika vahvana” [hänen elämässään]. Nämä kertovat

näkemykseni mukaan siitä, että karjalaiseen identiteettiin liittyy situationalismi ja

prosessinomaisuus: se kehittyy, voimistuu, heikentyy tai syntyy tilanteiden mukaan, yksilön asioita

reflektoidessa.

Identiteetit tunnistetaan aina eron kautta. Ne konstruoidaan aina erossa, suhteessa Toiseen, siis

siihen mitä jää ulkopuolelle. Kuten Hall (1999, 251) asian ilmaisee, identiteetit voivat toimia

identifioitumisen ja kiinnittymisen lähtökohtina juuri siksi, että ne kykenevät sulkemaan jotakin

ulkopuolelleen. Karjalaisuutta haastateltavat erottivat muusta suomalaisuudesta nimenomaan edellä

mainittujen määritelmien kautta. Hyvin useissa tapauksissa haastateltavat kertoivat, kuinka juuri

karjalainen sukuhaara on paljon läheisempi kuin toinen, sillä näiden sukulaisten kanssa ollaan

yksinkertaisesti tiiviimmin tekemisissä. Haastateltavat luettelivat usein sosiaalisia ja kulttuurisia

tapoja, jotka erottivat karjalaiset muista suomalaisista (kuten erilainen ruokaperinne ja tietyt
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vuotuisperinteet tapoineen), mutta erityisesti karjalaisiksi opitut arvot, luonteenpiirteet ja

elämänasenne tuntuivat olevan niitä nykyhetken karjalaisia ominaisuuksia, joihin identifioiduttiin.

Informanttini neuvottelivat puhuessaan karjalaisuuden suhdetta ensisijaisesti muuta suomalaisuutta

kohtaan. Barthilaisesta näkökulmasta tätä voidaan tarkastella eräänlaisena rajanvetoprosessina.

Kulttuurinen erityisyys saa merkityksensä vasta suhteessa ryhmän kannalta merkittäviin toisiin,

niihin joista erottaudutaan, kuten Huttunen (2005, 128) toteaa. Tällöin tietyt kulttuuriset elementit

tulevat relevanteiksi eronteon välineiksi. Aiemmin tässä luvussa olen tuonut esiin luonteenpiirteitä,

arvoja ja tapoja, joita informanttini pitivät karjalaisille ominaisina. Esimerkiksi karjalaisten

seurallisuus tuli esiin suhteessa muuhun suomalaisuuteen. Haastatteluissa moni teki eroa

välittömien karjalaisten ja muiden suomalaisten välillä, kuten esimerkiksi vertaillen hämäläisiä

jäyhiä juhlia karjalaisten laveampaan juhlakulttuuriin, jossa on tilaa laululle ja rennolle

kanssakäymiselle.

Karjalaisuutta neuvoteltiin siis ensisijaisesti suhteessa muuhun suomalaisuuteen, mutta

suhtautuminen Venäjään ja puhe venäläisyydestä liittyi sekin olennaisesti karjalaisuuskeskusteluihin

aineistoni perusteella. Lähes kaikki haastateltavani liittivät tuntemaansa karjalaisuuteen negatiivisen

tai katkeran suhtautumisen Venäjään. Venäläisyyden vaikutus karjalaiseen kulttuuriin tuli puheeksi

vain muutamalla haastateltavalla, mutta ennen kaikkea epäluulo Venäjää kohtaan tai ”ryssäviha”

tunnistettiin lähes kaikissa haastatteluissa osaksi heidän tuntemaansa karjalaisuutta. (Kahden

haastateltavan kanssa asia ei tullut esiin.) Aloitettuani haastattelua Tiian kanssa, se käynnistyi näin:

HN: Onks teillä puhuttu perheessä siitä karjalaisuudesta tai onks se ollu sillä tavalla jotenkin läsnä?

Tiia: No on se silleen. Eniten läsnä se on ollu semmosena leppymättömänä ryssävihana. Että äiti on

kasvanu siihen ja se edelleen näkyy siinä. Isoisä edelleen pitää kaikkein suurimpana turvallisuusuhkana

Venäjää. Ja se pitää sitä hyvin todennäköisenä, että Venäjä jossain vaiheessa hyökkää Suomeen. Ja sillä

on aika moiset visiot siitä-

Negatiivinen suhtautuminen Venäjään johtui sodasta, kuten Liisa seuraavassa kommentissa

kuvailee. (Olin kysynyt häneltä, liittyykö karjalaisuuteen hänen mielestään joitakin ärsyttäviä

puhetapoja.)

Liisa: En mä tiedä liittyyks se tähän kysymykseen, mut kun sä alotit kysymään, niin sillon mulla tuli

ekana mieleen, että suhtautuminen venäläisiin ((miettien))- Että tota, et mä sillon lapsena, nuorempana,
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niin muistan ajatelleeni näitä ja mulla oli semmonen mielikuva, että vois sanoa karkeesti näin, että kukaan

karjalaisista ei pitänyt venäläisistä. ((naurahtaa)) Mutta että nyt kun eletään siis tämmösessä

kansainvälisessä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, niin ei se tarkota sitä, että meijän mielipiteet

((naurahtaa)) olis jollain lailla rasistisia, mut siis se, että se syy-seuraus siitä sodasta, niin kyllä siinä mun

mielestä hyvin negatiivinen käsitys oli tätä sodan toista osapuolta kohtaan.

On mielenkiintoista, kuinka Liisa puhuu suhtautumisesta venäläisiin: hänhän identifioituu vahvasti

karjalaisuuteen, mikä ilmenee hyvin esimerkiksi hänen tavassaan puhua karjalaisista me-

pronominin kautta. Hän toteaa oppineensa nuorempana, että karjalaiset eivät pidä venäläisistä.

Kuitenkin nykypäivän kansainvälisyyttä korostava ilmapiiri asettaa vanhan ajattelutavan hankalaan

valoon ja hän haluaa korostaa, että asenne liittyi tuohon aikaan ja ylipäänsä sotaan. Monet

informantit (joskaan eivät kaikki) tuntuivat silti sisäistäneen Liisan lailla jonkinlaisen epäluulon

Venäjää ja venäläisyyttä kohtaan, vaikka saattoivat kritisoidakin tätä asennetta. Silti he saattoivat

reflektoida tunnistavansa itsessäänkin eräänlaisen varautuneisuuden Venäjää kohtaan.
24

 Tulkintani

mukaan he puhuivat aiheesta silti tietynlaisella varovaisuudella, kuten Liisakin edellä.

Haastateltavat eivät halunneet itse profiloitua venäläisvastaisiksi eivätkä ainakaan rasisteiksi. Joka

tapauksessa suurin osa haastateltavista katsoi karjalaisuutta määrittävän jonkinasteinen antipatia

Venäjää kohtaan.

Kaiken kaikkiaan aineistoni perusteella näyttäisi olevan hedelmällistä tarkastella karjalaisuutta

eräänlaisena kulttuurisena identiteettinä, johon yksilö voi identifioitua ja omaksua sen position

osaksi minäkäsitystään. Esimerkiksi Bauman (2001, 185 – 186) toteaa, että puhuttaessa

identiteeteistä globalisoituvassa maailmassa, olisi oikeastaan sopivampaa puhua identifioitumisesta

identiteettien sijaan. Tämä loppumatonta prosessia kuvaava termi sopisi hänen mukaansa paremmin

globalisoituvan maailman realiteetteihin. Kuten todettua, Hallin (1999, 246) mukaan identiteetin

käsitettä ei voida hylätä, vaikkakaan sitä ei voida ymmärtää entiseen tapaan. Alussa toin esiin,

kuinka Fingerroos katsoo nykykarjalaisuutta voitavan hahmotta hyvin postmodernin nomadismin ja

uusheimolaisuuden näkökulmasta. Myös Fingerroos toteaa Hallin identiteettikäsityksen sopivuuden

karjalaisuutta tutkittaessa. Hän toteaa (Fingerroos 2006, 100), että suhtautumista Karjalaan voidaan

hahmottaa Maffesolin uusheimolaisuuden, mutta myös Stuart Hallin (1999) identiteettikäsityksestä

lähtien. Modernit suomalaiset voivat helposti liikkua tyylien ja heimojen välillä, eivätkä identiteetin

24
 Toisaalta, kuten Mikko Lehtonen (2004, 197) huomauttaa, on suomalaista identiteettiä ylipäänsä tavattu jäsentää

suhteessa itään ja länteen. Ruotsi on edustanut tällöin ihannoitua länttä, kun taas Venäjään on liitetty negatiivisia
ominaisuuksia.
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ankkurointipisteet ole aina selkeästi erotettavissa olevia, hän kirjoittaa. Näin ollen moderneilla

nomadeilla on useita identiteettejä, jotka vaihtuvat tilanteen mukaan. Periaatteessa kuka tahansa

suomalainen, Fingerroos jatkaa, voi tulla karjalaiseksi hetkellisesti ja vaihto takaisin alkuperäiseen

identiteettiin tapahtuu, kun raja taas ylitetään. Kuten edellä totesin, en oman aineistoni perusteella

kuvailisi suhdetta karjalaisuuteen nomadismin näkökulmasta (ks. esim. Bauman 1996), eikä

Hallkaan suosi postmodernin nomadismin ideaa. Näkemykseni mukaan käyttäessämme

identifikaation näkökulmaa, voimme tavoittaa sen, kuinka suhtautumista karjalaisiin juuriin

reflektoidaan ja kuinka se muodostaa kolmannessa polvessa vain osan minäkäsityksestä – kuitenkin

tarpeeksi pysyvän position, ja näin kokemuksen identiteetistä.

Tässä luvussa siis esitin, että haastateltavien identifioitumista karjalaisuuteen voi hedelmällisesti

tarkastella Hallin identifikaatioprosessin näkökulmasta. Toin esiin, miten informanttini kuvailivat

karjalaisuutta erityisesti tiettyinä luonteenpiirteinä ja myönteisinä ominaisuuksina, joihin he

valikoiden samastuivat. Karjalaisuuden katsottiin merkitsevän luonteenpiirteiden ja elämäntavan

lisäksi tietynlaisia arvoja, kuten yhteisöllisyyttä, perheen ja suvun läheisyyttä ja ihmisten välistä

tasa-arvoa sekä työteliäisyyden arvostusta. Käsittelin siis sitä, minkälaisia merkityksiä

haastateltavat karjalaisuudelle antoivat. Nämä karjalaisuuden merkitykset tulivat esiin suhteessa

muuhun suomalaisuuteen. Toisaalta myös negatiivisen suhtautumisen Venäjään katsottiin kuuluvan

karjalaisuuteen. Tulkintani mukaan haastateltavien puhetta karjalaisuudestaan leimasi

refleksiivisyys ja prosessinomaisuus. Karjalaiseen identiteettiin voidaan mielestäni katsoa kuuluvan

myös tilannesidonnaisuus eli situationalismi: se korostui tietyissä tilanteissa, kuten kohdatessa

muita karjalaisjuurisia tai silloin, kuin karjalaisuus tuli ylipäänsä jollain tavalla esiin. Se saattoi olla

jossain vaiheessa elämää enemmän esillä kuin toisinaan.

Seuraavaksi käsittelen sitä, minkälaisen merkityksen Karjala sai aineistossani.

7.2. Karjalan merkitys

Kuten Lehtonen (2004, 176) kirjoittaa, eivät paikat ole koskaan vain pelkkää maantiedettä, vaan

niihin liittyvät kiinteästi ihmisten tuottamat merkitykset ja mielikuvat. Paikat ovat täten sekä

reaalisia että symbolisia. Paikkojen identiteetit syntyvät symbolisen alueella, ja ne muodostuvat

tarinoista, historioista ja muista kuvauksista. Paikkojen identiteetit perustuvat niin kertomuksiin ja

muistoihin kuin fantasioihin ja myytteihin. Karjalaisuudesta puhuttaessa nousee ensinnäkin
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tavallisesti jossakin kohtaa esiin keskustelu Karjalan palauttamisesta. Suurin osa informanteistani

kommentoi kysymättäni aihetta jollakin tapaa. Karjala on historiansa vuoksi erityinen paikka: se on

kareliaaninen kultamaa, menetetty, saavuttamaton ja erilaisten tunnelatausten kiinnekohde. Toisaalta

se voi olla kolmanteen polveen kuuluville etäisenä koettu paikka: isovanhempien asuinpaikka siellä

jossakin nykyisten rajojen ulkopuolella, josta ei tiedetä paljoakaan. Tässä luvussa käsittelen ensiksi

Karjalan palautuskeskustelua ja informanttieni näkemyksiä siihen. Tämän jälkeen esittelen

tarkemmin sitä, miten aineistossani puhuttiin Karjalasta: mikä merkitys sillä oli omaa karjalaisuutta

ajatellen.

7.2.1. Palautuskeskustelun hiljeneminen ja karjalaisuuden epäpolitisoituminen

Helsingin Sanomien artikkelissa ”Nyt tulevat uuskarjalaiset” (13.6.2010) toimittaja Kristiina

Markkanen aloittaa seuraavasti: ”Unohdetaan ulkopolitiikka, Karjalan palauttaminen ja sitä ajavat

tunkkaiset porukat. Nyt ei pohdita sitä, miksi Karjala on menetetty, tai sitä, pitäisikö sen

palauttamisella politikoida. Tässä kirjoituksessa keskitytään siihen, miltä karjalaisuus tuntuu

Suomessa nyt.” Toimittaja tunnustautuu itsekin varttikarjalaiseksi. Nykykarjalaisuutta kuvaa

Markkasen oman kokemuksen mukaan tunne – tunne yhteenkuuluvuudesta toisten ”pälpättäjien”

kanssa, tunne vieraudesta Länsi-Suomessa, tunne kaipauksesta ja tunne myötätunnosta kaikkia

kotinsa jättämään joutuneita kohtaan. Artikkelin aloitus haluaa tehdä selkeän eron

nykykarjalaisuuden ja menneen kaivelun välille. Jani Timonen, 31-vuotias varttikarjalainen kertoo

artikkelissa, kuinka hän perusti Facebookiin Karjalaiset-sivuston nuorten tarpeisiin ja Karjalan

palautusta vaativien ryhmien vastapainoksi. Timonen toteaa, että ”Karjala-kysymys tuntuu tehneen

myös karjalaisuudesta jotenkin vaietun ja vaikean asian. Tässä mielessä sosiaalinen media on luonut

hyvän kanavan purkaa ja käsitellä karjalaisuutta, joka on hajallaan ympäri maailmaa.”

Karjalan kysymyksellä viitataan Suomessa Karjalan palauttamista koskevaan keskusteluun.

Karjalaisten etujärjestön Karjalan Liitto ry:n tavoitteisiin on kuulunut alusta asti karjalaisen

kulttuurin vaalimisen lisäksi palautusasian esillä pitäminen, mutta käytännössä liitto on toiminut

linjassa Suomen ulkopoliittisen johdon kanssa. Takavuosina palautuskeskustelu jakoi liiton

jäsenkuntaa vahvasti ja ne, jotka halusivat toimia asian puolesta äänekkäämmin, hakeutuivat muihin



63

järjestöihin.
25

 Koska Karjalan Liiton suhtautuminen alueiden palauttamiseen on kuitenkin

maltillinen ja pienemmät palautusjärjestöt ovat jääneet marginaalisten piirien toimintakentäksi, on

polemiikki alueiden palauttamisesta hiipunut 2000-luvulle tultaessa julkisesta keskustelusta lähes

täysin. Aineistoni perusteella voidaan sanoa, että kolmannen polven karjalaiset haluavat yleisesti

ottaen erottautua palautuskeskustelusta, eivätkä koe aiheen liittyvän omaan karjalaisuuteensa.

En kysynyt haastatteluissani ihmisiltä suoraan heidän näkemystään palautuskeskusteluun, mutta

useimmissa tapauksissa se tuli jossakin vaiheessa esille. Tällöin siitä erottauduttiin jollain tapaa.

Koko keskusteluaihe koettiin itselle vieraaksi tai pohdittiin ennen kaikkea asiaan liittyviä ongelmia.

Kuvaavaa minusta on, kuinka Karjalaisen Nuorisoliiton aktiivi Jani suhtautuu

palautuskeskusteluun:

Kaikki Karjalan palautuskeskustelut on kyllä ihan punanen vaate mulle. Jotenkin että nyt voitais nauttia

siitä Karjalasta, niistä muistoista, mitä ollaan kuultu ja saatu isovanhemmilta ja vanhemmilta ja nauttia

siitä kulttuurista, mitä se on tuonut tänne Suomen puolelle. Että nyt sitten ehkä näitten uuskarjalaisten

kautta näitä asioita voidaan nostaa enempi esille ilman, että siellä on jossain rivien välissä luettava, että

sen Karjalankin vois jossain vaiheessa palauttaa. Tai näin mä ainakin sen haluaisin nähdä.

Sari, pitäjäyhdistyksessä toimiva nainen, kommentoi edelliseen näin:

Joo, se on jännä kyllä, että huomaa ton sukupolvien välisen kuilun tässä Karjala takaisin – ajatuksessa.

Että tuolla yhdistystoiminnassa nää vanhat parrat vielä kovasti siitä keskenään puhuu ja haikailee sitä.

Mutta sitten taas nuorempi sukupolvi on ihan että mitä järkee.

Karjalaisuuden parissa aktiivisestikin toimivat ihmiset kokivat palautuskeskustelut vanhanaikaisina

ja kenties jopa karjalaisuuden kuvaa vahingoittavana. Vaikka haastatteluissa saatettiin puhua

esimerkiksi siitä, kuinka upea suomalainen kaupunki Viipuri voisi tänä päivänä olla, toivat kaikki

eri tavoin esiin sen, kuinka mahdoton ajatus palauttaminen on. Sami tuo palautuskeskustelun esiin,

kun kysyn liittyykö karjalaisuuteen ärsyttäviä puheenaiheita.

25
  Karjalan Liitto ry:n kotisivu: Karjalan Liiton historia. http://www.karjalanliitto.fi/?s=35. (Viitattu 20.4. 2011.)

Sekä Puheet: Puheenjohtaja Markku Laukkasen puhe Karjalan kysymys -seminaarissa 17.6.2010 ” Realismia
Karjalan palautuskeskusteluun” http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=1071. (Viitattu 20.4.2011.) Laukkasen
mukaan Karjalan kysymys ymmärretään liitossa palautuskeskustelua laajemmin. Heille se merkitsee myös Karjalaan
suuntautuvan kotiseutumatkailun edistämistä ja siihen liittyvien esteiden poistamista.
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No kyllähän ne Karjala takaisin -jutut vähän arveluttaa sikäli, että hetkinen, onko siinä nyt minkäänlaista

realistista pohjaa. (. . .) Jos ajattelee semmoselta kantilta, ajatusleikkinä, että suomalaiset vaatii Karjalaa

takaisin, niin täytyy vaan toivoo, ettei ruotsalaiset ala vaatiin Suomea takasin. ((nauraa))

Pitäjäseurassa toimiva Miika edustaa aineistossani harvinaista kantaa, sillä hän periaatteessa

kannattaa alueen takaisin luovuttamista. Hän pitää kuitenkin arvokkaana sitä, että alueen ympäristö

on säilynyt nyt pitkälti luonnonvaraisena. Puheet alueen metsien ja rantatonttien menetetyistä

taloudellisista hyödyistä ärsyttävät häntä. Alueet saisivat kuulua Miikan mielestä Suomeen

autonomisina taloudellisesti omavaraisina osa-alueina. Palauttamisen toteuduttua alueen luonto olisi

säilytettävä ennallaan ja rakentamista olisi rajoitettava. ”Tämä on tietysti epärealistista, mutta

ainahan voi haaveilla”, Miika summasi näkökulmaansa.

