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Tiivistelmä

Tutkimuksessa käsitellään talvi- ja jatkosodan vuoksi evakoiksi joutuneiden kouluikäisten lasten
myöhempiä elämänvaiheita. Tarkastelun pääpaino on koulutuksen ja oppimisen näkökulmassa.
Asiaa tarkastellaan sodasta ja evakkoudesta johtuneiden elämäntilanteiden kautta pyrkien löy-
tämään niiden seurauksena olleita piirteitä aineiston henkilöiden elämänkulussa. Tutkimuksen
metodi on kvalitatiivinen ja etnografinen. Aineistona ovat kahdesta siirtokarjalaisesta kohdejou-
kosta, 1) kivennapalaisen jatkosodanaikaisen kansakoulun neljän luokan oppilaat keväältä 1943
ja 2) Kanneljärven Kansanopiston oppilaat lukuvuodelta 1948�1949, yhteensä 19 henkilön
omaelämäkerrat.

Taustaosan laajuus johtuu tarpeesta selvittää käsitteen siirtokarjalainen lähtökohtia. Historian
tapahtumat, joista käsite nousee, eivät ole riittävästi tunnettuja. Käsitykset Suomen ja Suomen
Karjalan lähihistoriasta ovat virheellisiä. On jopa kansanedustajia, joilta voisi edellyttää laajaa
yleissivistystä, mutta jotka eivät tunne Suomen lähihistoriaa. Maamme kouluissa ei Neuvosto-
liiton aikana opetettu lähihistoriaa tai opetettiin naapurin ehdoilla.

Aikuiskasvatuksen roolia kouluikäisinä evakkoon joutuneiden siirtokarjalaisten elämässä voi
luonnehtia merkittäväksi. Heidän peruskoulutuksensa häiriintyi sodan ja evakkovuosien vuoksi
niin, ettei heillä ollut mahdollisuutta oppikoulun suorittamiseen. Kuitenkin monet heistä päätyi-
vät vaativiin ammatteihin ja tehtäviin, jotka olisivat edellyttäneet peruskoulutuksena oppikoulua
ja korkeakoulutasoista ammatillista tai akateemista koulutusta. Kansanopisto on korvannut op-
pikoulua yleissivistyksen osalta lähes kahdelle kolmasosalle kertojista. Useimmat osallistuivat
nonformaalisiin oppimismuotoihin formaalisten mahdollisuuksien puuttuessa. Silti osa oppimi-
sesta jää selittämättä muuten kuin omatoimisena opiskeluna tai satunnaisoppimisena.

Peruskoulutuksen suurien puutteiden ei voi suoraan todeta vaikuttaneen yksilöiden elämänkul-
kuun. Kuitenkin ammattiin kouluttautuminen pienimuotoisten kurssien ja itsenäisen oppimisen
avulla sekä kova ponnistelun tarve opiskelussa voi olla suoranaista seurausta peruskoulutuksen
niukkuudesta. Sen sijaan ammattiin valmentautuminen koulutuksen muodossa viivästyi siirto-
karjalaisilta nuorilta useita vuosia jälleenrakennuksen ja rahanpuutteen vuoksi. Elämänsuunnan
etsiminen kesti monella pitkään ennen lopullisen ammatin löytymistä. Kertojat ovat kuitenkin
selviytyneet elämän haasteista hyvin, sillä yhtään heikosti menestynyttä ei aineistossa tullut
esiin. Siirtokarjalaisten elämänhallinta on ollut vankkaa, sillä he ovat pystyneet etenemään vai-
keista lähtökohdista niillä keinoilla, mitä oli, ja luomaan uusiakin mahdollisuuksia. Kestämistä
tuki suomenkarjalainen ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitunut yhteisyysidentiteetti.

Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys on nonformaalisten koulutusvaihtoehtojen arvon ym-
märtämisessä, kun tavanomaiset formaaliset oppimistiet ovat estyneet. Aikuiskasvatus monine
joustavine muotoineen on yleissivistystä vahvistava mahdollisuus. Tämä tutkimus on pieni,
mutta ennen tutkimaton alue siirtokarjalaisia käsittelevässä tutkimuksessa.
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1 Johdanto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella viime sotien aikana peruskoulutuksensa

saaneiden siirtokarjalaisten elämänvaiheita. Tarkastelen niitä oppimisen näkökulmasta,

mutta otan huomioon samalla ympäröivän yhteiskunnan historialliset muutokset sekä

kohderyhmieni jäsenten elämäntilanteita ja elämänkokemuksia. Pyrin selvittämään

siirtokarjalaisten elämänkulkua oppimisen ja mahdollisuuksien kontekstissa, lapsuu-

denajan rankkojen kokemusten vaikutusta identiteettikehitykseen sekä aikuiskasvatuk-

sen merkitystä heidän elämänkulussaan.