Voidaan mielestäni sanoa, että palautuskeskustelun hiljentyminen on poistanut poliittisen

ulottuvuuden karjalaisuuden ympäriltä ja kolmannen polven karjalaiset ovat pystyneet tuomaan

esiin kiinnostuksensa karjalaisuuteen ilman, että he samalla joutuisivat tähän keskusteluun mukaan.

Palautuskeskustelun tuoma leima karjalaisuuden suhteen on silti ollut voimakas, sillä aineistossani

se nousee lähes aina jossakin kohtaa esiin tai siihen viitataan jollain tapaa.26 Kiivaimmat

palautuksen kannattajat loivat karjalaisuuden ympärille negatiivisen kaiun, mikä varmasti leimasi

lopulta jossain määrin koko Karjala-kuvaa. Tämä on myös Janin tulkinta, kuten seuraava katkelma

kertoo.

Sit kans ehkä yks syy tähän tämmöseen uuskarjalaisuusilmiöön on se, että ehkä pikkuhiljaa alkaa myös

 laantuun se puhe siitä Karjalan palautuksesta. Että kun iso sukupolvi tosta alkaa katoomaan, jotka sitä

kaipaa ja jotka sitä on vuosikymmeniä yrittäny saada takasin tavalla tai toisella. (…) Kun just se, että

 vaikka huomenna sanottais että saatte Karjalan takaisin, niin eihän se oo se Karjala, mikä se oli seitkyt

 vuotta sitten, eikä sitä saa takaisin millään. Ja jotenkin mä ajattelen sen niin, että mitä me sillä maatilkulla

 tehdään, että ei siellä oo niitä ihmisiä. Ei siellä oo sitä, mitä siellä on ollu.

Kuten aiemmin on kerrottu, olivat karjalaiset juuret Suomessa pitkään problemaattiset ja toisen

polven karjalaisten vanhempien oli selviydyttävä traumasta, joka aiheutui kotiseudun jättämisen

pakosta (Alasuutari & Alasuutari 2009, 100). Alasuutarin ja Alasuutarin (2009) tutkimuksen

26
 Myös Ylioppilaslehden artikkeli (28.11.2008) ”Muistojen maa” alkaa sen ennakkokäsityksen kumoamisella, että

kolmannen polven karjalaisuuteen liittyisi aluepalautusten vaatiminen. Kuvatekstissä, jossa esitellään jutussa
haastateltu Lina Munsterhjelm todetaan, että ”Lina Munsterhjelm on käynyt menetetyssä Karjalassa kahdeksan
kertaa. Hän ei halua sitä takaisin.”
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haastatellut ovat eläneet aikakauden, jolloin identifioituminen karjalaiseksi oli ristiriitaista

poliittisista taustatekijöistä johtuen. Haastatteluissa he korostavat olevansa ensisijaisesti

kiinnostuneita omista juuristaan ja sukutaustastaan. (ibid 100.) Tämän korostamisella voidaan

erottautua karjalaisuuteen yhdistetyistä poliittisista ulottuvuuksista. Vaikuttaa siltä, että poliittisen

ilmapiirin muutos ja palautuskeskusteluiden hiipuminen ovat edesauttaneet kolmannen polven

kiinnostuksen nousua karjalaisuutta kohtaan. Suomen suhteet Venäjään eivät ole samalla tavalla

tulenarat, kuin vielä Neuvostoliiton aikaan. Karjalaisuuden arvostaminen ja vaaliminen assosioituu

perinteiden kunnioittamiseen ja omien juuriensa tuntemiseen. Karjalaisuus yhdistyy monien

mielessä kareliaanisessa hengessä suomalaisuuteen, eikä karjalaisen kulttuurin vaaliminen tule näin

muodoin enää yhdistettyä epäisänmaallisuuteen, vaikka alue sijaitseekin nykyisten rajojen

ulkopuolella. Karjalan palauttamiseen joutuu silti vielä kolmas polvikin kertomaan kantansa.

Karjalaisuus ja karjalainen identiteetti vaikuttavat olevan kolmannen polven käsissä vapaita monista

aikaisempien vuosikymmenten ja vuosisatojen painolasteistaan. Kysyin vuonna 1968 syntyneeltä

Samilta, muistaako hän sellaista aikaa, ettei karjalaisuudesta kannattanut puhella. Hän vastasi

hiukan hämmästyneenä: ”Ei mulla oo koskaan ollut semmosta tuntumaa, että sitä olisi pitänyt

jotenkin olla hissukseen, että on karjalaiset sukujuuret- ”

Vuonna 1964 syntynyt Jaana kertoo tuoneensa aina ylpeänä esiin karjalaiset juurensa. Tietoisuus

juurista on hänen mukaansa ihmisille ylipäänsä tärkeää. Kysyessäni häneltä, olisiko hänestä tarpeen,

että hänen kotikaupungissaan tuotaisiin jollakin tapaa esiin evakkojen saapuminen paikkakunnalle

(ehdotin kadunnimeä tai patsasta), Jaana vastasi minulle näin:

No en mä tiedä sillain, et onko se- ((painokkaasti)) Ehkä musta on parasta, että kohtaa ihmisissä sitä

karjalaisuutta. Että ei sitä ehkä noilla monumenteilla nyt enempää korostella. Se on musta ihanaa vaan, et

jokainen tuo ne omat juurensa esiin ja on sen takana sitten rohkeesti. Se on parasta. Että myöntää ne, että

mulla on niitä, että ei niinkun häpee niitä. Se on ehkä parasta just siinä. Että kohtaa semmosia, jotka

sanoo, että- Sitten ruvetaan puhuun niistä asioista niin puhuttavaa piisaa.

Jaanan kommentista on implisiittisesti tulkittavissa, että jollakin tapaa juurista voi koitua häpeää.

Hän ei kuitenkaan puhu haastattelussa kokeneensa koskaan karjalaisia juuriaan mitenkään muuten,

kuin positiivisina. Aineistossa oli esimerkkejä siitä, että haastateltavat olivat kuulleet karjalaisuuden

olleen erinäisistä syistä problemaattista, mutta haastateltavista kukaan ei ole itse elänyt tällaista

aikaa tai kokenut vastaavaa. Saija (s.1985), jonka isänisä oli Karjalasta, tiesi isänsä joutuneen

lapsena koulussa kiusatuksi ortodoksisuutensa perusteella. Karjalainen tausta ja uskontokunta johti
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siihen, että häntä haukuttiin ryssäksi.

Liisan (s. 1969) kuulema esimerkki kertoo ajasta, jolloin karjalaisuuteen saatettiin suhtautua

negatiivisesti.

No näistä mä en oo mun oman perheen osalta kuullu, mut mä muistan kyllä kuulleeni tämmösen tarinan,

että esimerkiks kun koululuokka, missä oli evakkoja ja muita, oli viety järven rannalle kattoon

kauniita maisemia ja sanottu, että katsokaa miten kaunista, ei teillä Karjalassa varmaan näin kaunista ollu.

Opettaja siis. ((kertoo huvittuneesti)) (…) Et kyl siinä ilmeisesti jotakin tän tyyppistä oli ja oon kuullu

niinkun  yleisellä tasolla – ei meijän perhepiirissä ((huvittuneehkosti)) – niin myös siitä, että olis ollu

suoranaista rasismia näitä karjalaisperheitä kohtaan. Että niille oltais oltu hyvin ilkeitä ja pahoiteltu tätä,

että joudutaan antaan rahaa tavallaan niitten, tai maata niitten rakennuksiin ja muihin. Nimenomaan ehkä

niinkun Virroilla on kai näin tapahtunut ((naurahtaa tässä välissä)), mutta että meillä ei kotona puhuttu ton

tyyppisistä asioista koskaan, et siihen ois sisältyny mitään semmosta.

Liisa sanoo lopussa, ettei heidän kotonaan puhuttu negatiivisesta suhtautumisesta karjalaisuuteen tai

karjalaisiin. Näin näyttäisi olevan muidenkin aineistossa haastateltujen kohdalla, sillä karjalaisuutta

ei liitetty keskusteluissa problemaattiseen menneisyyteen. Kukaan haastateltavistani ei kertonut

koskaan ajatelleensa karjalaisia juuriaan problemaattisina, joten aikaisemmat painolastit eivät

liittyneet enää heidän karjalaisuuteensa.

Karjalaisuus ja Karjala ovat palautuskeskustelun hiljennyttyä selkeästi epäpolitisoituneet, ja

keskusteluilmapiiri näiden ympärillä tuntuu muutenkin vapautuneen. Fingerroos (2003, 199 – 200)

onkin puhunut muutoksesta karjalaisuuden ympärillä vallitsevan ilmapiirin suhteen: se on

muuttunut poliittisessa mielessä huomattavasti avoimemmaksi siirtolaisuuden jälkeisiin vuosiin

nähden. Karjalasta voi puhua avoimemmin ja se on tätä nykyä (avautumisen myötä) uudella tavalla

läsnä. Tästä kertoo myös erään vanhan rouvan kommentti Karjalaisuus nykypäivänä -

keskustelutilaisuuden jälkeen. Nauttiessani tilaisuuden jälkeen kahvia ja käsintehtyjä

karjalanpiirakoita, aloitti rouva jutustelun kanssani. Rouva oli hyvillään tilaisuuden annista ja

kertoi, kuinka häntä ilahduttaa tämä nykyajan karjalaisuuskeskustelu. Nykyään jokaisella on hänen

mukaansa oikeus omaan näkökulmaan ja mielipiteeseen. Hän oli itsekin osallistunut aktiivisesti

keskusteluun tilaisuuden aikana. Keskustelussa oli muun muassa puhuttu siitä, kuka onkaan

karjalainen, minkälaisia arvostuksia on ollut vallalla karjalaisten keskuudessa ja miten karjalaisuutta

voitaisiin siirtää eteenpäin ja ylläpitää nykypäivänä. Keskusteluilmapiiri oli avoin ja kriittinen.

Rouvan kommentista oli tulkittavissa, että karjalaisuuden ja Karjalan suhteen on aiemmin vallinnut
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tiettyjen näkemyksien ja puheenaiheiden ylivalta, ja joistakin asioista on vaiettu.

7.2.2. Symbolinen Karjala

Aineistossani oli nähtävissä, kuinka joillekin karjalaisuus keskittyi lähtökohtaisesti Karjalaan

paikkana. Meillä on yleisesti ottaen tapana ”maisemallistaa kulttuuri” kuuluvaksi johonkin paikkaan

(Hall 2003, 93) tai kuten Malkki (1992, 31 – 34) on huomauttanut, katsoa niiden liittyvän

olennaisesti tiettyihin alueisiin, joista (kulttuuriset) identiteetit sitten nousevat. Esimerkiksi tämän

tutkielman alussa mainitussa artikkelissa ”Varttikarjalaisen kaipuu” (9.4.2011) kahdessa

haastattelussa kolmesta korostuu Karjalan merkitys. Toinen kertoo matkailleensa sukunsa mailla

kesäisin jo viitisentoista kertaa ja sanoo jopa unelmoivansa sukunsa maille muuttamisesta. (Tässä

kohtaa mainitaan silti, kuinka haastateltava ei aja Karjalan palauttamista.) Myös toisessa

haastattelussa Karjalan rooli on suuri: vierailua isoisän kotitalolla kuvataan yhdeksi elämän

kohokohdista. Haastateltavalla on Karjalalle paikka sielussaan ja Karjala paikkana tuottaa hänelle

kokemuksen turvallisuudesta ja kuulumisesta.

Tässä alaluvussa käsittelen sitä, minkälaisen merkityksen paikka eli Karjala sai karjalaisuuteen

identifioituvien kokemuksissa. Tiivistettynä voidaan sanoa, että Karjalalle annettu merkitys vaihteli

aineistossani suuresti: jollekin Karjala oli alueena kaiken lähtökohta, toiselle Karjala paikkana oli

päinvastoin etäinen ja tuntematon, eikä se liittynyt olennaisesti omaan karjalaisuuteen.

Lähes kaikki olivat käyneet rajantakaisessa Karjalassa, joskaan eivät välttämättä sukunsa entisellä

asuinpaikalla. Esimerkiksi pitäjäseuroissa toimiville kahdelle haastateltavalleni kiinnostus suvun

pitäjää kohtaan oli keskiössä ja siinä mielessä paikan merkitys oli heille suuri. Toinen heistä, Miika,

katsoi karjalaisuuden tarkoittavan nimenomaan sitä, että ollaan sieltä alueelta lähtöisin.

HN: No mitä sä oot mieltä tästä, mikä siellä keskustelutilaisuudessakin [Karjalaisuus Nykypäivänä] tuli

esiin, että karjalaisuus on mielentila. Miltä se susta kuulostaa?

Miika: Vaikee sanoo. Kuulostaa jotenkin abstraktilta, että mitä se nyt konkreettisesti- Kyllä siinä ny pitää

olla mun mielestä jotain konkretiaakin, että onko ne sitten sukujuuret tai että se liittyy siihen alueeseen

jotenkin.

HN: Että tavallaan jonkinlainen sidos ois sinne, onks se sun mielestä-

Miika: Niin, mun mielestä se vaatii sitä. Ja kyl se alue on mulle se kaiken lähtökohta, että mä

luulen että karjalainen kulttuuri ei pitemmän voi säilyä ilman sitä aluetta. Että se säilyy nyt siellä, ehkä,
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nykyisessä Karjalassa, mitä on Suomen puolelle jääny ja sitten Venäjän puolella, mutta että muualta

Suomesta mä luulen että hiipuu ennen pitkään joka tapauksessa.

Miikan näkemys kertoo vahvasta käsityksestä siitä, että karjalainen kulttuuri liittyy ennen kaikkea

paikkaan, Karjalaan. Hän uskoo karjalaisen kulttuurin häviävän, ja katsoo sen liittyvän siihen, että

kulttuuriset erot eivät ole tarpeeksi suuret, kuten on joidenkin alueensa ulkopuolella jatkuneiden

kulttuurien kohdalla. Suomen puoleisen Karjalan kohdalla hän katsoo karjalaisuuden vielä voivan

elää. Myös Karjalaisuus Nykypäivänä -keskustelutilaisuudessa suhde alueeseen tuli monella tapaa

esiin juurista, karjalaisuudesta ja karjalaisesta identiteetistä puhuttaessa. Panelistin

pohjoiskarjalainen jäsen korosti voimallisesti sitä, miten Pohjois- ja Etelä-Karjalasta löytyy edelleen

elävää karjalaisuutta. Puheen ei pitäisi hänen mukaansa kääntyä ainoastaan rajan taakse ja

muisteluun. Yleisöstä huomautettiin jossakin vaiheessa, että Savostahan muutti 1600-luvulla

ihmisiä Karjalan alueelle ja kysymys kuului, kuinka kauan on asuttava Karjalassa voidakseen

kutsua itseään karjalaiseksi. Tähän kommentoitiin muun muassa, että miksi on arvotettava sitä,

kuka on karjalaisempi kuin toinen tai oikea karjalainen. Eikö kiinnostus karjalaisuuteen ole pääasia,

tällöin jatkettiin.

Myös Liisan haastattelussa Karjalan rooli tärkeänä paikkana tuli vahvasti esiin. Liisan suhde

Karjalaan oli voimakas ja muistutti diasporista suhdetta paikkaan. Kysyessäni, onko hän käynyt

sukunsa pitäjässä tai ylipäänsä Karjalassa, hän kertoi:

En oo käyny. Elikä tää onkin semmonen tietty epäsuhta, että mä oon ollu kiinnostunu näistä asioista aina,

ja meijän isän sisarukset, ja osittain jälkipolveekin, niin tekivät sinne retken. Vuokrasivat bussin ja

kävivät siellä. Mut mä en halunnu sillon lähtee. Ja mä muistelen, että- No, tietystysti asiaan saattoi

vaikuttaa se, että mä olin varmaan sillon tommonen 18 - 19 -vuotiaskin, että ehkä semmonen passiivinen

ikä tavallaan. Mutta mä muistelen, että yks semmonen syy, miks mä en halunnu lähtee, oli se että, mä

jotenkin pelkäsin, että siellä on jotenkin kauheen epäsiistiä ja kamalaa, ja kun mä oon niin paljon kuullu

sieltä kaikkia hienoja ((naurahtaen)) juttuja, että mä en oikeesti halua nähdä, että mitä se on tänä päivänä.

Mutta että nyt mä oon miettiny asiaa uudelleen ja nyt musta tuntuu, että mä voisin olla ihan kypsä

((huvittuneesti)) kohtaamaan sen. Ja mä oon nähny niin paljon noita kuvia ja muuta, et mä tiedän, että se

on ehkä toisenlaista, kuin että mitä se on ollu sillon 40-luvulla, että siellä on paljon muuttunu sen jälkeen,

että osaa niinkun suhteuttaa sen. Mutta muistelen, että tää oli se yks syy, että mä en välttämättä halunnu

nähä sitä semmosta venäläisaikasta, mitä se, mitä siellä on tapahtunu.

Vaikka karjalaisuus yhdistettiin Karjalaan alueena, vaihteli painotus siinä, kuinka tärkeäksi paikan

ja kulttuurin välinen suhde miellettiin. Miika oli ainoa, joka toi selkeästi esiin näkemyksensä siitä,
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että karjalaisuus on riippuvainen alueesta ja sen tulevaisuus on siksi vaakalaudalla. Monille

käyminen Karjalassa oli ollut tärkeä kokemus, mutta Karjala ei silti ollut paikkana lähtökohtana

heidän omalle karjalaisuudelleen. Monet korostivat pikemminkin ihmisten ja opittujen arvojen ja

tapojen roolia. Esimerkiksi Jaana kuvasi vierailua Karjalan kotipaikalla hyvin emotionaalisesti,

mutta katsoi karjalaisuuden liittyvän silti ennen kaikkea ihmisiin, eikä korostanut Karjalan roolia

paikkana omassa karjalaisuudessaan. Silti vanha kotipaikka oli tullut tutuksi mummon tarinoissa ja

oli tärkeä kokemus saada käydä paikan päällä henkilökohtaisesti.

Jaana: Et kyl se oli, oli kyllä semmonen kokemus että- ((mietteliäästi)) Että kyllä niistä kuvia niistä

kivijaloista otettiin! ((nauraa)) Omenapuista ja kaikista mahollisista! Että kyllä se sillä lailla oli

koskettava hetki, ei siitä pääse mihkään. Se tuntu ihan että ollaanks me ihan oikeesti täällä. Että

ollaan paljon kuultu. Toki vuosikymmenet tekee asiansa, mut kumminki järvi on siinä ja tie on siinä ja

näin.

Karjalassa, omien isovanhempien asuinpaikoilla käymistä pidettiin yleisesti ottaen kiinnostavana.

Joillekin se sai suuremman merkityksen ja he olivat käyneet siellä useamminkin kerran, toisille

merkitys oli vähäisempi. Ote ryhmäkeskustelusta kuvaa hyvin sitä, että vaikka Karjala oli

informanteille merkityksellinen paikka, ei sitä välttämättä katsota keskeisenä asiana omassa

karjalaisuudessa. Virittelin keskustelua aiheesta kysymällä osallistujilta, onko Karjala paikkana

vielä tässä sukupolvessa merkityksellinen vai onko se enemmänkin jonkinlainen mentaalinen

kokemus.

Jani: Kyllä mun mielestä semmonen mentaalijuttu.

Sari: Ehottomasti joo.

Katri: Mut joku siinä on, koska kaikki aina kysyy, että no ootsä käyny siellä. Siis tarkottaa nyt rajan

takana.

Jani: ((hymähtää myöntävästi)) Mut oisko siinä sit sekin vaikutus, kun ite on käyny siellä, niin jollakin

tavalla..jollakin tavalla, kun siellä itse käy- No okei mä en oo tietysti- Se vois olla eri asia, jos menis sinne

 omien isovahempien [kotipitäjään] kattoon, mikä se on, että sieltä tulis vielä se semmonen- Mä nyt oon

 käyny vaan siellä Kannaksella ja siellä nähny sitä, että sinne mulla ei henkilökohtasia siteitä oo. Mut et

 jotenkin, että samat puut ne nyt täällä kasvaa ja vesi virtaa joessa ja järvi liplattaa. Et niinkun ei se sillä

 tavalla- Et en mä tiedä onks sulla sitten, kun sä oot käyny just nimenomaan siellä kotipaikalla, että siellä

 tulee sit se kokemus, et ikään kuin tulee todeksi ne kaikki tarinat, mitä on kuullu aikasemmin, niin se on

 varmaan erilainen tunne.

Sari: Joo. Nimenomaan, joo, että se on konkretisoitunu sitten tossa, kun on käyny fyysisesti siellä

paikalla.
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HN: Mut liittyyks sulla se sit enemmän siihen itse paikkaan vai onks se semmonen mentaalinen-

Sari: No se on sekä että mulle. Joo, se on sekä että. Ja mielikuvat vahvistu, mitä oli ennakkoon saanu

tietää niitä asioita. Ne vahvistu siellä paikan päällä. Ja jotenkin ne niinkun molemmat elää nyt sit omassa

mielessä.

HN: No entäs-

Saija: Joo, no mulle ei oo hirveesti kerrottu tarinoita, että silleen kuvailtu vaik et tuossa oli kauppa ja

tuossa oli sitä ja sitä, et ei se oikeestaan se paikka oo se juttu. Et se on just ehkä ne kokemukset, minkä

kautta- No, iskä on käyny siellä kotipaikalla, että ei siellä ollu enää mitään pystyssä. Ei mulla niinkun

itellä oo semmosta, että mun pitäis tehä sinne joku pyhiinvaellus tai jotain. (…)  Kyl se ehkä, niin no,

ehkä mie koen sen niitten ihmisten kautta sen, että ei oo sitä paikkaa ikävä sinänsä.

HN: No entäs Katri, onks se Karjala paikkana merkityksellinen?

Katri: Ei varmaan, kyl mä luulen, et se on enemmän se- Mut kyl siinä varmaan on, että se on pitäny ikään

kuin, niinkun sä [Jani] sanoit, että saada niinkun pois systeemistä kiertämästä, että sit se on nähty. Ne

samat puut ja sama meininki.

Paikan ja siellä vierailemisen merkitystä ei voi silti vähätellä. Esimerkiksi Alasuutari ja Alasuutari

(2009) katsoivat elpyneen kiinnostuksen karjalaisuutta kohtaan liittyvän toisessa polvessa niin

heidän ikääntymiseensä kuin konkreettisten vierailumahdollisuuksien aukenemiseen. Vieraileminen

Karjalassa (suvun kotipaikalla) oli tutkimuksen haastelluille hyvin merkittävä ja emotionaalisesti

koskettava kokemus. Karjalassa käymisellä oli haastateltaville tutkijoiden mukaan rituaalin

omainen funktio. Alasuutari ja Alasuutari kirjoittavat, kuinka konkreettinen ruumiillinen kokemus

paikasta voi kiinnittää abstraktin kokemuksen siitä, että he ovat jollain tasolla karjalaisia ja edelleen

vahvistaa heidän emotionaalista kiinnittymistään juuriinsa. Tässä mielessä Karjalassa käymistä

voidaan kirjoittajien mukaan kuvata pyhiinvaellusmatkaksi. (Alasuutari & Alasuutari 2009, 95.)

Kaikki informanttini eivät kuvanneet Karjalassa käymistä erityisen emotionaalisena, vaan halusivat

ikään kuin riisua paikan tarunhohtoisuudestaan. Tästä esimerkkinä vaikkapa Katrin kommentointi

edellisessä ryhmäkeskusteluotteessa, jossa hän toteaa, että paikka on nyt nähty, ja kuvailee siellä

olevan loppujen lopuksi ”samat puut ja sama meininki”.

Aineistoni perusteella voidaan huomata löytyvän valtavasti variaatiota siinä, kuinka suuren

merkityksen Karjala paikkana saa informanttieni karjalaisuudessa. Joillekin alue ja siellä

vieraileminen oli keskiössä, toiset pitivät paikkaa ja vierailua kiinnostavana, mutta halusivat silti

korostaa, ettei Karjala ollut paikkana oleellinen omassa karjalaisuudessaan. Saija kuvaa edellisessä

haastatteluotteessa, että hänen karjalaisuutensa ei liity Karjalaan paikkana ja hän tuo selkeimmin

esiin sen, ettei alue ole oleellinen.
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Saijan kokemuksessa karjalaisuudesta Karjala paikkana ei ole muodostunut merkitykselliseksi.

Kuitenkin kaiken kaikkiaan aineistossani oli luettavissa, kuinka Karjala paikkana voi toimia

sellaisena symbolina, johon liitetään monenlaisia merkityksiä. Myyttisyys tai utopistisuus liittyykin

Fingerroosin (2006) mukaan Karjalaan sen eri historian vaiheissa. Karjalaisten muistelmia tutkinut

Armstrong (2004) huomasi, kuinka Karjala luotiin evakkouden jälkeen muiston maaksi ja paikka

irrotettiin ajallisesta ja tilallisesta ulottuvuudestaan. Karjala tuli eristetyksi myyttiseen

aikaulottuvuuteen, mikä on eräänlainen keino jatkaa alueen hallussa pitämistä. Karjalasta tuli näin

myyttinen paikka, joka säilyi elossa muistelemisen avulla. (Armstrong 2004, 115, 131.) Vaikka

Karjala ei paikkana ollut suurimmalle osalle informanteistani oman karjalaisuuden kannalta

keskiössä, voidaan sanoa, että siellä käyminen tai mielikuva paikasta symboloi kullekin erilaisia

asioita. Karjalaan ja etenkin oman suvun kotipaikkaan liittyi yleensä jonkinlainen tunnelataus ja

erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi eteläkarjalainen Tiia kuvaili käyntiään rajantakaisessa Karjalassa

jännittävänä, sillä hän koki päässeensä kokemaan jotakin menneestä maailmasta, olihan moni asia

jäänyt Karjalan kylissä paikoilleen. Hän oli ajellut perheensä mukana autolla luovutetun Karjalan

puolella, mutta ei ollut käynyt suvun kotipaikalla. Tiia totesi oman Karjala-kuvansa olevan varsin

romantisoitu. Tiian ja monen muun kuvauksissa Karjalan luontoa kuvaillaan erityisen vaikuttavaksi,

mikä kummunnee karelianismista. Karelianisteille Karjala oli romantisoitu mielikuva yhtenäisestä

suomalaisesta menneisyydestä (Kuisma 2008, 76). Sihvon (1973, 357) katsoo Karjalasta

muodostuneen utooppinen struktuuri. Sihvon mukaan kyse oli tuolloin yrityksestä paeta

todellisuutta, jossa tapahtui industrialismin ja urbanisoitumisen myötä suuria muutoksia, minkä

vastapainoksi kaivattiin harmoniaa. Tämä rauhan tyyssija ja esi-isien maa löytyi Karjalasta. (ks.

Kuisma 2008, 76.)

Sihvon tulkintaa soveltaen oli aineistostani tulkittavissa, kuinka Karjalaan liitettiin paikkana

monenlaisia tarinoita, merkityksiä, mielikuvia ja tunteita, jotka symboloivat ihmisille esimerkiksi

yhteisöllisyyttä tai jotakin muuta arvokasta. ”Varttikarjalaisen kaipuu” -artikkelin kolmas

haastateltu on kiinnostunut karjalaisista itkuvirsistä. Hän ei kahden muun haastateltavan tapaan

korosta Karjalan merkitystä paikkana itselleen, mutta kuvailee suhdettaan siihen seuraavasti:

”Karjala on vähän niin kuin uni. Minun sukupolveni suomalaisille Karjala on paljolti sitä, mitä on

isovanhemmiltaan kuullut. Se on enemmänkin tunne ja mielikuva jostakin. Samalla se on myös

voimavara. Minulle se on myös musiikillinen ja taiteellinen aarreaitta.” Haastateltava kuvaa tässä

mielestäni osuvasti, kuinka Karjala voi myös nykyajassa olla erilaisten tunteiden ja merkitysten

kiinnekohta ja näin ollen eräänlainen henkilökohtainen voimavara. Se voi olla monelle myös
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paikka, joka pystyy tarjoamaan perustavanlaatuisen kokemuksen kuulumisesta.

Joillakin haastateltavilla on tarinoiden kautta syntynyt hyvinkin tarkka kuva tietystä alueesta,

toisille itse paikasta ei ollut välttämättä tarinoitu lainkaan. Karjala on kuitenkin edelleen esillä

mediassa tavalla ja toisella ja voidaan sanoa, että erilaiset representaatiot siitä vaikuttavat osaltaan

Karjala-kuvan sisältöön. Kuten todettua, Karjalaa (ja karjalaisuutta) rakennetaan erilaisissa

representaatioissa. Armstrong (2004) puhuu Karjalaan liittyvistä kiertävistä diskursseista, joita on

runsaasti havaittavissa Suomessa. Toisille mielikuva Karjalasta ja karjalaisuudesta oli syntynyt

ensisijaisesti perhepiiriin ja suvun tarinoiden kautta, mutta monet kertoivat sen syntyneen monista

palasista. Esimerkiksi Sami kertoi, että heidän kotoaan löytyi Olavi Paavolaisen toimittama

kuvateos Rakas entinen Karjala (toimitettu 1942), jota tuli hänen mukaansa ”muksuna selailtua aika

paljon”. Sami kuvaili, että teos on kirjoitettu romanttiseen ja haaveelliseen tyyliin. Hän totesi

omalla kohdallaan tämän kirjan luoneen jonkinlaisen yleiskuvan karjalaisuudesta. Karjala on

ylipäänsä edelleen monella tapaa esillä suomalaisessa yhteiskunnassa. Karjalaan, siirtokarjalaisiin ja

sota-aikaan liittyvää ohjelmaa esitetään televisiossa säännöllisesti. Myös kaunokirjallisuudessa ja

elokuvissa Karjalaan ja karjalaisiin liittyvät aiheet ovat olleet hyvin edustettuina. Fingerroos (2007,

18) katsoo kansallisen kertomuksen menetetystä Karjalasta muodostuneen Suomessa myytiksi;

historiaksi, joka yhdistää kaikkia suomalaisia. Hän mainitsee esimerkkinä vuoden 2004, jolloin

Yleisradio esitti laajasti siirtokarjalaisiin ja sotaan liittyvää materiaalia. Itse huomasin saman

alkaessani perehtyä tutkimusaiheeseeni, kun kuuntelemani radiokanava Yle Radio 1 omisti koko

heinäkuun 2010 Karjalalle ja karjalaisuudelle. Kuunnelmissa, haastatteluissa, dokumenteissa ja

musiikkiohjelmissa keskityttiin ainoastaan karjalaisuuteen.
27

 Näin ollen media tarjoaa runsaasti

kuvastoa kuultujen tarinoiden tueksi tai toisaalta antamaan kuvaa jostakin, mikä on jäänyt

kuulematta omilta isovanhemmilta (vrt. Armstrong 2004, 78). Median merkityksen karjalaisuuden

esillä pysymisessä toi esiin myös useampi haastateltava. Monet totesivat, että Karjalasta puhutaan

tiedotusvälineissä ja TV lähettää silloin tällöin karjalaisuuteen liittyvää ohjelmaa. Kaiken kaikkiaan

Karjalasta ja karjalaisuudesta on kiinnostuneen varsin helppoa saada median, kirjallisuuden ja

Internetin kautta syvennettyä omaa tietoansa.
28

27
 Ks. tarkemmin Yle Radio Ykkösen Internet-sivulta:

http://yle.fi/radio1/tana_kesana_on_karjalainen_heinakuu_815.html (Viitattu 22.2.2012.)
28

 Luovutetun Karjalan alueesta ja perinteestä on mahdollista saada tietoa esimerkiksi Karjalan liiton Internet-sivuilta
(http://www.karjalanliitto.fi/) kuin Luovutettu Karjala-sivustoltakin (http://www.luovutettukarjala.fi/). (Viitattu
7.5.2012.)
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7.3. Valintaa ja karjalaisuuden harrastamista

Suomalainen kulttuuri, karjalainen kulttuuri – kysymys kulttuurista ja sen olemuksesta tulee eteen

karjalaisuutta pohdittaessa. Mistä aineistoni informantit puhuivat, kun he puhuivat karjalaisesta

kulttuurista tai karjalaisuudesta? Antropologiassa kysymys siitä, miten kulttuuri tulisi käsitteellistää

ja ymmärtää on ollut kiivaiden väittelyiden kohteena parikymmentä vuotta (Rastas, Huttunen &

Löytty 2005, 26). Kulttuuri on monitulkintainen käsite, mutta nykyantropologiassa lähtökohtainen

käsitys kulttuurista muuttuvana, prosessinomaisena ja uusia aineksia itseensä sulattavana on

hedelmällinen ja laajalti hyväksytty. Kuten Huttunen huomauttaa, kulttuurinen sisältö ja se mikä

kulttuurissa ymmärretään tärkeäksi on yleisesti ottaen kiistanalaista ja muuttuvaa. Tästä

esimerkkinä käyvät vaikkapa sukupolvien väliset kiistat siitä, millä tapaa yhteistä kulttuuria sopii

tulkita ja muuttaa. (Huttunen 2005, 134.) Löytty (2004, 32) on todennut suomalaisuuden olevan

pitkälti tulkintaa siitä, mitä sen on aiemmin ajateltu olevan. Sama on hyvä pitää mielessä

karjalaisuutta ajateltaessa.

Joillekin Karjala paikkana korostuu karjalaisuudesta puhuttaessa, kuten edellisen luvun esimerkeistä

kävi ilmi. Tällöin sidos kulttuurin ja paikan välillä mielletään vahvaksi ja oleelliseksi. Myös

perinteet mielletään olennaisena osana kulttuuria: erilaiset perinteet erottavat kulttuureita toisistaan.

Tämä ajatus ohjasi minuakin haastatteluita tehdessäni, sillä kysyin kaikilta haastateltaviltani, miten

he tuntevat karjalaisia perinteitä. Muutamaa selkeää poikkeusta lukuun ottamatta aineistostani

voidaan sanoa yleisen kokemuksen olleen se, etteivät karjalaiset perinteet olleet olleet omassa

perhepiirissä juurikaan läsnä. Ne yhdistettiin pikemminkin isovanhempien elämään. Toiset osasivat

nimetä enemmänkin karjalaisia perinteitä (kuten laskiaisperinteet ja virpomisen), toiset taas

totesivat perinteiden tuntemuksensa hyvin vähäiseksi. Omaan arkielämään ja elämänkulkuun

perinteitä ei yleisesti ottaen liitetty. Seuraava ote ryhmäkeskustelusta havainnollistaa sitä, kuinka

tiettyjä perinteitä yleensä tunnetaan, mutta tavallisesti (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta) niitä

ei harjoiteta juuri omassa elämässä.

Jani: Ei meilläkään silleen [ole tulleet perinteet perheessä esille], että varmaan kaks selkeintä on ruoka- ja

tanssiperinne, mikä nyt tietysti tässä omassa elämässä on kulkenu mukana. Mut vaikka mä sanoin, että

mun isovanhemmat puhui niistä vuotuisjuhlista ja kaikesta, mitä ne siellä teki, niin ne on ehkä just ollu

semmosia, että ne on jääny sinne tarinoiks, mitkä muistaa, eikä sit niin, että niitä ois alettu toteuttaan. Mut



74

sit taas tietyllä tavalla jotkut jouluperinteet ja semmoset, niin kyllä ne sitten on kulkenu. Esimerkiks

kinkku paistetaan ruiskuoressa-

Katri: Se on kuulemma hyvää se, että dippaillaan sinne paistorasvaan.

Jani: Niin sit sitä vähän dippaillaan.

Katri: Mä ehkä teen sitä ens jouluna.

Perinteistä puhuttaessa ruokaperinne tuotti eniten puhetta, ja sitä kommentoivat tuntevansa jollain

tapaa nekin, joille perinteet tuntuivat vierailta. Tanssiperinne oli puolestaan luonteva puheenaihe

niille, jotka harrastivat tanhua. Perinteisiin suhtauduttiin usein arvostuksella, joskus jopa

nostalgisella sellaisella. Monet sanoivat arvostavansa perinteitä ja olevansa periaatteessa

kiinnostuneita karjalaisista perinteistä, vaikka eivät katsoneet niiden kuuluvan olennaisesti omaan

elämään. Moni haastateltavistani puhuikin halustaan oppia perinteitä vielä joku päivä joko kurssien

tai kirjojen kautta.

Muutama haastateltava koki perinteiden roolin karjalaisuudessa keskeisenä. Esimerkiksi eräs

haastateltava totesi heidän karjalaisessa perheessään nimenomaan perinteiden olleen isossa osassa ja

perinteiden jatkaminen tuntui siksi tärkeältä. Tälle haastateltavalle perinteet olivat keskeinen osa

karjalaisuutta, ja hän uskoi monien tapojen ja perinteiden olevan osa elämäänsä automaattisesti.

Hän totesikin huvittuneesti pitävänsä siitä, että asiat eivät muutu. Ja jos ne muuttuvatkin, ne eivät

enää tunnu ”omalta jutulta”. Perinteet tarjoavat osaltaan järjestystä elämään ja esimerkiksi tämä

haastateltava halusi jatkaa niitä samalla tavalla kuin ennenkin. Toiset suhtautuivat perinteiden

unohtumiseen viileämmin: esimerkiksi ryhmähaastattelun osallistujat totesivat, ettei perinteitä

tarvitse eikä voi pitää väkisin yllä ja että ne perinteet kyllä säilyvät, jotka koetaan säilymisen

arvoisina. Aineistossani tuotiin esiin toisaalta myös ärtymystä siitä kokemuksesta, ettei perinteitä

saisi muokata. Etenkin Karjalaisen Nuorisoliiton toimissa mukana olevat informantit kokivat

hankalaksi lähtökohdan, että asiat pitäisi aina tehdä samalla tavalla. Heidän näkemyksissään

karjalaisuus elää nimenomaan siten, että perinteitä täytyy toki tuntea, mutta niitä voidaan halutessa

varioida ja tuulettaa tilanteen mukaan.

Toisille karjalaisuuteen liitettävät perinteet eivät olleet koskaan olleetkaan suuressa roolissa vaan

karjalaisuus liitettiin muihin asioihin, kuten vaikkapa luonteenpiirteisiin, yhteisöllisyyteen ja

elämäntapaan. He kokivat, etteivät juuri edes tunne perinteitä. Kuten eräs haastateltavani sanoi,
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eivät perinteet enää siirry samaan tapaan isältä pojalle. Giddens (1991, 33) toteaakin, että

myöhäismodernille on tyypillistä, että erilaiset abstraktit systeemit muokkaavat elämäämme entistä

enemmän. Esimerkiksi lapsen kasvatuksessa ollaan enemmän ja enemmän riippuvaisia

asiantuntijoiden neuvoista, kuin sukupolvelta toiselle siirtyvästä tiedosta. Suurin osa haastateltavista

totesi, että karjalaisuus on läsnä heidän elämässään ihmisten ja näin ollen elämäntavan ja arvojen

kautta. Esimerkiksi Jaana totesi karjalaisten perinteiden olevan hänelle melko vieraita. Ainoastaan

ruokaperinteen hän koki itselleen hiukan tutumpana. Jaana tunsi karjalaisuuden elävän tästä

huolimatta sisarustensa keskuudessa nimenomaan siinä, että he ovat tiiviisti keskenään tekemisissä

ja tukevat toisiaan, kuten mummo opetti. Karjalaisina oppimansa elämänarvot (ihmisten tasa-arvo,

ystävällisyys, auttavaisuus ja perheensä hengellisyys) olivat tärkeitä hänen elämässään.