Kohderyhmän rajaan varsinaisesti sodan aikana lapsuuttaan eläneisiin siirtokarjalaisiin,

joista käytän näytteenä osia kahdesta luonnollisesta ryhmästä. Toinen perusjoukoista on

yhden karjalaisen maaseutupaikkakunnan samassa luokkahuoneessa koulua käyneet

neljän eri luokkatason oppilaat. Toinen taas on pääasiallisesti eri puolilta Karjalan kan-

nasta koostuva kannakselaisen kansanopiston yhdellä vuosikurssilla opiskellut ryhmä.

Siirtokarjalaiset ovat mielenkiintoinen ryhmä selviteltäväksi siksi, että heidän elämän-

kokemuksensa ja kouluolonsa poikkeavat tunnetusti muiden suomalaisten samanikäis-

ten kokemuksista sodan aikana. Toki muutkin suomalaiset lapset tuolloin joutuivat

käymään koulua puutteellisissa oloissa. Ero siirtokarjalaisiin oli kuitenkin merkittävä

siksi, että he ainakin maaseudulla saivat käydä koko kansakoulun kotipaikkakunnallaan,

kun taas siirtokarjalaisten koulu ja opettaja vaihtuivat lähes joka vuosi ja useamminkin.

Siirtokarjalaisten lasten elämänkokemuksena on lisäksi kodin ja kotiseudun menetys ja

evakkovuodet. Viime aikoina on kiinnitetty huomiota myös lapsena sodan kokeneiden

traumaattisiin kokemuksiin. Heidän koulutuksestaan ja opiskelustaan ei ole tiettävästi

tehty tutkimusta. Tällainen tutkimus voisi tuoda viitteitä myös nykyisten vaikeita asioita

kokeneiden lasten ja nuorten opiskeluun liittyvien merkitysten ymmärtämiseksi.

Tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen ja aineistona itse kerrotut elämäntarinat.

Tutkimuskohteena olevan ihmisen oma kertomus elämästään saattaa olla ainoa keino

kyseisen asian selvittämiseen useita vuosikymmeniä myöhemmin kuin tutkittavaa ajan-

kohtaa todellisuudessa elettiin. Määrälliseen tutkimukseen tuskin enää on mahdolli-
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suuksia. Vaikka arkistoaineistoa olisikin, sen avulla ei saisi kuvaa henkilöiden tunte-

muksista ja opiskelumotiiveista, niin kuin heidän omien kertomustensa avulla ehkä voisi

saada.

Olen siirtokarjalainen. Katsellessani keväällä 1943 otettua valokuvaa Kivennavan kir-

konkylän kansakoulun neljän luokkatason oppilaista opettajineen mietin, miten nämä

ihmiset ovat elämänsä rakentaneet. Olen mukana kuvassa ja kuuluisin oikeastaan itsekin

aineistoni kumpaankin ryhmään. Siksi olen kirjoittanut myös oman elämäntarinani. Tie-

dän, että kaikki ovat saaneet nykyaikaan ja siihenkin aikaan verrattuna varsin huonon

koulutuksellisen perustan. Itselleni on jäänyt kova tarve paikata koulutuksen alun puut-

teita. Siksi olen pohtinut, miten toiset ovat asian kokeneet. Kun sitten luin entisen kou-

lutoverini Teuvon kirjan Eväät, kypsyi päätökseni valita pro gradu -tutkielman aihe

tuntemusteni esiin nostamien aiheiden piiristä.

Kehittelin ajatusta eteenpäin ja ajattelin, että kenties tarvitaan jokin vertailuryhmä. Pie-

nen harkinnan jälkeen valitsin vertailuryhmäksi tai paremminkin rinnakkaisryhmäksi

1940-luvun lopulla Kanneljärven Kansanopistossa kanssani opiskelleen ryhmän. Se

toisi tarkasteluun lisää aikuiskasvatuksen näkökulmaa, joskin tiesin myös kansakoulu-

ryhmässä muutamien hyödyntäneen aikuiskasvatuksen muotoja myöhemmässä elämäs-

sään.

Käsittelen toisessa luvussa siirtokarjalaiset-käsitettä, joka ei ole itsestään selvä eikä yk-

siselitteinen, mutta tutkimusaineistoni lähdehenkilöiden osalta se on selkeä. He ovat

kaikki, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, karjalaisia sukujuuriltaan ja vielä tarkemmin

heidän lapsuudenkotinsa on ollut Karjalan kannaksella. Kuvaan mainitussa luvussa hei-

dän kotiseutuaan, sen historiallista taustaa ja sen viimeisiä vaiheita ennen siirtokarjalai-

suuteen johtanutta talvisodan syttymistä. Lisäksi käsittelen siinä siirtokarjalaisten asut-

tamista, sijoittumista jäljelle jääneille Suomen alueille ja lopuksi sopeutumista.