Karjalaisuuden koettiin olevan läsnä elämässä ihmisten kautta, kuten edellä on kerrottu. Se

konkretisoitui myös usein jonkun sukulaisen käyttämänä murteena, lapsuudenkodin karjalaisessa

esineistössä (vaakunat, kankaat, koriste-esineet), vanhempien tilaamassa Karjala-lehdessä tai

ruokaperinteessä. Kuten todettua, ruokaperinne koettiin perinteistä tutuimmaksi yleisesti ottaen.

Karjalanpiirakoiden leipominen oli tällöin yleisin puheenaihe; niitä oli leivottu omassa perheessä, ja

ne kuuluivat omaan karjalaisuuteen, vaikka niitä leivottaisiinkin todellisuudessa hyvin harvoin.

Karjalanpaisti oli toinen useamman elämään kuuluva ruoka. Eräs informanttini, joka oli

kasvissyöjä, oli jopa tavannut tehdä tätä pidettyä perinneruokaa lihan sijaan seitanista.

Monet karjalaisuuteen liitetyt piirteet ja perinteet liittyvät tiettyyn aikakauteen, eivätkä ne

välttämättä istu nykypäivän elämäntapaan. Miten karjalaisuus sitten ilmenee nykyajassa: mikä on

sen olemus? Esimerkiksi Karjalaisuus nykypäivänä -keskustelutilaisuudessa pohdittiin sitä, miten

karjalaisuutta saataisiin enemmän osaksi ihmisten elämää. Mitä muuta se voisi olla

karjalanpiirakoiden tekemisen lisäksi, kysyttiin. Aineistossani oli kaiken kaikkiaan havaittavissa

mielenkiintoinen ilmiö liittyen karjalaisuuden luonteeseen nykypäivänä. Yleisesti ottaen aineistoni

informantit suhtautuivat perinteisiin ja ylipäänsä karjalaisuuteen siten, että siitä otetaan se, mikä

omaan elämään sopii, mikä koetaan arvokkaana ja mikä sopii oman kiinnostuksen raameihin.

Joillekin se saattoi merkitä sukututkimusta, perehtymistä oman suvun pitäjään ja perinteisiin,

perehtymistä karjalaiseen rakennusperinteiseen, karjalaiseen kansantanssiin, kiinnostusta

ruokaperinteeseen, kiinnostusta karjalaiseen luontoon, Karjalan alueeseen, kiinnostusta

murresanastoa kohtaan tai kiinnostusta karelianismin kulttuurituotteita kohtaan. Kulttuuri muuttuu

jatkuvasti ja niin myös karjalaisuus. Karjalaisuuden suhteen harjoitetaan valintaa: siitä otetaan
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omaan elämään sopivat ainekset. Karjalaisuus Nykypäivänä -paneelissa kysyttiin, mitä

karjalaisuudesta voi ja pitää siirtää seuraavalle sukupolvelle. Esimerkiksi Nuorisoliiton

puheenjohtaja totesi kuvaavasti, kuinka hän itse on löytänyt oman karjalaisuutensa harrastuksen

kautta. Ensin hän kertoo kiinnittyneensä kivoihin asioihin, sitten kiinnostuneensa isommista

kokonaisuuksista ja hurahtaneensa lopulta täysin. Karjalaisuudesta hän pitää sen, mikä itselle on

tärkeää ja omaa. Tutkimukseni ohjaaja Laura Huttunen tekikin mielenkiintoisen huomion

karjalaisuuden ”harrastamisesta” luettuaan alustavaa tutkimustekstiäni. Hän totesi, että kulttuuri

elettyinä toiminnan tapoina muuttuu myöhäismodernissa usein vapaa-ajan harrastuksiksi ja

identiteettiprojekteiksi. Tällöin kulttuuri ikään kuin esineellistetään asioiksi, joita voi omistaa tai

harrastaa. Huttusen kommentti kiteyttää mielestäni monelta osin nykykarjalaisuuden luonnetta.

Tästä ilmiöstä kertoo omalla tavallaan esimerkki Liljan loisto -yhtyeestä. Liljan loisto on

reggaeartisti Puppa J:n, iskelmä- ja jazz-laulaja Yona Louhivuoren ja Punky Reggae Bandin

muodostama yhtye, joka julkaisi syksyllä 2010 Takaisin Karjalan maille -nimisen levyn, jossa

versioitiin karjalaisia kappaleita reggaen ja iskelmän tahtiin. Yhtye esiintyi muun muassa

kansanmusiikkiharrastajien Folklandia-risteilyllä. Solisti Puppa J kertoi artikkelissa ”Suomalainen

reggae kaipaa Karjalaan” (Helsingin Sanomat 4.9.2010) ideasta seuraavasti: ”Aluksi mietimme

huviksemme, mikä vastaisi meidän kulttuurissa reggae-teksteissä haikailtavaa Afrikkaa, ja

päädyimme Karjalaan”. ”Karjalan kunnaille” -artikkelissa (Sue nro. 9 2010) hän reflektoi teeman

valintaa näin:”Ensimmäinen evakkoretroilufiilistely oli 70-luvulla. Nyt on korkea aika ottaa

teemoja uudelleen esiin”, hän toteaa. Jutussa käy ilmi, ettei solistilla itsellään ole juuria rajan taakse.

Levynjulkaisun jälkeen ja keikkailun alettua hän kertoo joutuneensa mediapyöritykseen ja

huomanneensa, kuinka Karjala edelleen puhuttaa. Laulut ovat aiheuttaneet yleisössä vahvoja

tunnereaktioita. ”Ihmiset ovat tulleet keikan jälkeen hysteerisesti avautumaan. Nämä laulut ovat

sellaisia, joiden kautta ihmiset käyvät läpi tunteita”, Puppa J kertoo. Helsingin Sanomien

artikkelissa (4.9.2010) hän kertoo heidän saaneen levyn myötä myös ”kipakoita kommentteja”

osakseen. ”Ehkä oli hyvä, ettemme osanneet varautua vastaanottoon tämän enempää. Muuten

karjalaisuus olisi voinut tuntua liian kuumottavalta teemalta”, Puppa J. summaa. Yona ja Puppa J.

kertovat itse asuneensa elämänsä aikana monissa paikoissa, ja heihin vetoaa jutun mukaan

karjalaisuuteen liittyvä juurettomuus. ”Karjala-lauluissa minuun vetoavat kiertolaisuus ja

kaukokaipuu, sillä olen muuttanut vanhempieni kutsumuksen takia monta kertaa”, sanoo Yona, joka

kertoo isoisänsä olevan Karjalasta kotoisin.
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Kaksi vuotta myöhemmin karjalaislaulut ovat kuitenkin vaihtuneet kyseisessä bändissä romanien

kansanmusiikkiin. Ohjelmistoon kuuluu nyt romanien kansanlaulujen lisäksi ikivihreitä iskelmiä.

Artikkelissa ”Kaajet kansanmusisoivat” (Sue nro. 6 2012) Puppa J. asettaa itsensä ja bändinsä

osaksi globaalia maailmaa, jossa vaikutteet liikkuvat ja sekoittuvat. Artikkelissa todetaan, kuinka

puristit silti paheksuvat musiikkigenrejen ja tyylien sekoittumista, ja puhe kääntyykin jutussa

pohtimaan laajemmin joidenkin piirien halua pitää kulttuuri puhtaana. Liljan loisto on mielestäni

hyvä esimerkki nykypäivän muusikkosukupolvesta, joka elää globalisoituneessa Suomessa ja ottaa

vaikutteita ennakkoluulottomasti ja vapaasti ympäröivästä mahdollisuuksien moneudesta.

Karjalaista ja romanikansanlauluperinnettä voidaan aivan yhtä hyvin ottaa omaksi ja versioida siinä

missä aiempaa jamaikalaista reggaetakin. Liljan loisto-bändi ilahdutti nuorempaa karjalaisuudesta

kiinnostunutta polvea ottamalla karjalaislauluja omakseen, mutta kameleonttimainen yhtye haluaa

kulkea eteenpäin paikoilleen jäämättä. Kansanmusiikki kuuluu heidän kiinnostuksen kohteisiinsa ja

mitä ilmeisemmin tunteikas karjalainen lauluperinne, karjalaisiin liitetty juurettomuus ja menetetty

kiehtova Karjala houkuttivat eksoottisuudellaan tarttumaan karjalaisuusteemaan. Liljan loiston

esimerkki kertoo omaa tarinaansa karjalaisen kulttuurin luonteesta nykyajassa. Nuori

muusikkopolvi suhtautuu lauluperinteeseen ja karjalaisuusteemaan nostalgisella otteella ja tekee

sille vapaasta tahdostaan juuri mitä haluaa.

Myöhäismodernissa identiteetti siis muodostuu refleksiiviseksi projektiksi. Toisekseen tänä päivänä

eletty ja koettu karjalaisuus ei voi luonnollisesti olla sitä, mitä karjalaisuus oli 1950-luvulla.

Kulttuuri ja kulttuuriset identiteetit muuttuvat. Kuten Hall on todennut, emme voi kovin pitkään

puhua ”yhteisestä kokemuksesta” tai ”yhteisestä identiteetistä” (Hall 1999, 224 – 229). Kaiken

kaikkiaan karjalaisuus näyttäytyy nykypäivänä kolmannen polven kokemuksissa asiana, jota

voidaan monessa mielessä harrastaa ja joka on yksi osa omaa identiteettiprojektia.

7.3.1. Huoli tulevaisuudesta

Se, minkälaisena karjalainen kulttuuri ja karjalaisuus käsitettiin, vaikutti myös siihen, miten sen

tulevaisuus nähtiin. Perinteiden ja perinnetietouden katoaminen tuntui merkitsevän toisille

melkeinpä karjalaisuuden vähittäistä sammumista: toisille perinteet eivät olleet koskaan olleetkaan

oman karjalaisuuden ytimessä. Kysyin haastateltaviltani, mitä mieltä he ovat väitteestä, että

karjalaisuus on henkitoreissa ja karjalainen kulttuuriperintö katoamassa Suomessa. Sain muun
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muassa seuraavanlaisia vastauksia:

Miika: Mun mielestä se on ihan totta kyllä. Siis just tää menetetyn Karjalan alueen kulttuuri, että ehkä

muualla se on vielä vahvempi, mutta en mä usko kyllä, että se pystys jatkumaan enää kovin kauaa.

Marja: ((huoahtaa mietteliäästi)) No siitä mä oon ehkä vähäsen huolissani, että sitten kun todella ne

kaikki ihmiset, jotka on syntyneet esimerkiks rajan takasessa Karjalassa, niin kyl siitä jotain menetetään

todennäkösesti. Mutta sitten taas on Suomen puoleinen Karjala myös, mutta..tuntuu et se on taas vähän

erilainen, kun sitten-

Tiia: Mie en osaa sanoo. En mie tiiä. (…) Ku en mie tiiä sit, missä se karjalainen kulttuuri on. (…) Ja mitä

 se tänään on. Siis nyt sie varmaan pystyt jo osaltaan selvittään tän tutkimuksen avulla. Mut et, elääks se

 vaan näis ihmisissä? Onks siihen jotain- No se seura [Valtimon karjalaisen kulttuurin vaalijat, josta

haastateltava oli aiemmin puhunut] ainakin vaalii sitä, mut millä tavalla?

Liisa: No tota ((miettien)), ehkä niissä on jotain perääkin. Että semmonen arkipäivän karjalaisuus –

ihmiset ei ehdi enää tehdä niitä piirakoita, vaikka ne teoriassa tietää, että ne kuuluu omaan perintöön ja

 tietää senkin ehkä, että miten niitä tehdään ((naurahtaa)), mutta että ei- Se ei oo käytännössä ton

 tyyppinen mahdollista- Mut sit kun ajattelee tätä murrebuumia ylipäätään, ja mainitsit sen kirjallisuuden

 jossain vaiheessa, että mähän kerään myös karjalasia kirjoja. Mulla on niit yks hyllyllinen kirjahyllyssä.

 Ja kyllähän se tulee se karjalainen kulttuuri kulttuurissa hirveen paljon esille, että julkastaan sitä

 kirjallisuutta. Se tulee musiikissa esille, että on siis ihan tällasta karjalaishenkistä, niinkun esimerkiks tää

 Liljan loisto – tää reggae bändi – on yks näistä uusimmista, mitkä tavallaan elvyttää sitä kulttuuria.29 Mä

 luulen, että se on vähän erilaista. Että varmaan karjalainen kulttuuri tulee elämään edelleen, mutta että se

 on ehkä tällasta nostalgiahenkistä sitten, että se ei liity enää niihin arkipäivän tilanteisiin niin paljon. Ja sit

 siihen saattaa liittyä just tää tällanen omien juurien etsiminen, entistä vahvemmin.

Sami: No, en mä nyt ((pohdiskellen)) ihan usko siihen. Ei ne nyt ihan noin vaan katoa. Siinä voi olla

justiin semmosta, niin kun äsken oli puhetta, semmosta jotain kausivaihtelua, mutta ei sitä nyt ihan noin

vaan pyyhkästä mun mielestä pois. Kyllä mä uskon, että se- Kyllähän se nyt on kuitenkin esillä aika lailla,

yleensä, tiedotusvälineissä ja sitten ihmisten mielissä, että sitä nyt voitais sanoo, että se nyt ois

mitenkään- En, en usko.

Jaana: En mää oikeen siihen usko. Kyllä se on tuolla- ((painokkaasti)) Jos sulle on lapsesta asti tuotu sitä

karjalaisuutta esiin, että sitä on pidetty hyvänä asiana. (…) Kyllä se elää vielä, että ei se ihan täysin

hautautunut oo kyllä.

29
 Haastattelu on tehty syksyllä 2010, jolloin Liljan loisto oli juuri julkaissut Takaisin Karjalan maille -levyn.
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Näkemykset kertovat osaltaan siitä, millaisena karjalainen kulttuuri ylipäätään ymmärretään.

Toisille, kuten todettua, paikka saa keskeisen merkityksen. Tiian vastaus on siinä mielessä

mielenkiintoinen, että hän kuvaa haastattelussaan perhettään hyvin karjalaiseksi ja kertoo

perinteiden kuuluvan suvun elämään. Kuitenkin tässä kohtaa haastattelua hän tulee epävarmaksi

karjalaisen kulttuurin olemassaolon suhteen. Tiia miettii, josko Valtimon karjalaisen kulttuurin

vaalijat tietäisivät, mitä karjalainen kulttuuri itse asiassa onkaan. Liisan puheenvuoro taas ilmentää

mielestäni osuvasti sitä, kuinka karjalainen kulttuuri muuttuu nykyaikaan tullessa. Hän toteaa

mielenkiintoisesti, kuinka karjalainen kulttuuri ei välttämättä enää liity arkipäivään ja

suhtautuminen karjalaisuuteen muuttuu luonteeltaan nostalgiahenkiseksi.

Aineistossa esiintynyttä puhetta karjalaisuuden tulevaisuudesta luonnehti kaiken kaikkiaan huoli.

Vaikka esimerkiksi Jaana katsoi karjalaisuuden leimaavan vahvasti hänen ja sisarustensa elämää

sekä karjalaisuuden elävän edelleen, hänen sanavalintansa ilmaisevat epävarmuutta tulevaisuuden

suhteen. ”Kyllä se elää vielä, että ei se ihan täysin hautautunut oo kyllä”, hän muotoili.

Keskusteluun nykykarjalaisuudesta kuuluu näkemykseni mukaan olennaisesti puhe siitä, miten

karjalaisuutta saataisiin siirrettyä eteenpäin ja miten sitä saataisiin enemmän osaksi arkista elämää.

Näistä teemoista syntyi keskustelua myös Karjalaisuus Nykypäivänä -paneelikeskustelussa.

Karjalaisen Nuorisoliiton juhlalehdessä puhutaan niin ikään ohjaajapulasta ja siitä kuinka saataisiin

ihmisiä mukaan toimintaan. Siirtokarjalaisten polvi on huolissaan perintönsä säilymisestä ja

keskustelua on käyty karjalaisuuden merkityksestä, kun esimerkiksi pitäjäseurojen jäsenmäärät

laskevat. Toisaalta Karjalan liiton jäsenmäärässä on ollut viime aikoina nousua. (Fingerroos 2007,

21.) Karjalaisen Nuorisoliiton kohdalla jäsenmäärä on ajanjaksoa 1990 – 2011 tarkastellen ollut

jyrkässä laskussa (ks. liite 4: Jäsenmäärän kehitys Karjalaisessa Nuorisoliittossa 1990 – 2011). 30

30
 Karjalaisen Nuorisoliiton kulttuurintuottaja Leena Rintala totesi, että vaikka lasku on varsin selvää, on suunta sama

muissakin nuorisojärjestöissä. Trendi on hänen mukaansa yleinen järjestökentässä. Rintala kertoi lisäksi, että
jäsenmäärän laskutapa on hankala. Rintala selvitti asiaa seuraavalla tavalla: ”Tällä hetkellä pidämme kirjaa
ainoastaan jäsenseuroista, emme niissä olevista jäsenistä. Jäsenseurat ilmoittavat meille omat jäsenmääränsä, jotka
laskemme yhteen ja ilmoitamme opetus- ja kulttuuriministeriölle. Sinne tosin ilmoitetaan vain alle 29-vuotiaat,
koska vain niistä saa valtionapua. Jäsenistössämme on myös yli 29-vuotiaita.” (…) ”Ongelma tässä on, että
jäsenseuroissamme on myös niin sanottuja mummoseuroja, joissa on paljon jäseniä mutta ei yhtään nuoria. Nämä
mummot ovat myös Karjalaisen Nuorisoliiton jäseniä vaikka heidän määränsä ei vaikuta saamaamme valtionapuun.
Meillä on haaveena, että tulevaisuudessa Karjalaisen Nuorisoliiton jäsenseuroja olisivat vain ne seurat, joilla on
nuorisotoimintaa. Mummoseurat siirrettäisiin kannatusjäseniksi. Näin jäsenmäärän laskeminen helpottuisi.” Rintala
totesi lopuksi, että: ”Jäsenmäärämme on laskenut, koska jäsenseurojen määrä on pudonnut tasaisesti vuosi vuodelta.
Tosin täytyy sanoa, että nyt on tapahtunut käänne parempaan. Olemme saaneet tämän vuoden alussa ja viime
vuoden lopulla pitkästä aikaa monta uutta jäsenseuraa. Uusimpana liittyi Karjalan Nuoret, jolla on 340 jäsentä!
Jäsenmäärämme on nyt kääntynyt nousuun.” (Henkilökohtainen sähköposti.)
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Joka tapauksessa voidaan sanoa, että karjalaisuutta koskevaan nykykeskusteluun tämä epävarman

tulevaisuuden näkymän pohtiminen olennaisesti näyttää kuuluvan.

Karjalaisuuteen identifioituvien joukossa oli niitä, jotka toivoivat perinteiden ja tapojen säilyvän

entisellään. He puhuivat sen tärkeydestä, että alkuperäisiä perinteitä ja karjalaisia tapoja

tunnettaisiin ja vaalittaisiin. Karjalaisuus ei saisi tämän näkemyksen mukaan juuri muuttua.

Toisaalta aineistossani oli vahvana esillä näkemys, joka ei ollut huolissaan sekoittumisesta ja

joidenkin perinteiden ja tapojen hiipumisesta. Tällöin ajateltiin tavallisesti, että karjalaisuus elää

niissä tavoissa ja muodoissa, jotka sopivat nykyaikaan.

7.4. Karjalaisia järjestöjä

Sotien jälkeen Suomeen syntyi ripeään tahtiin erilaisia karjalaisia seuroja. Aivan ensimmäisenä, heti

talvisodan jälkeen, perustettiin Karjalan Liitto, jota tarvittiin ensisijaisesti valvomaan

siirtokarjalaisten etuja asutus- ja korvauskysymyksissä. Liiton perustamisen jälkeen alkoi

alueellisten karjalaisseurojen perustaminen. 1960-luvulle tultaessa siirtokarjalaisten tasavertaiseen

kohteluun ja taloudelliseen asemaan liittyvät asiat oli ratkaistu ja Karjalan Liiton rooli muuttui

enemmän kulttuuri- ja harrastusjärjestön suuntaan. 2000-luvulle tultaessa Liiton keskeisiin tehtäviin

kuuluvat tämän suuntauksen pohjalta karjalaisen kulttuurin ja perinteen ylläpito sekä perinteen

siirtäminen eteenpäin. Toimintaan osallistuu tätä nykyä niin siirtokarjalaisten jälkipolvia, kuin

muuta karjalaisesta kulttuuritoiminnasta kiinnostunutta väkeä.31 Karjalan Liiton alaisuuteen

kuuluvat paikalliset karjalaseurat ja piirijärjestöt, sukuseurat ja pitäjäseurat sekä muut jäsenyhteisöt,

joiden joukosta löytyy muun muassa karjalaisten perustamia kuoroja ja urheiluseuroja ja

karjalaiseen kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä yhdistyksiä, kuten vaikkapa itkuvirsiperinnettä jatkava

Äänellä itkijät ry.32

Haastattelemistani henkilöistä viisi kuului haastatteluhetkellä johonkin karjalaiseen yhteisöön.

31
 Karjalan Liitto ry:n kotisivu: Karjalan Liiton historia. http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=35. (Viitattu

16.8.2012.)
32

 Karjalan Liitto ry:n kotisivu: Piirit, liitot ja jäsenseurat. http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=30 (Viitattu
16.8.2012.)
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Käsittelen tässä luvussa heidän kokemustensa kautta karjalaista yhteisöllistä toimintaa ja analysoin

informanttien suhdetta siihen. Haastateltavistani kaksi kuului pitäjäseuraan, kaksi harrasti

kansantanssia ja yksi kuului Wiipurilaiseen Osakuntaan.

7.4.1. Yhteisöt kuulumisen paikkoina

Sari ja Miika kuuluvat molemmat pitäjäseuraan (eri seuroihin toistensa kanssa). Pitäjäseuroja

perustettiin aikanaan yhdistämään alueen entisiä asukkaita ja heidän jälkeläisiään sekä vaalimaan

alueen perinnettä ja kulttuuria. Esimerkiksi Äyräpään pitäjäseuran nettisivulla kerrotaan, että:

”Sääntöjensä mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on olla entisen Äyräpään kunnan alueella

asuneiden ja heidän jälkeläistensä sekä karjalaisuudesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Lisäksi

yhdistyksen tehtävänä on koota ja tallettaa Äyräpään historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja muuten

vaalia kotiseudun historiaa ja perinteitä.”
33

 Kumpikaan haastatelluista ei kuulunut juuri tähän

seuraan, mutta toiminta-ajatus pitäjäseuroissa on yleisesti ottaen edellä kuvattu.

Sari on mukana pitäjäseurassa, johon hän on lähtenyt mukaan siksi, että oma isä ja isoisä ovat

kyseisestä pitäjästä syntyisin. Hän kertoo alla siitä, miksi halusi lähteä yhdistystoimintaan mukaan.

Mä en oo ollu kovin montaa vuotta vielä aktiivisessa yhdistystoiminnassa, nimenomaan karjalaisessa

yhdistyksessä. Mut ehkä se oli semmonen, että halus tuntea kuuluvansa johonkin ja ei oikeestaan

muut tullu kysymykseenkään, kun karjalaiset yhdistykset. Tietysti oon elämäni asunu tuolla Savossa ja

hyvin vahvasti oon puoliks savolainen, mut jotenkin se karjalaisuus on sit enemmän- Ja toisaalta sekin on

sit vienyt mukanaan, että oon sitten ilokseni todennut, että jotenkin karjalaiset, ne ottaa omakseen niin

helposti. Että vaikka ennestään tuntemattomia ihmisiä tuolla tapaa, niin se jotenkin on semmonen hirveen

vahva yhdistävä tekijä.

Sari arvioi itse, että pitäjäseuraan liittymisen takana oli halu tuntea kuuluvansa johonkin. Sari kertoi

kuulleensa tarinoita karjalaisuuteen liittyen jo lapsena, mutta silloin ei niitä omien sanojensa

mukaan niin ymmärtänyt. Päälle parikymppisenä karjalaiset sukujuuret alkoivat kiinnostaa. Sari

kuvailee kokemuksiaan tavalla, joka kertoo emotionaalisesta kiinnittymisestä karjalaisuuteen.

Hänelle isotädiltä kuullut tarinat, isänisän kirjoittamat muistelmat ja käynti kotipaikalla ovat

33
 Karjalan Liitto: Äyräpään pitäjäseura ry: http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=813 (Viitattu 22.4.2012.)
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synnyttäneet vahvan tunnesiteen karjalaisuuteen. Pitäjäseuran yhteisön kautta tämä karjalaisuuteen

identifioituminen vahvistuu ja yhteisö ympärillä koostuu ihmisistä, joille kyseinen pitäjä on yhtä

lailla tärkeä. Isänpuolen suvun juuret antavat Sarin tapauksessa luonnollisen jäsenyyden ryhmään.

Tapaamisia on vuosittain viidestä kuuteen. Niille keksitään aina oma teemansa, kuten vaikkapa

museovierailu tai jäsenten tekemien viimeaikaisten kotiseuturetkien muisteleminen ja kuvien

katselu.

Miika on toiminut pitäjäseurassa viitisen vuotta. Hän oli alun perin kiinnostunut sukututkimuksesta

ja on saanut seurasta tukea harrastukselleen. Miika kokee seuratoiminnan mielekkääksi siksi, että on

saanut sen kautta tietoa pitäjän asioista, elämästä ja historiasta. Omat isovanhemmat eivät ole enää

täällä vastaamassa kysymyksiin. Miika kuvaili seuratoimintaa seuraavaan tapaan:

Miika: No siellä on sellasia tarinailtoja aina kerran kuussa, jossa on joku aihe, joka käsittelee [kyseistä

pitäjää] tai lähipitäjiä. Ja sit siitä joku alustaa ja sitten keskustellaan. Ja sitten joulujuhla on ehkä se

pääjuhla vuodessa. No sitten on tää sukututkimuspiiri, joka tavallaan myöskin kuuluu tähän toimintaan,

vaikka se on oma porukkansa usein, mutta siellä mä oon käyny sitten kans aika paljon. En nyt ihan viime

vuoden aikana enää, mutta aikasemmin kävin aika usein.

HN: Joo. Minkälaisista aiheista siellä yleensä sitten tarinoidaan?

Miika: No millon mistäkin, esimerkiks nyt oli kaikenlaisesta seuratoiminasta, mitä oli [kyseisessä

pitäjässä], tai kauppatoimintaa tai hengellistä toimintaa, ja sodan ajan asioita. Aika monipuolisesti.

Hänen kotinsa on ollut karjalainen erityisesti isän kautta, joka kuuluu hänkin pitäjäseuraan.

Sukututkimusharrastus lisäsi Miikan kiinnostusta karjalaisuutta kohtaan, samoin kuin jo lapsena

perheen kanssa alkaneet käynnit Karjalan puolella. Miika kertoi aikoinaan muuttaneensa perheineen

useita eri kertoja ja hän koki vaikeaksi sanoa, mistä on kotoisin tai mikä paikkakunta olisi hänelle

merkittävin. Onkin mielenkiintoista, miten hän on sittemmin kiinnostunut ennen kaikkea sukunsa

vanhasta asuinpitäjästä. Miika ja hänen isänsä kuuluvat itse asiassa eri pitäjäseuroihin. Miikan

isoäiti oli muuttanut lapsena erääseen toiseen pitäjään, jonka seurassa Miikan isä on pääsääntöisesti

toiminut. Tekemiensä sukututkimusten perusteella Miika itse oli puolestaan saanut selville, että

hänen sukunsa on ollut tässä toisessa pitäjässä (jonka yhdistykseen Miika kuuluu) vuosisatojen ajan.

Isoäidin suku kuuluu pitäjän historiikin mukaan pitäjän vanhoihin kantasukuihin. Samoten isoisän

juuret juontavat tähän samaiseen pitäjään. Karjalaiset perinteet ja sukututkimus ovat Miikalle tärkeä

kiinnostuksenkohde ja suvun vanha asuinpitäjä tuntuu olevan hänelle yksi oman identiteetin

kannalta keskeinen paikka. Pitäjäseura tarjoaa Miikan tapauksessa yhteisön, joka jakaa
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kiinnostuksen hänelle tärkeään paikkaan ja johon sukujuuret tarjoavat hänelle luonnollisen

jäsenyyden.

Miika ja Sari ovat harvinaisia esimerkkejä siinä mielessä, että pitäjäseuroissa jäsenistö on

tavallisesti jo hyvin iäkästä. Näihin yhdistyksiin on vaikea saada nuorempaa polvea mukaan, mistä

puhuivat molemmat haastateltavatkin. Eräs nuorea polvea kiinnostava karjalaisuuteen liittyvä

järjestö sen sijaan on Wiipurilainen Osakunta.34 Se toimii Helsingin yliopistossa ja kokoaa yhteen

opiskelevat eteläkarjalaiset ja siirtokarjalaisten jälkeläiset. Kun eteläkarjalainen Saija muutti

Helsinkiin opiskelemaan hän huomasi tuntevansa itsensä hyvin karjalaiseksi. Hän oli mukana muun

muassa ainejärjestössään, mutta liittyi opintojensa loppuvaiheessa myös Wiipurilaiseen Osakuntaan.

Ajatus mukaan lähtemisestä oli kytenyt jo pitkään, ja koska muu järjestötoiminta ei ollut imaissut

mukaansa, hän lähti mukaan Osakuntatoimintaan. Saijan mukaan toiminnassa houkutteli

ensisijaisesti opiskelijaporukka, eikä siinä ollut niinkään ”vahva identiteetti vetämässä”. Hän kertoi

Osakunnan kuitenkin tarjonneen kaikista yliopiston yhteisöistä parhaiten kokemuksen kuulumisesta

ryhmään. Järjestön kotisivuilla houkutellaan ihmisiä toimintaan mukaan toteamalla, että

”Wiipurilaisesta Osakunnasta on tullut monelle opiskelijalle kuin toinen koti. Tervetuloa mukaan!”.

Kysyttyäni Saijalta myöhemmin sähköpostitse lisätietoja Osakuntaan kuulumisestaan, hän kertoi,

ettei ole ollut toiminnassa enää mukana, sillä hän on siirtynyt opiskeluista työelämään. Hän ehti olla

toiminnassa mukana noin kaksi ja puoli vuotta. Saija kertoi, että ei ollut Osakunnassa kovin

aktiivinen, vaan osallistui toimintaan harvemmin kuin kerran kuussa. Hän kertoi käyneensä lähinnä

kulttuuririennoissa, kuten teatterissa tai baletissa. Joskus harvoin hän kävi kokouksissa ja

paneelikeskusteluissa. Osakunnasta ei kuitenkaan muodostunut Saijan mukaan hänelle

kaveriporukkaa vähäisen aktiivisuutensa vuoksi. Ilmapiiri Osakunnassa oli muihin järjestöihin

verrattuna kuitenkin avoimempi ja vastaanottavaisempi, minkä hän nimeää karjalaisuuteen

kuuluvaksi.

Kaikista kolmesta opiskelijajärjestöstä, johon kuuluin, tunsin Osakunnan eniten omakseni.

34
 Wiipurilaisen Osakunnan kotisivuilla kerrotaan järjestöstä seuraavasti: ”Wiipurilainen Osakunta on vanhin

suomenkielinen Helsingin yliopiston piirissä toimivista 15 osakunnasta. Se on toiminut aktiivisesti vuodesta 1653.
Alunperin osakunnat perustettiin valvomaan järjestystä vilkkaiden ylioppilaiden keskuudessa. Nykyisin
Wiipurilainen Osakunta kokoaa Helsingissä opiskelevat eteläkarjalaiset ja siirtokarjalaisten jälkeläiset yhteen
monitieteiseen yhteisöön, joka tarjoaa monenlaista toimintaa suurista akateemisista pöytäjuhlista säännöllisiin
kokouksiin, kulttuurista urheiluun ja teemabileistä kotiseuturetkiin sekä kerhotoimintaa kuorolaulusta
kyykänpeluuseen. Jäseniä WiO:ssa on tällä hetkellä noin 160. Wiipurilaisen Osakunnan tehtävänä on yhdistää
osakuntalaisia, pitää yllä suhteita kanta-alueeseen ja vaalia karjalaista kulttuuria. http://wiipurilainenosakunta.fi/
(Viitattu 2.5.2012.) Wiipurilainen Osakunta on Karjalan Liiton yhteisöjäsen.
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Osakuntatoimintaan oli helppo mennä mukaan. Muissa järjestöissä koin usein, että toiminta on

keskittynyt sisäpiirin ympärille, eikä sinne muita kaivata. Osakuntaisissa sen sijaan oli tietynlaista

vieraanvaraisuutta, avoimuutta ja positiivisuutta – piirteitä, jotka yhdistän karjalaisuuteen. Yhdessäolo

tuntui heti luontevalta, vaikkei näitä ihmisiä entuudestaan tuntenut.

Siirtokarjalaiset juuret tulivat Saijan tietoon vasta aikuisiällä ja hän kuului tuolloin jo Osakuntaan.

Osakunta tarjosi oivan kanavan prosessoida uutta informaatiota juurista. Sen kautta hän sai aiheesta

tietoa, jota ei kertomansa mukaan muualta olisi lähtenyt hakemaan. Kuuluminen Osakuntaan ruokki

yleisesti ottaen Saijan kiinnostusta karjalaisuutta kohtaan. Saijan, kuten myös Sarin ja Miikan,

esimerkin kohdalla voidaan sanoa, että ihmisten jakama side tiettyyn alueeseen voi yhdistää ryhmän

ja tehdä siihen liittymisen helpoksi niille, joilla on paikkaan jokin relevantti side. Osakuntalaisia

yhdistäviä tekijöitä ovat muun muassa murre ja kokemukset eteläkarjalaista paikoista tai sitten

sukulaisten evakkotausta ja karjalaisuus suvussa. Kenties nämä yhdistävät tekijät ovat sellaisia,

jotka luovat yhteisöllisyyden tunnetta ja vastaanottavaa asennetta uusia jäseniä kohtaan.

Karjalainen Nuorisoliitto perustettiin vuonna 1980. Nuorisotoimintaa oli karjalaisseuroissa jo

aiemmin ollut, mutta uuden lain nuorisotyöstä astuttua voimaan (1972) tuli mahdolliseksi saada

toimintaan valtion tukea ja niin päätettiin perustaa oma nuorisojärjestönsä. Nuorisoliitto on Karjalan

Liiton tapaan harrastus- ja kulttuurijärjestö ja se on Karjalan Liiton jäsen. Nuorisoliitossa on 45

jäsenseuraa ja sen päätoiminta on kansantanssi. Jäsenseuroissa harrastetaan lisäksi muun muassa

kansanmusiikkia, kyykkää, käsitöitä ja leiritoimintaa. Liitto kouluttaa kansantanssiohjaajia ja

järjestää kansantanssi- ja perinnekursseja sekä tapahtumia ja reissuja. Vuosittain järjestetään kolme

päätapahtumaa: Kevätpäivät ja Syyspäivät sekä Karjalaiset kesäjuhlat yhdessä Karjalan Liiton

kanssa.35 Haastateltavistani Katri ja Jani harrastivat kansantanssia ja näin ollen Nuorisoliiton

toiminta oli heille hyvinkin tuttua. Molemmat olivat hitsautuneet kansantanssitoimintaan tiivisti,

sillä harrastus oli alkanut jo lapsena. Kummankin tapauksessa myös äiti on kansantanssiharrastaja.

Ryhmähaastattelussa Jani ja Katri muistelivat lapsuudessa koettuja Karjalaisia kesäjuhlia, jolloin

Stadikalla oli vielä tuhansia tanssijoita. He kertoivat myös olleensa molemmat mukana

Nuorisoliiton vuosittaisella Kurppa-matkalla, jossa bussilastillinen nuoria aikuisia suuntaa

Karjalaan, vuosittain vaihtuvaan kohteeseen. Kyseessä on syksyisin järjestettävä viikonlopun yli

kestävä reissu. Jani oli ollut mukana kahdesti, Katri yhden kerran. Kiinnostus karjalaisuuteen on

35
 Karjalaisen Nuorisoliiton kotisivu. http://www.karjalainennuorisoliitto.fi/index2.php?pageid=8&lang=fi (Viitattu

16.8.2012.)
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herännyt molemmilla kaiken kaikkiaan pikku hiljaa: tärkeintä on ollut tanssi ja yhteisö, joka sen

kautta on syntynyt.

Törmäsin Janiin myös Nuorisoliiton Kevätpäivillä Imatralla 8. - 10.4. 2011. Kevätpäivät on

järjestetty Nuorisoliiton alkuajoista lähtien. Alusta asti pääohjelmana on ollut kansantanssiluokitus,

jossa tuomaristo arvioi ympäri maata tulevien kansantanssiryhmien esitykset. Sittemmin mukaan on

tullut myös muuta ohjelmaa, kuten Karjalainen Kyky -kulttuurikatselmus, johon voi osallistua millä

tahansa esittävän taiteen lajilla, kunhan se koskee karjalaisuutta jollakin tapaa.
36

Kansantanssiluokittelu tarjoaa siis alan harrastajille esiintymisfoorumin. Muutaman päivän ajan

esityksiä ja tunnelmaa seurattuani huomasin sen toimivan lisäksi yhdistävänä tekijänä tanssiryhmän

kesken kuin toimivan perinteikkäänä tapaamisena muiden kansantanssiharrastajien kesken. Päiviä

rytmittivät koulun liikuntasalissa järjestetyt kansantanssiesitykset. Esitysten ylväys, ilo, rempseä

meininki ja tanssijoiden väliltä huokuva yhteishenki tekivät minuun vaikutuksen ensikertalaisena.

Ryhmät esiintyivät ikäluokittain, nuorimmat olivat alle 7-vuotiaita. Ryhmiä saatettiin kuuluttaa esiin

tähän tapaan: perustettu 80-luvulla lapsiryhmänä, ja joukossa on muutamia, jotka ovat olleet

mukana siitä asti. Jani esiintyi oman tanssiryhmänsä mukana ja hän oli paikalla myös

ryhmänohjaajan roolissa. Hänen ryhmänsä saivat yleisöstä erityisen kovat suosionosoitukset.

Paikalla oli runsaasti nuoria aikuisia lapsineen, sekä tämän lisäksi vanhempaa väkeä sekä jonkun

verran teini-ikäisiä. Lapsille oli järjestetty askartelua, perinneleikkejä sekä tanssi- ja laulutyöpajoja.