Kolmannessa luvussa käsittelen elämänkokemuksia tutkimusten valossa. Elämäkerralli-

sen lähestymistavan tarkastelun kautta etenen oppimiseen liittyvien kontekstien pohti-

miseen. Siirtolaisuustutkimuksiin luon katsauksen oman aiheeni tarkastelun pohjana.

Seuraan myös siirtokarjalaisten kokemuksia liittyneenä historialliseen kontekstiin.
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Neljännessä luvussa, joka koskee metodologiaa yleensä ja tässä tutkimuksessa erityi-

sesti, selvittelen lähestymistavan valintaa ja aineistoni hankintaa. Aineistoni luonteen

ohjaamana käsittelen tarkemmin elämänkertoja ja narratiivisuutta aineiston käsittelyssä.

Tarkastelen samaisessa yhteydessä myös yleisesti etnografisen tutkimuksen luotetta-

vuutta.

Viidennessä luvussa käsittelen ensin aineistoni analyysin tuottamaa kuvaa peruskoulu-

tuksesta elämänkulun selittäjänä. Tarkastelun lähtökohtana on sodan vaikutus koulun-

käyntiin. Edelleen käsittelen siirtokarjalaisten identiteettikehitystä traumaattisten koke-

musten kehyksessä. Lisäksi tutkin aikuiskasvatuksen roolia siirtokarjalaisten elämässä.

Kuudennessa luvussa on kyse tutkimustulosten vertaamisesta aiempien tutkimusten tu-

loksiin sekä arvioinnista ja teorian rakentamisesta. Seitsemäs luku koostuu pohdinnoista

ja tulevien tutkimusten suuntautumisen ideoista.

Kivennavan kirkonkylän koululaiset keväällä 1943. Kuvasta puuttuu Annikki, yksi kertojista.
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2 Siirtokarjalaisten sopeutuminen valtaväestöön

2.1 Yhteiskunnan tila oppimisen tarpeiden taustana

Suomalainen yhteiskunta oli 1940- ja 1950-luvulla alkanut muuttua teollisuusyhteis-

kunnan suuntaan. Sotakorvausteollisuus on nähty julkisissa keskusteluissa alkusysäyk-

senä muutoskehitykselle. Samoihin aikoihin muuttui myös työn vaatimustaso monilla

aloilla. Ammattitaitoa alettiin vaatia entistä enemmän ja uusia ammattinimikkeitä syntyi

työtehtävien eriytymisen johdosta. Toisaalta 1950-luvun alkupuolelle asti työtä oli niin

paljon, että vaatimattomimmissa tehtävissä työhön pyrkijältä ei vaadittu ehdottomasti

ammattikoulutusta.

Siirtoväen asutustoiminnan edellyttämä rakennustoiminta oli kasvavan teollisuuden

ohella ammattitaidottomankin väestönosan työtä tarvitseva ala. Tuolloin asunnot raken-

nettiin pääosin niitä tarvitsevien perheiden, siirtokarjalaisten ja rintamamiesten, oma-

toimisella panoksella. Kun tarve noilla aloilla alkoi sittemmin laantua, nuoria ihmisiä

vapautui koulutukseen ja opiskeluun. Rakennustoiminta jatkui kuitenkin. Jäljelle jää-

neessä Suomen osassa rakennuskanta oli sotavuosien aikana rappeutunut sekä asuntojen

että muiden rakennusten osalta. Kansakouluja tarvittiin lisää suurten ikäluokkien ja me-

netetystä Karjalasta tulleiden evakkolasten nostaessa tilastollista lapsilukua kullakin

paikkakunnalla. 1950-luvulla alkanut muutto maaseudulta lisäsi tarvetta rakentamiseen

myös kaupungeissa. Kyseiset seikat merkitsivät työntekijätarpeen jatkumista, mutta

samalla työn spesialisoituminen edellytti entistä enemmän ammattitaitoa. Myös aivan

uusia ammattialoja syntyi esimerkiksi palveluiden kysynnän lisääntymisen myötä.

Yhteiskunnan muutokset ovat taustana yhä lisääntyville koulutustarpeille ei ainoastaan

ammatillisen vaan myös yleissivistävän koulutuksen aloilla. Pienentyneen Suomen alu-

eelle muutti mm. oppikouluja ja kansanopistoja myös menetetystä Karjalasta. Ne yhdes-

sä paikallisten ja alueellisten oppilaitosten kanssa eivät olisi riittäneet kasvavan oppi-

mistarpeen tyydyttämiseen, mutta samaan aikaan kansansivistystyö alkoi uudistua. Jo
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1960-luvulla alettiin perustaa kansalaisopistoja myös maaseudulle. 1970-luvulla uudis-

tettiin sivistysjärjestöjen opintotoiminnan tukimuotoja ja sitä varten säädettiin laki

opintokeskuksista.