Nuorisoliiton kulttuurintuottaja Leena Rintalan mukaan Kevät- ja Kesäpäivien ohjelmatarjonta on

ollut Nuorisoliitolla pääosin lapsille suunnattua. Nyttemmin on palautteen ansiosta kehitetty

ohjelmaa myös teini-ikäisille. Aikuisia ei ole näissä tapahtumissa ohjelmatarjonnan puolesta juuri

huomioitu. Syyspäivät on sen sijaan suunnattu aikuisille. Rintala kertoi, että syksyllä 2012

Syyspäivien järjestelyvastuussa ovat Helsingin yliopiston Karjalainen ja Wiipurilainen Osakunta, ja

yhteistyö saadaan Rintalan mukaan näin vihdoin kunnolla toimimaan. Kaiken kaikkiaan

Kevätpäivät oli tapahtumana tiivis ja lämminhenkinen: lapset juoksentelivat innostuneesti

ympäriinsä ja vanhemmat jutustelivat tuttavallisesti keskenään. Karjalaisuuden symbolit:

36
 Tällä kertaa mukana oli neljä esitystä. Kaksi 11- ja 10-vuotiasta tyttöä soittivat moderneja kanteleiltaan menevällä

asenteella, ja jopa takaperin selän takana! Eräs nuori tyttö tulkitsi puolestaan Evakon laulun. Hänestä kerrottiin, että
hän on siirtokarjalaista sukua, ja juuret ovat tulleet tutuiksi isoisän tarinoista. Nuorimmat esiintyjät olivat ainoastaan
3- ja 2-vuotiaat sisarukset, jotka lauloivat yhdessä kappaleen Karjalan kunnailla. Kansallispukuun pukeutunut äiti
kertoi aluksi, että kodissa arvostetaan karjalaisuutta ja näissä arvoissa kasvatetaan myös lapset. Heidät myös viedään
[Karjalan] Jaakkimaan käymään, kunhan hiukan varttuvat. Sieltä ovat äidin sukujuuret. Kansantanssiryhmä Roigun
esitys oli puolestaan täysin moderni, joka oli toteutettu discohitti 'Stereo Loven' tahtiin. Ryhmän tanssijat ovat 12 –
17 -vuotiaita, ja heillä näytti olevan yhdessä todella hauskaa, mikä tempasi myös yleisön mukaansa.
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kansallisasut, mustapunaiset kankaat, liput, karjalaiset laulut ja kansantanssit kertoivat selvästi

karjalaisesta tapahtumasta.

Kansantanssiharrastus tuo mukanaan oman tiiviin yhteisön ja myös laajemman kansantanssia

harrastavien yhteisön, mistä kertoo Kevätpäivillä käymäni keskustelu kahden noin 20 – 30-vuotiaan

naisen kanssa. Molempien elämään harrastus on kuulunut pikkulapsesta saakka. Maija totesi, ettei

hän ole ”minkään sortin karjalainen”. Tanssiharrastus on yksinkertaisesti vienyt mukanaan ja

imenyt sittemmin muuhunkin toimintaan mukaan. Hän toimii aktiivisesti Nuorisoliitossa ja vetää

lasten tanssiryhmää. Hän ja karjalaisjuurinen miehensä ovat laittaneet myös pienen lapsensa

kansantanssiryhmään. Maija kertoi, että Kevätpäiville tuleminen tuntuu siltä, kuin tulisi kotiin.

Päivillä tapaa paljon tuttuja ja hän totesi tuntevansa nämä ihmiset paremmin, kuin omat

sukulaisensa, joita ”näkee vain hautajaisissa”. Maija sanoi tapaavansa näitä ihmisiä sen sijaan

ainakin kaksi kertaa vuodessa, Kevätpäivien lisäksi Kesäjuhlilla. Vieressä seisova Niina huomautti,

että ”useamminkin”, sillä lisäksi tulevat ainakin Folklandia ja Pispalan Sottiisi.
37

 Niina kertoi

olevansa kotoisin Pohjois-Karjalasta. Hän ei osannut kysyessäni sanoa, oliko joku hänen

sukulaisistaan kotoisin menetetyn Karjalan alueelta. Ryhmähaastatteluun osallistunut Katri olikin

kertonut minulle aiemmin, että karjalainen perimä ei ole kansantanssiharrastuksessa

merkityksellinen. Katri arveli, että omassa tanssiporukassa noin puolella ryhmästä ei ole muuta

kontaktia karjalaisuuteen kuin tanssi. Maijan ja Niinan kokemukset kertoivat tiiviistä yhteisöstä,

joka kansantanssiharrastuksen myötä voi syntyä. Ne kertoivat myös siitä, että

kansantanssiharrastuksen myötä karjalaisuudesta voi tulla itselle läheinen asia, vaikkei omia

sukujuuria rajantakaiseen Karjalaan olisikaan.

Kuten todettua, Fingerroosin (2007) mukaan nykykarjalaisuuden saamia muotoja voi tarkastella

maffesolilaisesta uusheimolaisuuden näkökulmasta. Fingerroos toteaa keskustelun postmoderneista

nomadeista ja uusheimolaisista olevan hedelmällinen, sillä se antaa tilaa näkemykselle useista

identiteeteistä, jotka liikkuvat paikasta, positiosta ja identiteetistä toiseen kuitenkaan kiinnittymättä

37
 Pispalan Sottiisi on kansantanssifestivaali, joka järjestetään parillisina vuosina Tampereella. Tapahtuma tuottaa

kansantanssiin- ja musiikkiin perustuvia produktioita. Ohjelmaan sisältyy muun muassa konsertteja, koulutusta,
seminaareja ja klubi-iltoja. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1970 alkaen ja siihen ottaa osaa noin 1500 kotimaista ja
150 ulkomaista kansantanssin- ja musiikin harrastajaa.

Pispalan Sottiisin tapahtumakokonaisuuteen kuuluu myös Folklandia, joka on vuosittainen kansanmusiikin- ja
tanssin festivaali. Tapahtuma järjestetään risteilyn muodossa Turun ja Tukholman välillä. Folklandia on järjestetty
vuodesta 1996 alkaen, ja siihen osallistuu noin 1000 esiintyjää ja 3000 risteilijää.

Ks. Pispalan Sotiisin Internet-sivu: http://www.sottiisi.net/. (Viitattu 1.5.2012.)
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kaikkiin positioihin pysyvästi. Joukossa voi olla omalla tavalla kokeva yksilö, hän kirjoittaa.

Hetkellinen ykseyden kokemus jättää tästä uusheimolaisuuden näkökulmasta tilaa yksilöllisyydelle

ja kokemusten erilaisuudelle. (Fingerroos 2007, 20; Fingerroos 2003, 200.) Uusheimolaiset siirtyvät

vaivattomasti heimosta ja kokemuksesta toiseen ja Fingerroos kysyykin (2007, 20): ”Eikö juuri

tämä ole uuskarelianismia: liikettä omasta positiosta menneisyyden unelmiin ja turvallisesti takaisin

koti-Suomeen.” Tutkimukseni alkuvaiheessa arvelin postmodernin uusheimon käsitteen olevan

hyödyllinen nykykarjalaisuutta tai kolmatta polvea tutkiessani. Sittemmin tulin siihen tulokseen,

etteivät ainakaan oman aineistoni yhteisöllisyyden muodot ja suhde karjalaisuuteen kerro

maffesolilaisesta uusheimolaisuudesta.

Maffesoli edustaa postmodernia sosiologiaa. Hän analysoi aikaisemman massayhteiskunnan

pirstaloituneen ja näkee sen sijaan postmoderneja heimoja kaikkialla. (Shields 1996, x.)

Maffeosolin (1996, 9) uusheimoille on tyypillistä niiden epästabiilius, sillä ihmiset liikkuvat

vapaasti heimoista toisiin. Maffesoli (ibid. 98) katsoo, että nykyaikainen heimo on vailla

entisenlaisia jäykkiä organisoitumisen muotoja ja se liittyy pikemminkin tietynlaiseen ilmapiiriin

(ambience) tai mielentilaan ja sitä ilmaistaan esimerkiksi tyyli- ja kulutusvalintojen kautta.

Postmoderni uusheimolaisuus erottuu siis modernin ajan ryhmien tai yhteisöiden muodoista ja

luonteesta. Nykyajalle tyypilliset heimot ovat luonteeltaan helposti hajoavia ja epävakaita, sillä

ihmiset voivat liikkua vapaasti erilaisten heimojen välillä. Heimot toimivat juuri sillä hetkellä

emotionaalisen investoinnin kohteena, mutta keskeistä on niiden hetkellisyys. Tälle

yhteisöllisyyden muodolle tyypillistä on nimenomaan liikkuminen erilaisten ryhmien välillä,

tilapäiset kokoontumiset ja hajaantuminen. (ibid. 6, 76.) Esimerkiksi Bennettin (1999) tutkimus

urbaania tanssimusiikkia harrastavista nuorista aikuisista kuvastaa hyvin maffesolilaista

uusheimolaisuutta. Siinä musiikin harrastajat ja klubi-illoissa kävijät ilmentävät musiikki- ja

tyylivalinnoillaan itseään osana postmodernia kulutusyhteiskuntaa. Kuvioon kuuluva

yhteisöllisyyden muoto ('sociality' Maffesolin termein) poikkeaa Bennettin mukaan kiinteistä

'alakulttuuriyhteisöistä', sillä klubi-iltoihin ja muihin tapahtumiin liittyvä sosiaalisen

kanssakäymisen muoto on luonteeltaan tilapäistä ja liikkuvaa (fluid). (Bennett 1999, 599, 614.)

Maffesolin mukaan uusheimot ovat yhdenlaisia uusia tapoja kokea yhteisöllisyyttä nykyajassa,

joskin edelleen löytyy toki myös muita yhteisöjen ja yhteisöllisyyden muotoja. Modernin vakaisiin

yhteisöihin ja ryhmiin verrattuna Maffesoli (1996, 76) kuvaa postmodernia yhteisöllisyyttä (tai

sosiaalisuutta 'sociality') teatterin näkökulmasta. Ihminen (persona) ottaa eri rooleja eri

aktiviteeteissaan ja heimoissaan, joihin hän osallistuu. Rooliasu vaihtuu sitä mukaan, kun hän
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mieltymystensä mukaan ottaa paikkansa erilaisissa peleissä maailman näyttämöllä (theatrum

mundi).

Aineistoni karjalainen yhteisöllisyys ei ollut postmoderneille heimoille luonteenomaiseen tapaan

hetkellisesti syntyvää ja hajoavaa. Ne perustuivat perinteisiin karjalaisiin järjestöihin ja ovat näin

osa institutionaalistunutta toimintaa. Karjalaisuuteen liittyvä aktiviteetti vaikuttaa aineistoni

pohjalta perustuvan organisoituneeseen toimintaan, kun taas postmodernille heimolle on tyypillistä

hetkellisyys ja jäykkien organisaatiomuotojen puuttuminen. Monet informanteistani olivat saaneet

karjalaisen toiminnan kautta pysyvän yhteisön ja heidän kokemuksensa kertoivat nimenomaan

halusta kuulua johonkin. Yhdyn Fingerroosin näkemykseen ihmisistä, jotka liikkuvat positioista

toiseen. Aineistoni perusteella en kuitenkaan luonnehtisi nykykarjalaisuutta postmodernin

nomadismin tai uusheimolaisuuden näkökulmasta, joissa keskeistä on ymmärtääkseni

”kiinnittymättömyys”. Informanttini tätä vastoin halusivat kiinnittyä johonkin. Yksilöllisten

valintojen korostuminen ja liikkuminen eri roolien ja positioiden välillä ei mielestäni silti tarkoita

postmodernia nomadismia tai uusheimolaisuutta. Esimerkiksi Korpela (2009, 227) on todennut

Varanasin länsimaisten muodostamaa yhteisöä tutkiessaan, että individualismi ja yhteisöllisyys

eivät ole yhteen sovittamattomissa.

Karjalaiset yhteisöt ovat informanttieni tapauksessa harrastus- ja kiinnostuspohjaisia yhteisöjä.

Niihin kuuluminen on osaltaan vahvistanut kokemusta karjalaisesta identiteetistä. Aineistostani

löytyvät esimerkit karjalaisista yhteisöistä ja yhteisöllisyyden muodoista eivät kertoneet niinkään

hetkellisestä yhteisöllisyydestä löyhine heimoineen vaan jonkinasteisesta sitoutumisesta, paikoittain

erittäin vahvasta sellaisesta. On tärkeää, että jäsenet kiinnittyvät yhteisöön emotionaalisesti; heillä

on oltava jonkinlaisia tunteita yhteisöllistä kuulumistaan kohtaan. (Korpela 2009, 40 – 41.)

Kansantanssi- ja pitäjäseuroihin kuuluneiden informanttien tapauksessa näin tulkintani mukaan

olikin. Osakuntaan kuuluneen Saijan tarina kertoo siitä, että yhteisöiden ei tarvitse olla välttämättä

hyvin pitkäkestoisia tai elämänikäisiä, mutta ne ovat silti tarjonneet kuulumisen paikkaa. Hän sai

kuitenkin Osakunnasta tukea karjalaiselle identiteetilleen ja resursseja rakentaa sitä edelleen,

sittemmin tietoisena siirtokarjalaisista juuristaan. Tätä nykyä hän tuntee, että siirtokarjalaisuus on

osa hänen identiteettiään.
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8. NYKYKARJALAISUUS ILMIÖNÄ JA MITÄ SIITÄ VOIDAAN
SANOA

Tässä luvussa pohdin sitä, mitä tekijöitä voidaan liittää siihen, että karjalaisuuden on todettu

nykyaikana kiinnostavan siirtokarjalaisten jälkipolvia. Pyrkimyksenä ei ole esittää kattavaa teoriaa

ilmiöstä, vaan pohtia sitä tämän tutkimuksen aineiston ja teoreettisen kehyksen valossa. Yhdistän

tässä luvussa eräitä myöhäismoderniin liitettyjä tendenssejä ja keskusteluja karjalaisuuden saamaan

merkitykseen nykypäivänä. Ensiksi, alaluvussa 8.1. taustoitan keskustelua karjalaisuuden

kiinnostavuudesta nykypäivänä. Alaluvussa 8.2. liitän tutkimusilmiöni edelleen laajempaan

kehykseen, kun tuon mukaan ajankohtaisen kysymyksen kansallisvaltioiden kriisistä

myöhäismodernissa. Viimeisessä alaluvussa ennen loppupäätelmiä kytken tämän keskustelun

tiukemmin omaan tutkimusilmiööni.

8.1. Karjalaisuus kiinnostaa sittenkin!

Karjalaisten juurien puhutaan taas kiinnostavan nykypäivänä. Karjalaisuus saattaa kiinnostaa,

vaikka omia juuria sinne ei olisikaan, kuten aineistostani kävi ilmi. Yleisesti ottaen 1990- ja 2000-

luvulla on todistettu kiinnostuksen heräämistä Karjalaa ja karjalaisia juuria kohtaan (ks. esim.

Alasuutari & Alasuutari 2009, 91). Alasuutari ja Alasuutari (2009) katsovat kiinnostuksen kasvun

liittyvän siihen, että Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen kotiseutumatkat ovat tulleet mahdollisiksi.

Ne taas toimivat eräänlaisina pyhiinvaellusmatkoina, jotka rituaalin tavoin voimistavat ja elvyttävät

karelianismia ja kerrottua tarinaa myyttisestä Karjalasta synnyttäen emotionaalista kiinnittymistä

karjalaisuuteen. Kuitenkin he painottavat, että vaikka ihmisten kasvanut kiinnostus karjalaista

taustaansa kohtaan on viimeaikainen ilmiö (ja liittyy osaltaan juurikin vierailumahdollisuuksien

aukenemiseen), ei se tarkoita, että ihmiset joilla ei ollut aiemmin henkilökohtaista identifioitumista

Karjalaan haluavat nyt yhtäkkiä julistaa yhteyttään sinne, koska se on muodikasta. Tämä on

mielestäni tärkeä huomio, ja katson sen olevan relevantti kolmannenkin polven kohdalla.

Pikemminkin Alasuutari ja Alasuutari yhdistävät kiinnostuksen siihen, että toiseen polveen kuuluvat

ovat siinä iässä, jolloin suvun historia kiinnostaa. Karjalaiset juuret ovat olleet problemaattiset,

mutta nyt niistä voi kiinnostua uudella tavalla. (ibid. 92, 98 – 100.) Yhdyn näihin Alasuutarin ja

Alasuutarin esittämiin näkemyksiin. Tutkimusaineistoonsa viitaten he esittävät, että karjalainen

identiteetti on haihtumassa pois (ibid. 98). On huomioitava, että Alasuutari ja Alasuutari käsittelivät
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aineistoaan etnisen ja diasporisen identiteetin säilymisen näkökulmasta: siis siitä, kuinka ne voivat

säilyä siirtolaisuuden jälkeen ja minkälainen on ollut tilanne karjalaisen siirtoväen jälkeläisten

kohdalla tätä silmällä pitäen. Oma lähtökohtani poikkeaa tästä, vaikka se perustuu yhtä lailla

karjalaisen identiteetin omaksumiseen. Käyttämällä Hallin identifikaation näkökulmaa voidaan

mielestäni tavoittaa se, miten karjalainen identiteetti voi olla vain yksi niistä positioista, joita yksilö

elämänsä aikana omaksuu. Tämä lähtökohta on tulkintani mukaan joustavampi ja omaan aineistooni

sopivampi, kuin esimerkiksi diasporisen identiteetin näkökulma.

Tutkimukseni yhtenä pyrkimyksenä on ollut osoittaa, kuinka yhteiskunnalliset muutokset ja

muutokset poliittisessa ilmapiirissä ovat vaikuttaneet julkiseen kuvaan karjalaisuudesta.38 On

kiintoisaa tarkastella ilmiötä barthilaisesta näkökulmasta, sillä se osoittaa, miten kulttuurisia eroja

neuvotellaan esiin tai tehdään merkityksettömiksi tarpeen mukaan. Kuten aiemmin toin esille, on

Karjalan palautuskeskustelu hiljentynyt ja karjalaisuus epäpolitisoitunut 2000-luvulle tultaessa.

Aineistoni perusteella kolmannen polven karjalaiset haluavat erottautua palautuskeskustelusta, ja

tulkintani mukaan tämä yleisempi karjalaisuuden epäpolitisoituminen suo karjalaisuudesta

kiinnostuneiden tuoda esiin identiteettiään vapaasti ja ilman aiempia painolasteja. Tämä on

nähdäkseni yksi tärkeä tekijä, sillä palautuskeskustelu tuntui leimaavan karjalaisuutta tavalla, josta

kolmannen polven karjalaiset eivät pitäneet tai johon he eivät samastuneet.

Karjalaisuuden on siis puhuttu nykypäivänä herättävän uudella tavalla kiinnostusta etenkin

kolmannen polven keskuudessa. Ilmiöstä kertovat esimerkiksi Helsingin Sanomien (13.6.2010)

artikkeli ”Nyt tulevat uuskarjalaiset”, tutkielman alussa siteerattu Ilta-Sanomien artikkeli (9.4.2011)

”Varttikarjalaisen kaipuu” ja Ylioppilaslehden (28.11.2008) artikkeli ”Muistojen maa”. Kaikissa

käsitellään sitä, mitä kolmannen polven karjalaisuus, varttikarjalaisuus tai nykykarjalaisuus

merkitsee tänä päivänä. Fingerrooshan on puhunut karelianismin uudesta aallosta ja todennut

Karjalan olevan nykyään jopa muotia (ks. esim. 2006). Lehtiartikkeleissa kirjoituksen sävy on

tavallisesti jollain tapaa yllättynyt tai todisteleva. Niissä kuvaillaan, kuinka karjalaisuus todella

koskettaa ja on merkityksellistä myös kolmannessa polvessa. Yhteiskunnallisen

keskusteluilmapiirin avautuminen, karjalaisuuden epäpolitisoituminen, vierailumahdollisuuksien

avautuminen ja iän myötä monilla heräävä kiinnostus juuriaan kohtaan ovat kaikki tärkeitä

38
 Myös Åhrénin (2008) väitöskirja osoittaa, kuinka eri aikakaudet ja poliittiset tekijät ovat vaikuttaneet saamelaiseen

identiteettiin: sitä on väheksytty ja sen on stigmatisoitu. Saamelaisten tapaus poikkea tietysti karjalaisista
(saamelaiset ovat esimerkiksi oma etninen ryhmänsä), mutta muutokset saamelaisuuteen suhtautumisessa ovat
yleisesti ottaen mielenkiintoisia.
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taustatekijöitä karjalaisuuden esiin nousuun. Seuraavassa kahdessa alaluvussa haluan kuitenkin

avata keskustelun myös karjalaisuuden asemasta Suomessa, jossa tietynlainen käsitys

kansallisvaltiosta on joutunut haastetuksi. Pohdin tällöin sitä, miksi karjalaisuus voi

myöhäismodernissa olla joillekin varsin tärkeä identifioitumisen kohde.

8.2. Käsitys homogeenisesta kansallisvaltiosta murenee

Seurasin tutkimusprosessini aikana mielenkiinnolla, kuinka ruotsalaisessa Svenska Dagbladet

sanomalehdessä käytiin huhtikuussa 2012 keskustelua siitä, mitä on ruotsalaisuus. Juttusarja oli

nimeltään Vad är det att vara svensk? – En serie om vad som krävs att får vara med (Mitä on

ruotsalaisuus? – Sarja siitä mitä vaaditaan mukaan kuulumiseen). Sen tarkoituksena oli käydä

keskustelua siitä, kuinka idea ruotsalaisesta yhteenkuuluvuudesta on luotu ja millaisia vaikutuksia

sillä on nykypäivänä ihmisiin.
39

 Hall (1999, 57 - 58) kirjoittaa, että kansalliset kulttuurit ovat

hallinneet uudella ajalla moderniteettia ja kansallisilla identiteeteillä on ollut taipumus voittaa muut,

niitä erityisemmät kulttuurisen identifikaation lähteet. Kuitenkin Hallin mukaan nykyään joukko

globalisaatioon liitettäviä prosesseja ja muutosvoimia siirtää kansallisia kulttuurisia identiteettejä

syrjään. Eriksen (2005) käsittelee tätä ilmiötä mielenkiintoisella tavalla norjalaisesta

näkövinkkelistä artikkelissaan The nation as a human being – a metaphor in mid-life crisis? Notes

on the imminent collapse of Norwegian national identity. Kuten hän kuvailee, Norjaa on pidetty

yhtenä Euroopan kansallisvaltioiden yhtenäisimmistä kansoista: maana, jossa valtion kulttuurisen

homogenisaation ja legitimaation prosessi on ollut erityisen onnistunut. Eriksen argumentoi, että

käsitys Norjasta yhtenäisenä kansana (nationhood) on murtumassa, ja jos näin on Norjan kohdalla,

on todennäköistä, että sama pätee muihinkin kansakuntiin. (Eriksen 2005, 105.) Svenska

Dagbladetin juttusarjan osassa neljä historioitsija Maja Hagerman esitteli kirjansa Det rena landet –

om konsten att uppfinna sina förfäder (2006) perustavia näkemyksiä.
40

 Kirjassaan hän

39
 Svenska Dagbladet: Nyheter: Gemenskapen inte sjalvklar för alla, kirjoittanut Karen Elfving.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/gemenskapen-inte-sjalvklar-for-alla_6969981.svd. (Viitattu
12.4.2012.) Sarjassa haastateltiin ihmisiä, joilla oli juuria myös Ruotsin ulkopuolelle, ja jotka erilaisen ulkonäkönsä
vuoksi kokivat joutuvansa määritetyksi ruotsalaisuuden ulkopuolelle. Eräässä artikkelissa haastateltiin naista, jonka
suvussa saamelaiset juuret oli haluttu unohtaa, sillä saamelaisuus oli pitkään hierarkiassa ruotsalaisuuden
alapuolella. Sittemmin tieto saamelaisista juurista oli tullut hänelle hyvin tärkeäksi osaksi identiteettiä ja artikkelin
kuvassa hän esiintyi perinteinen saamelaisasu yllään.

40
 Svenska Dagbladet:Nyheter: Sverge har alltid varit blandat (5.4.2012), kirjoittanut Simon Löfroth. Hagerman

huomauttaa Ruotsissa vallinneen vielä jonkin aikaa sitten näkemys, jonka mukaan Ruotsi on ollut aina maailman
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kyseenalaistaa sen arkipäiväistyneen näkemyksen, jonka mukaan Ruotsi on etnisesti ja kulttuurisesti

homogeeninen maa. Hagerman esittää tästä ruotsalaisten historiaa, juuria ja identiteettiä

dominoineesta kertomuksesta toisenlaisen version. Myytin tilalle tarvitaan Hagermanin mukaan

uusi kertomus Ruotsista.

Homogeeninen pieni maa -kertomus kuulostaa suomalaisesta varsin tutulta. Eriksen (2005, 111)

kirjoittaa, kuinka Norjan historiaa on alettu tarkastelemaan kriittisesti ja käsitystä yhtenäisestä

kansallisesta identiteetistä on alettu purkaa. Perinteinen käsitys kansakunnasta alkaa fragmentoitua

useampiin historioihin. Tämä puolestaan osoittaa nationalistisen version historiasta koostuvan

myyteistä, faktoista ja tulkinnoista, jotka tulevat näin ollen avoimiksi keskustelulle. Koska Norjan

historia voidaan uudelleen tulkita, voi norjalaisen kollektiivisen identiteetin sisältö yhtä lailla

muuttua. Joidenkin mukaan se voi jopa murtua. Monet katsovat tämän tulevan tarpeeseen aikana,

jolloin globalisaation ja tätä nykyä monietnisen norjalaisen yhteiskunnan voidaan sanoa olevan

epäsuhdassa norjalaisen kansakunnan käsityksen kanssa. Kuten Ruotsin tapauksessakin, Eriksen

kertoo (ibid. 112 – 113), kuinka ulkomaalaistaustaisten ja saamelaisten kuulumisesta Norjan

kansaan on käyty keskustelua. Etenkin 1980-luvulta eteenpäin saamelaisten keskuudessa on

tapahtunut etnisyyden revitalisaatiota: he ovat omaksuneet etnisyytensä ja ottaneet käyttöön

saamelaisia tapoja. 1990-luvulla oli jo mahdollista identifioitua sekä saamelaiseksi että

norjalaiseksi. Kuitenkin esimerkiksi islamin nähdään olevan yhteen sovittamaton norjalaisuuden

kanssa. (Vrt. Haatajan (2010) pro gradu -tutkielma suomalaisista islamiin kääntyneistä naisista).

Eriksenin mukaan globalisaatio (ja refleksiivinen lokalisaatio) yhdessä lisääntyneen kulttuuristen

vähemmistöjen näkyvyyden kanssa aiheuttaa kriisin aiemmalle tavalle ymmärtää kansa: siis

historiallisesti jatkuvana ja kulttuurisesti homogeenisena. Yhteiskuntien kietoutuessa yhä enemmän

yhteen, käsitystä rajatuista kulttuureista on yhä vaikeampi yllä pitää (vrt. Hallin käsitykset

kulttuurisesta identiteetistä). Kuten Eriksen kirjoittaa, on totta että kulttuuriset erot eräässä mielessä

vähenevät, kun esimerkiksi kulutuksen ja elämäntavan takia norjalaiset ja muun maalaiset

muistuttavat toisiaan. Toisaalta, kuten tunnettua, etniset ja muut sosiaaliset identiteetit saattavat

voimistua kohdatessaan painetta. Tätä nykyä, kontaktien lisääntyessä kompleksisissa

yhteiskunnissa, identiteettiä reflektoidaan yhä enemmän ja se tehdään suhteessa siihen, keistä

erottaudutaan. Tässä mielessä kulttuurisen kompleksisuuden ja globalisaation muutospaine on

”rotupuhtain” maa, johon väestö muutti yhdellä kertaa, kivikaudella. (Heittomerkit: HN.) Hagerman todistaa
kirjassaan, ettei maata ole koskaan voinut kuvata homogeeniseksi. Ruotsissa on aina puhuttu esimerkiksi useampia
kieliä, kuten saamea ja suomea. http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/sverige-har-alltid-varit-
blandat_6977493.svd. (Viitattu 12.4.2012.)
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modernin identiteettikriisin keskiössä, jolloin etnisyyteen identifioituminen ja siihen kuuluva

kulttuurin politisoituminen nähdään usein ratkaisuna rajojen häviämisen edessä (vrt. Friedman

1992). Eriksen havainnollistaa nykyaikaa mielestäni osuvasti. Hän kuvailee, että kun englanti valtaa

alaa, uudet ostoskeskukset valtavine parkkipaikkoineen korvaavat pienet perheyritykset ja

videolaitteet korvaavat tarinoita kertovan isoäidin, saattaa yksilö kaivata jotain pysyvää muutoksen

keskellä. Kansakunta metaforisena perheenä voi olla kaipauksen kohteena, vaikkakin kansallinen

identiteetti kohtaa edellä mainittuja vaikeuksia eikä voi enää aikaisempaan tapaan taata kokemusta

yhtenäisyydestä. (Eriksen 2005, 114 – 115.) Eriksen liittää tapamme käsittää yksilö ja kansa

mielenkiintoisella tavalla yhteen. Hän toteaa, että kun käsitys yksilöstä muuttuu siten, että sillä

voidaankin nähdä olevan useita historioita, seuraa tapa ymmärtää kansa samaa rataa. Kun ihmiset

huomaavat identiteettien olevan neuvoteltavissa ja relationaalisia, kansakunnan emotionaalinen

”luonnollinen” voima heikkenee. Kansakunnan dekonstruointi ja yksilön hajaantuminen

(dissolution) liittyvät näin toisiinsa. (ibid. 108, 119.)

Ruotsin ja Norjan esimerkin mukaisesti myös Suomessa on tapahtunut samanlaista kansakunnan

dekonstruointia (ks. esim. Lehtonen, Löytty & Ruuska 2004). Lehtonen (2004, 9 – 27) kirjoittaa,

kuinka viimeaikaisista monikulttuurisuuskeskusteluista syntyy helposti mielikuva aikaisemmin

täysin homogeenisesta Suomesta, vaikka Suomi on rakentunut monista eroistakin. Lehtonen, Löytty

ja Ruuska tuovat kirjassaan Suomi toisin sanoen (2004) esiin, kuinka suomalaisuutta on

aikaisemmin tuotettu ja kuinka sitä tuotetaan nykyään. Lehtonen (2004, 11) katsoo edellä esitetyn

tapaan globalisaation kyseenalaistaneen aiemman käsityksen kansallisvaltiosta ja kansallisesta

identiteetistä. Yhtä lailla Karjala-keskustelua arvioidessa voidaan sanoa sen muuttuneen

moniäänisemmäksi ja kriittisemmäksi (ks. esim Fingerroos 2003, 199 – 200), mitä sivusin Karjalan

palautusta ja epäpolitisoitumista käsittelevässä luvussa. Karjalaan liittyvä tutkimuskin on

Fingerroosin ja Loipposen (2007, 7 – 8) mukaan muuttunut aikaisempaan verrattuna

monipuolisemmaksi ja saanut uusia nyansseja. Aikaisemmin sille oli tyypillistä tiettyjen

näkökulmien ja aiheiden ylivalta. Fingerroos käsitteli Nykykarjalaisuus -keskustelutilaisuuden

alustuksessaan sitä, kuinka karjalaisuudesta on usein annettu liian yksipuolinen kuva. Hänen

mukaansa on myös havaittavissa, että tiettyjä puolia kokonaisuudesta on haluttu unohtaa.

Esimerkiksi sotiin ja siirtolaisuuteen liittyy monia vaikeita teemoja, joista on vaiettu. Karjala-

tutkimusta leimaakin hänen mukaansa nykypäivänä uudenlainen kriittisyys.

Voidaan siis sanoa, että yhtenäinen kansallinen kertomus homogeenisesta Suomesta on murtumassa.

Tämän tyyppinen trendi voidaan nähdä myös keskustelussa ja tutkimuksessa Karjalan ja
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karjalaisuuden suhteen: se on saanut uusia tulokulmia ja kriittisyyttä. Seuraavassa alaluvussa

käsittelen sitä, miten tämä kaikki voidaan kytkeä karjalaisuuden saamaan merkitykseen ja asemaan

nykypäivän Suomessa.

8.3. Karjalainen identiteetti myöhäismodernissa

Eriksen kirjoitti siitä, kuinka kansakunnan ja sen historian kriittisestä tarkastelusta on seurannut,

että käsitys yhtenäisestä kansakunnasta fragmentoituu useampiin historioihin. Näkemykseni

mukaan yhtenäisen ja homogeenisen suomalaisuuden fragmentoituminen nykyaikana useampiin

eroihin ja historioihin (samankaltaisuuksien lisäksi) voi edesauttaa myös karjalaisuuden esille

nousua, esillä oloa ja siitä puhumista. Suomalaisuuttakin tarkastellaan entistä enemmän eroista

käsin, kuten informanttini erottelivat karjalaisuutta verrattuna muuhun suomalaiseen mentaliteettiin.

Toisaalta, kuten olen tässä työssä tuonut vahvasti esiin, sanotaan myöhäismodernia aikaamme

leimaavan yleinen kokemus juurettomuudesta, merkityksen etsinnästä, nopeista muutoksista,

epävarmuudesta. Siihen katsotaan kuuluvan näin ollen erilaisten etnisten, kielellisten, alueellisten,

kulttuuristen ja muiden identiteettien esiin nousua. (ks. Harvey 1989; Giddens 1991; Friedman

1992, 1994; Delanty 2003; ks. myös Åhrén 200841.) Olen myös esittänyt, että karjalainen

identiteetti voidaan mieltää kulttuurisena identiteettinä, kuten suomalaisuus tavataan ajatella.

Tällöin se voidaan ajatella yhtenä positiona, jonka yksilö voi omaksua. Näin ollen identifikaation

prosessissa tietyt karjalaisuuden representaatiot voittavat puolelleen yksilön identifikaation ja

määrittävät hänen identiteettiään. Karjalainen identiteetti voi suomalaisuuden fragmentoituessa

noustakin yllättäen uudella tavalla ja voimallisemmin esiin. Tämän tutkielman analyysin mukaan

karjalaisuus voi tarjota ihmisille arvoja ja niihin perustuvaa käsitystä elämäntavasta. Informanttini

katsoivat esimerkiksi ennen kaikkea yhteisöllisyyden luonnehtivan karjalaisuutta, mitä arvostettiin

poikkeuksetta.
42

 Yhteisöllisyyttä koettiin suvun kautta, ja lisäksi joissakin tapauksissa

41
 Nykypäivän nuoria saamelaistaustaisia ihmisiä tutkittuaan Åhrén (2008, 188 – 190) totesi, että sirpaloituneessa

modernissa yhteiskunnassa, jossa identiteetistä tulee henkilökohtainen projekti, voi etninen yhteenkuuluvuus
selkeästi määrättyine rajoineen näyttäytyä nuorille houkuttelevana vaihtoehtona identiteetin etsinnässä. Esimerkiksi
Åhrénin haastattelema Nils ei ole kasvanut saamelaisessa kodissa, mutta nyt hän etsii ”tietä kotiinsa”. Hän etsii
saamelaista identiteettiään ja yrittää päästä sisään saamelaiseen yhteisöön. Nils uskoo saamelaisen identiteetin ja
yhteisön tarjoavan hänelle turvallisuuden tunteen. (ibid. 147.)

42
 Monille karjalaisuuteen liitetty yhteisöllisyys oli todella tärkeimpiä karjalaisuuden saamia merkityksiä. Tästä

kirjoittaa myös Pääkaupungin Karjalaisiin Nuoriin kuuluva Rami Meling Karjala-lehden (27.1.2011) artikkelissaan
”Missä on karjalaiset verkkoyhteisöt?”. Hän toteaa siinä, että nykypäivänä kaivataan yhteisöllisyyttä, joka on
puolestaan aina kuulunut karjalaisuuteen. Nuorempaa sukupolvea eivät Karjalaseurat kiinnosta, mutta Melingin
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karjalaisuuteen perustuvat ryhmät ja seurat tarjosivat ihmisille kuulumisen tunteen ja yhteisön.

Esimerkiksi Karjalaisen Nuorisoliiton puheenjohtaja totesi Karjalaisuus Nykypäivänä -paneelissa,

että hän toivoisi tulevaisuudessa tyttärensäkin saavan kokea nimenomaan karjalaisuuteen

liittämäänsä yhteisöllisyyttä. Kuten Harvey (1989, 284, 292) toteaa, ovat elpynyt kiinnostus

perustavanlaatuisiin instituutioihin, kuten perheeseen ja yhteisöön, ja juurien etsiminen molemmat

merkkejä vahvemman ankkuroitumisen ja arvojen etsimisestä maailmassa, jota luonnehtii kokemus

väliaikaisuudesta ja epävarmuudesta. Karjalaisuus voi näin ollen mahdollistaa tärkeän

kiinnittymisenpisteen myöhäismodernissa ajassa, jossa valintojen loputtomuus ja refleksiivinen

minuus ei näyttäydy pelkästään mahdollisuutena vaan myös taakkana. Tällöin jonkinlainen

olemassa oleva kiinnostus karjalaisia juuria ja/tai karjalaisuutta kohtaan saattaa vahvistua

entisestään, sillä sen koetaan tarjoavan kuulumisen paikan, tietynlaisen jatkuvuuden kokemuksen ja

kiinnittymisen pisteen.

9. LOPPUPOHDINTAA

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälainen suhde karjalaisuuteen ja karjalaisiin

juuriin siirtokarjalaisjuurisilla on kolmannessa polvessa. Analysoin aineistoani eritoten Hallin

(1999) identiteettiteoriasta käsin ja osana myöhäismodernia viitekehystä. Osalle informanteistani

karjalaisuus oli juurista huolimatta etäinen asia omaa elämää ajatellen, eikä emotionaalisesta

suhteesta tai identifioitumisesta karjalaisuuteen voinut puhua. Kuten Giddens on huomauttanut,

eivät perinteet enää nykypäivänä ohjaa elämäämme entiseen tapaan ja sukulaisuussuhteiden

merkitykset ovat vähentyneet. Tällöin yksilön elämä koostuu enenevissä määrin henkilökohtaisista

valinnoista elämäntavan suhteen. Mahdollisuuksien moneus on aikaisempaan verrattuna huikea, ja

tarjolla on erilaisia identiteettejä, joita subjektit voivat omaksua. Karjala, karjalainen identiteetti ja

evakkous olivat lisäksi sotien jälkeisessä kylmän sodan Suomessa pitkään ristiriitaisia teemoja.

Monissa perheissä karjalaisuus jäi useista tekijöistä johtuen pikkuhiljaa taka-alalle. Karjalaisilla oli

ennen kaikkea tarve sopeutua paikalliseen elämään, ja heillä oli siihen myös tarvittava kulttuurinen

kompetenssi. Karjalaisuuteen liittyviä tapoja, perinteitä ja murretta saatettiin paikoin työntää taka-

mielestä Internetiin voitaisiin perustaa karjalaisuuteen perustuvia yhteisöjä, jota kautta voitaisiin herättää uutta
innostusta karjalaista kulttuuria ja perimää kohtaan. Esimerkkinä hän käyttää Facebookin ”Karjalassa ovat juureni”-
ryhmää, joka keräsi nopeasti yli 5 000 jäsentä. Yhteydenpito verkossa voi johtaa oikeisiinkin tapaamisiin ja kenties
joku uskaltautuu mukaan karjalaiseen toimintaan, Meling kirjoittaa. Artikkelissaan Meling siis korostaa karjalaisten
yhteisöllistä elämäntapaa, joka hänelle itselleen tarkoittaa isovanhemmilta kuultuja tarinoita elämästä Karjalassa
sekä yhteisöllisyyden kokemusta oman kansantanssiharrastuksen myötä. Tämän karjalaisuuden piirteen hän näkee
arvokkaana tänä päivänä.
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alalle, sillä olemassa olevista kulttuurisista eroista ei aina haluttu tehdä sosiaalisesti relevantteja.

Tutkimuksen edetessä esitin, että karjalaisuus voidaan ajatella kulttuurisena identiteettinä, johon

identifioidutaan ja jonka representaatiot määrittävät identiteettejä. Karjalaisuus on suomalaisuuden

rakennusprosessissa konstruoitu osaksi kansallista identiteettiämme, mutta voimme jäsentää sen

myös omana kulttuurisena identiteettinään. Tällöin huomio kiinnittyy siihen, mitkä ovat

karjalaisuuden ja Karjalan representaatioita. Tulkintani mukaan pääosalle haastatelluista

karjalaisuus tarjosi position, johon he kiinnittyivät. Se miten vahvaksi tätä identifioitumista tai

identiteettiä kuvattiin, vaihteli informanttien keskuudessa. Karjalaisuus sai näiden informanttien

näkemyksissä lähes ainoastaan myönteisiä määreitä. Tutkimuksen alussa kysyin, mitä

karjalaisuuteen määritellään kuuluvaksi. Voidaan sanoa, että karjalaisuus tarkoitti informanteilleni

ensisijaisesti luonteenpiirteitä, mentaliteettia sekä elämän arvoja. Karjalaisuuteen liitettiin ennen

kaikkea sosiaalisuus ja välittömyys. Eräs keskeinen esiin noussut karjalaisuuteen liitetty piirre oli

niin ikään sisukkuus tai periksiantamattomuus, joka liitettiin karjalaisiin siirtolaisuuskokemusten

takia. Luonteenpiirteiden lisäksi aineistossa puhuttiin karjalaisina opituista elämän arvoista.

Karjalaisuuteen liitettiin perheen ja suvun arvostus, yhteisöllisyys, ihmisten välinen tasa-arvo ja

työteliäisyyden arvostus. Kuten Hall toteaa, edellyttää identifikaatio diskursiivista työtä ja

symbolisten rajojen tekemistä. Karjalaisuutta määriteltiin muuhun suomalaisuuteen verrattuna ja

eroa tehtiin edellä mainittujen luonteenpiirteiden, mentaliteetin ja etenkin yhteisöllisemmän

elämäntavan kautta. Vaikka karjalaisuus on saanut paljon vaikutteita venäläisyydestä, määritti

informanttieni mukaan heidän tuntemaansa karjalaisuutta myös negatiivinen tai katkera

suhtautuminen venäläisyyttä tai Venäjää kohtaan, minkä katsottiin johtuvan sodasta.

Informanteilleni karjalaisuus tarkoitti siis pääasiassa tiettyjä luonteenpiirteitä, arvoja ja tietyn

tyyppistä mentaliteettia, joka selvästi tarjosi jonkinlaisen myönteisen esimerkin.

Joillekin karjalaisuudessa korostui ensisijaisesti Karjala paikkana, toisessa ääripäässä paikalla ei

nähty olevan merkitystä omassa karjalaisuudessa. Karjala paikkana symboloi silti informanteille

useimmiten erilaisia asioita, se oli erilaisten mielikuvien ja tunteiden kiinnittymisenkohde tai tarjosi

joillekin jonkinlaisen kuulumisen kokemuksen. Samoten puhe perinteistä jakoi ihmisiä. Toisille ne

olivat kuuluneet aina elämään ja olivat karjalaisuuden ydintä. Tällöin niitä tavallisesti haluttiin

ennen kaikkea vaalia. Pääosalle haastatelluista perinteet olivat liittyneet lähinnä isovanhempien

elämään ja he kokivat, etteivät perinteet enää olleet niinkään osa omaa elämää. Poikkeuksina olivat

ruokakulttuuri, jota informantit kokivat tuntevansa, sekä tanssikulttuuri tanhua harrastavien



97

keskuudessa. Pääosin aineistossani korostui silti näkemys, jonka mukaan karjalaisuus elää ennen

kaikkea ihmisissä, mentaliteetissa ja arvoissa, eivätkä alueen menetys tai joidenkin perinteiden

unohtuminen tätä uhanneet. Aineistossa esiintyi silti kärjistäen kahta näkökulmaa: löytyi niitä, jotka

halusivat nähdä karjalaisuuden säilyvän entisenlaisenaan ja toisaalta löytyi runsaasti niitä, jotka

puhuivat karjalaisuuden muuttumisesta.

Teoreettisessa viitekehyksessäni esitin, kuinka identiteetti näyttäytyy myöhäismodernissa

refleksiivisenä projektina. Tutkimukseni yksi keskeisiä johtopäätöksiä onkin, kuinka karjalaisuus tai

karjalainen kulttuuri näyttäytyy nykypäivänä kolmannen polven kokemuksissa asiana, jota voidaan

monessa mielessä harrastaa. Yksilöllisessä identiteettiprojektissa karjalaisuus on yksi puoli

minuuden kokemusta, ja se on läsnä erilaisten karjalaisuuteen liittyvien harrastusten, toimintojen tai

aktiviteettien kautta. Informanttini kertoivat karjalaisuuden ilmenevän esimerkiksi kiinnostuksena

sukua ja sukututkimusta kohtaan tai muita perinteitä (kuten ruoka-, tanssi- tai rakennusperinnettä)

kohtaan. Tähän liittyen aineiston perusteella oli nähtävissä, kuinka karjalaisuuteen suhtautumisessa

esiintyi valintaa: siitä otettiin se, mikä sopi oman kiinnostuksen raameihin.

Tutkimuksessa halusin pohtia niin ikään sitä, minkälaisiin tekijöihin ja teoreettisiin keskusteluihin

karjalaisuuden kiinnostavuus nykypäivänä voitaisiin liittää. Harveyn (1989, 284) analyysin mukaan

postmodernin ajan epävarmuudesta ja väliaikaisuuden kokemuksesta nousee esiin tarve etsiä

elämään merkitystä ja totuutta. Samoin Delantyn (2003, 192 – 193) mukaan yhteiskunnan

fragmentoiduttua yhteisöiden tarve ja kysymykset johonkin kuulumisesta ovat muodostuneet entistä

tärkeimmiksi. Monet traditionaaliset sosiaaliset suhteet työhön, perheeseen ja kansallisvaltioon

liittyen ovat heikentyneet. Tutkimukseni toinen keskeinen johtopäätös onkin, että karjalaisuus

omaksuttuna subjektipositiona voi tarjota myöhäismodernissa yksilölle kaivatun kiinnittymisen

pisteen. Karjalaisuus voi näin ollen suoda kiinnittymisenpisteen ajassa, jossa valintojen

loputtomuus ja refleksiivinen minuus ei näyttäydy pelkästään mahdollisuutena vaan myös taakkana.

Karjalaisuuteen liitetyt arvot ja myönteiset luonteenpiirteet sekä elämänasenne tarjoavat merkitystä

ja suuntaviivoja elämään. Karjalaisuuteen identifioituminen voi näin ollen tarjota kuulumisen

kokemuksen. Se voi konkretisoitua monella tavalla: kokemuksena kuulumisesta suvun kotipaikan

maisemaan, kuulumisesta karjalaistaustaisten joukkoon tai kuulumisesta karjalaiseen sukuun.

Toiminta karjalaisessa yhteisössä tai jonkinlainen karjalaisuuden harrastaminen voivat vahvistaa

identifikaatiota.
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Giddensin (1991, 9) mukaan ajallemme tyypillisin psyykkinen ongelma on kokemus

merkityksettömyydestä. Tähän liittyy olennaisesti se, että moraalisten valintojen ja kysymysten

kanssa jäädään aikaisempaan verrattuna yksin. Karjalaisuus osana omaa identiteettiä voi näin ollen

tarjota kokemuksen kuulumisesta, arvoista ja jatkuvuudesta. Nämä ovat yleisesti ottaen keskeisiä

tekijöitä mielekästä elämää ajatellen. Eritoten karjalaisuuteen yhdistettyä yhteisöllisyyttä

arvostettiin, mikä kertoo kenties jotain myös nyky-yhteiskunnasta. Tutkielman alussa siteeratussa

Ilta-Sanomien artikkelissa (9.4.2011) Nuorisoliiton puheenjohtaja Outi Mulari pohtii karjalaisuuden

vetovoimaa nykypäivänä samantyyppisestä näkökulmasta: ”Ehkä globaalissa maailmassa etsitään

kiinnekohtia johonkin omaan. Nykyään ei ole enää samanlaisia yhteisöjä kuin ennen. Ihmiset

muuttavat paljon, eikä samassa kotipaikassa asuta koko ikää. Karjalainen kulttuuri tarjoaa

yhteisöllisyyttä, ja usein sanotaan, että karjalaiset ovat hyvin heimohenkisiä. En usko, että

nykynuoria kantaa enää evakkoon lähteminen ja sen nostalgisointi. Kyse on ehkä sen oman

kulttuurin löytämisestä.” Karjalaisuutta tutkinut Fingerroos (2007) on esittänyt, että

nykykarjalaisuutta voitaisiin jäsentää postmodernin uusheimolaisuuden tai nomadismin

näkökulmasta, mutta omat tutkimustulokseni eivät tukeneet tätä käsitystä. Postmodernien heimojen

hetkellinen yhteisöllisyys ei näkemykseni mukaan luonnehtinut tutkittavieni suhdetta

karjalaisuuteen. Karjalaisuus osana omaa itsemäärittelyä tarjosi päinvastoin kiinnittymisen pisteen,

vaikkakin se saattoi tulla esiin lähinnä tietyissä tilanteissa (situationalistisuus). Karjalainen

identiteetti omaksuttuna positiona ei tulkintani mukaan näyttäytynyt myöskään postmodernina

nomadismina (ks. esim. Bauman 1996). Postmodernin näkemyksen mukaan identiteettejä voi

hetkellisesti valita, hylätä ja heittää pois (Bauman 1996, 23 – 24), eikä suhtautuminen

karjalaisuuteen näyttäytynyt aineistossani tämän luonteisena.

Laajensin tutkimusongelmani kehystä koskemaan keskustelua kansallisvaltioiden merkityksestä

nykypäivänä. Erikseniin (2005) tukeutuen toin esiin, kuinka kansakunnan ja sen historian

kriittisestä tarkastelusta on seurannut, että käsitys yhtenäisestä kansakunnasta on fragmentoitunut

useampiin historioihin. Esitin, että kehitys, jossa yhtenäinen ja homogeeninen suomalaisuus on

fragmentoitunut useampiin eroihin ja historioihin (samankaltaisuuksien lisäksi) on voinut

edesauttaa karjalaisuuden esiin nousemista ja siitä puhumista. Kansallinen identiteetti ja

yhtenäisyys ovat kohdanneet viime vuosikymmeninä merkittäviä haasteita (Eriksen 2005, 115) ja

uudenlaiset identifikaationkohteet pääsevät kenties paremmin esille. Niin ikään Karjalaan,

evakkouteen ja siirtolaisuuteen liittyvä keskustelu on vapautunut ja myös Karjalaan liittyvä
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tutkimus on Fingerroosin ja Loipposen (2007, 7 – 8) mukaan kehittynyt moniäänisemmäksi.

Aineistoni perusteella kolmannen polven karjalaiset haluavat erottautua palautuskeskustelusta, ja

tulkintani mukaan tämä yleisempi karjalaisuuden epäpolitisoituminen suo karjalaisuudesta

kiinnostuneiden tuoda esiin identiteettiään vapaasti ja ilman aiempia painolasteja. Tämä on

nähdäkseni yksi tärkeä tekijä, sillä palautuskeskustelu tuntui leimaavan karjalaisuutta tavalla, josta

kolmannen polven karjalaiset eivät pitäneet tai johon he eivät samastuneet. Yksi tärkeä tekijä

karjalaisuuden esiin nousemisessa 1990- ja 2000-luvulla on ollut varmasti myös

vierailumahdollisuuksien aukeaminen, kuten Alasuutari ja Alasuutari (2009) esittävät. Olihan suuri

osa tutkimukseni informanteistakin käynyt suvun kotipaikalla, mitä oli pidetty mielenkiintoisena tai

hyvinkin emotionaalisena kokemuksena.

On tarpeen huomauttaa, että tutkimusaineistoni oli varsin suppea, joten tulosten yleistettävyyteen on

suhtauduttava varauksella. Haastateltavikseni valikoitui lisäksi enemmän niitä, jotka olivat

kiinnostuneita karjalaisuudesta. Sen sijaan käymäni epäviralliset keskustelut tutkimusprosessin

aikana ”kolmanteen polveen” kuuluvien kesken kertoivat pääsääntöisesti siitä, kuinka karjalaisuus

koettiin oman itsemäärittelyn kannalta kaukaisena eikä sitä koettu tunnettavan. Tämän tutkimuksen

tarkoituksena ei ole vetää laajoja johtopäätöksiä, mutta tutkimusprosessin aikana syntyneen

käsitykseni pohjalta minulle syntyi vaikutelma, että näitä ”kolmanteen polveen” kuuluvia on

runsaasti, joille karjalaisuus ei ole muodostunut merkitykselliseksi oman identiteetin kannalta.

Perheellä ja suvulla näytti olevan huomattava merkitys siinä, miten tietoisia informanttini olivat

juuristaan ja minkälaisen merkityksen karjalaisuus ylipäänsä heidän elämässään sai. Perheen ja

suvun roolista huolimatta karjalaisuudesta kiinnostumiseen liittyi selkeästi yksilöllistä valintaa.

Karjalaisuudesta nykypäivänä tai kolmannen polven karjalaisuudesta tarvitaan selvästi lisää

tutkimustietoa. On kiintoisaa, miten erilaiset kulttuuriset tai alueelliset identiteetit kehkeytyvät

myöhäismodernissa. Kuten Eriksen (1993, 68, 76) toteaa, on huomattu, että erilaisten paineiden ja

muutosten alla etnisten ja muiden sosiaalisten identiteettien merkitys voi aikaisempaan verrattuna

kasvaa. Pidemmällä aikavälillä ja laajemmalla aineistolla olisi mielenkiintoista tutkia, mihin

suuntaan karjalaisuuden merkitys ja karjalainen identiteetti kehittyvät. Tähän liittyen aineistostani

kävi ilmi, että keskustelua nykykarjalaisuudesta leimaa huoli tulevaisuudesta. Barthilaisesta

näkökulmasta ajateltuna keskeiseksi kriteeriksi ryhmän säilymisen kannalta nousee se, että

kulttuuriset erot mielletään merkityksellisiksi (Eriksen 1993, 39). Toisaalta mielenkiintoinen

antropologinen tulokulma karjalaisuutta pohdittaessa voisi olla myös kulttuuristen kohtaamisten
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vastavuoroinen luonne. Tällöin voitaisiin kysyä, kuinka paljon muu suomalainen kulttuuri on

sulauttanut itseensä karjalaisten ”mukanaan tuomaa” kulttuurista aineista. Tätä nykyä

monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa koskevassa keskustelussa lähtökohtana on, että kulttuurisessa

kohtaamisessa molemmat osapuolet muuttuvat.

Tutkimusta arvioitaessa voidaan mielestäni todeta, että etnografiset tutkimusmenetelmät soveltuvat

hyvin tutkimusongelman tarkasteluun. Jatkossa olisi mielenkiintoista laajentaa kenttätyötä

koskemaan enemmänkin Karjalaisen Nuorisoliiton toimintaa. Teoreettiset välineeni toimivat nekin

mielestäni tutkimusongelman kohdalla hyvin. Karjalaisuuden jäsentäminen osana myöhäismodernia

sekä Hallin identiteettiteoria tavoittavat nähdäkseni merkittävällä tavalla nykykarjalaisuuden

luonnetta. On silti otettava huomioon, että kolmannen polven karjalaisuus (tai nykykarjalaisuus) on

loppujen lopuksi osa täydellisiä tulkintoja pakenevaa todellisuutta. Siihen tämä tutkimus on

tarjonnut vain yhden näkökulman.
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LIITTEET

Liite 1: Virtain karjalaiset -hankkeen esittely (sähköposti ainejärjestö Interaktion kautta keväällä
2010)

TULE TEKEMÄÄN ETNOGRAFISTA GRADUA VIRTAIN KARJALAISISTA!

Etsimme tutkimushankkeeseen yhtä tai kahta sosiaaliantropologian opiskelijaa. Myös muuta
aiheesta kiinnostuneet sosiaalitutkimuksen laitoksen opiskelijat tervetulleita! Hanke on
monitieteinen ja tulet tekemään graduasi tiimin jäsenenä. Ryhmässä on tarkoitus kerätä yhdessä
kenttätyöaineistoa ja työstää tutkimusaiheita ryhmässä. Ryhmä kokoontuu lukuvuoden 2010 - 2011
aikana noin kuusi kertaa ja kenttätyö tehdään yhdessä Virroilla. Hanke kattaa osan kenttätyöstä
syntyvistä kuluista ja pro gradun valmistuttua opiskelijalle maksetaan 500 euron stipendi. Hankkeen
ensimmäinen palaveri pidetään toukokuussa ja varsinainen työskentely alkaa elo-syyskuun
vaihteessa. Tässä siis harvinaislaatuinen tilaisuus tehdä gradua ryhmän jäsenenä! Tule mukaan
ajattelemaan karjalaisuutta tuoreista näkökulmista!

Hankkeen yleiskuvaus:

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Virtain karjalaisista ja heidän kokemuksistaan, niin sodasta
kuin sotien jälkeisestä siirtolaisuudestakin. Hankkeessa karjalaisuutta lähestytään
kulttuurintutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmista. Aloite hankkeen käynnistymiselle on
tullut Virtain karjalaisilta ja Virtain kulttuurintutkimusaseman neuvottelukunnalta. Hankkeeseen
valitaan mukaan 3-5 pro gradun tekijää, joiden toivotaan olevan opinnoissaan pitkällä, ja heidän
toivotaan perehtyneen erityisesti laadullisiin tutkimusmenetelmiin, kuten haastattelujen ja
etnografisen havainnoinnin tekemiseen. Opiskelijoiden toivottavat pääaineet ovat kasvatustiede,
aluetiede, sosiaaliantropologia, etnomusikologia.

Hankkeessa kysytään muun muassa, mitä annettavaa karjalaisen siirtoväen kokemushistorialla on
nykyiseen monikulttuurisuuskeskusteluun? Kuinka paikkatunne on rakentunut virtolaisten
karjalaisten parissa? Miten vaikeista kokemuksista puhutaan, tai vaietaan? Miten karjalainen
kulttuuriperintö näkyy Virroilla? Miten evakkous on vaikuttanut karjalaisten lasten
koulukokemuksiin? Mikä on musiikin rooli paikkatunteen rakentumisessa sekä miten musiikin ja
arkielämän suhde rakentuu?
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Liite 2: Kartta luovutetusta Karjalasta

Lähde: Raninen-Siiskonen, Tarja (1999) Vieraana omalla maalla. Tutkimus karjalaisen siirtoväen
muistelukerronnasta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Toimituksia 766, 14.
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Liite 3: Taulukko tutkimusta varten haastatelluista henkilöistä

Nimi Syntymä
-vuosi

Siirtokarjalaiset juuret

'Jaana' 1964 Isän vanhemmat Karjalasta. Myös isä itse elänyt Karjalassa 6-vuotiaaksi saakka.

'Suvi' 1983 Isänisä Karjalasta.
'Liisa' 1969 Isän vanhemmat Karjalasta. Myös isä syntynyt Karjalassa.
'Sami' 1968 Äidin vanhemmat Karjalasta. Myös äiti syntynyt Karjalassa.
'Miika' 1978 Isän vanhemmat Karjalasta. Isä syntynyt nyky-Suomen puolella, mutta

asunut Karjalassa muutaman vuoden lapsena.
'Tiia' 1985 Äidinisä Karjalasta.
'Marja' 1978 Isän vanhemmat Karjalasta. Myös isä syntynyt Karjalassa.
'Kimmo' 1987 Äidinäiti Karjalasta.
'Kirsi' 1990 Äidinäidinäiti Karjalasta.

'Jani' 1972 Äidin vanhemmat Karjalasta.
'Katri' 1983 Äidinäiti Karjalasta.
'Sari' 1970 Isänisä Karjalasta. Myös isä syntynyt Karjalassa.
'Saija' 1985 Molemmat isoisät Karjalasta.
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Liite 4: Jäsenmäärän kehitys Karjalaisessa Nuorisoliittossa 1990 – 2011
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