Elinikäisen oppimisen perusta syntyi edellä kuvatuista yhteiskunnan muutoksista. Kä-

sitteen merkitystä viime vuosisadan puoliväliin sijoittuvien vuosikymmenten konteks-

tissa ei voida suoraan arvioida. Kuitenkin mainittuina vuosikymmeninä alkoi esiintyä

ajatuksia koulutusjärjestelmän kehittämisestä. Luotiin käsitteitä, joiden määritelmät ovat

lähellä elinikäisen kasvatuksen määritelmiä.

2.2 Siirtokarjalaiset

Käsite siirtokarjalainen otettiin käyttöön, kun sana siirtolainen, josta se on johdettu, ei

vastannut Karjalasta sotaa pakoon lähteneiden ihmisten tilannetta. Ensiksi he olivat

kyllä siirtyneet kotiseudultaan, mutta Suomen, oman maansa, muille alueille. Toiseksi

on erotettava työsiirtolaiset ja sotaa pakoon lähteneet. Kolmanneksi kaikki sodan vuoksi

evakuoidut tai omatoimisesti sotaa pakoon lähteneet eivät olleet syntyperäisiä karjalai-

sia. Karjalan kannas, josta tässä tutkimuksessa on kysymys, oli merkittävältä osalta

vaihtuvan väestön aluetta. Sinne tuli muualta ihmisiä ja sieltä lähti muualle enemmän

kuin muilta Suomen alueilta. Viipurin 20 vuotta täyttäneestä väestöstä oli vuoden 1930

väestölaskennan mukaan Viipurin läänissä syntyneitä 59 %. (Waris 1952d, 37) Myös

Kannaksen maaseutu oli sekä tulo- että lähtömuuttoaluetta joskin Viipurin kaupunkia

lievemmin.

Heikki Waris (1952d, 41�44) käyttää käsitettä siirtoväki ja määrittelee sen tarkoitta-

maan niitä karjalaisia, jotka joutuivat sodan johdosta siirtymään säilyneisiin Suomen

osiin. Tämä väestönosa käsitti noin 12 % Suomen asukkaista. Ongelma tulee kuitenkin

siitä, että käsitteestä siirtoväki yksittäistä henkilöä koskemaan johdettu käsite siirtolai-

nen on jo aiemmin varattu toiseen tarkoitukseen: ulkomaille ja varsinkin Amerikkaan

muuttanutta henkilöä tarkoittamaan. Sekä Waris että Sallinen-Gimpl käyttävät rinnan

käsitteitä siirtoväki ja siirtokarjalainen. Waris kuitenkin toteaa, että noin 12 % siirto-

karjalaisista oli muualla kuin Karjalassa syntyneitä. (Waris 1952d, 41�44) Myös Salli-
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nen-Gimpl toteaa ongelman. Erkki Paavolainen (1960) teoksessaan Sellainen oli Kar-

jala käyttää järjestelmällisesti käsitettä siirtokarjalaiset.

Pirkko Sallinen-Gimpl määrittelee käsitteen siirtokarjalaiset tarkemmin Suomen siirto-

väen osana ja karjalaisen siirtoväen rinnakkaiskäsitteenä. Suomen siirtoväki on sup-

peampi käsite kuin evakuoidut, sillä sotatoimialueen lähialueiltakin evakuoitui väestöä,

joka sai palata takaisin kotiin, kun välirauha solmittiin 1944. Myös Sallinen-Gimpl

pohtii käsitettä siirtokarjalaiset laajasti ja mm. väestön �puhtauden� kannalta. Kyse on

siitä, että kaikki evakuoidut eivät olleet syntyperäisiä karjalaisia. (Sallinen-Gimpl 1994,

16, 17) Tässä tutkimuksessa kysymys ei ole kovin merkityksinen toisin kuin kulttuurien

kohtaamista koskevassa tutkimuksessa, mitä Sallinen Gimplin työ edustaa.

Käytän tässä tutkimuksessa käsitettä siirtokarjalaiset suppeassa merkityksessä tarkoit-

tamaan Karjalan kannakselta evakuoituja ja evakuoituneita ihmisiä, ellei tekstiyhtey-

destä muuta ilmene. Kaikki evakkouden kokeneet tutkimusryhmieni jäsenet ovat Kar-

jalan kannaksella syntyneitä ja heidän juurensa ulottuvat siellä useihin sukupolviin.

2.2.1 Menetetyn Karjalan historiallista taustaa

Karjala on kokenut historiansa aikana vaikeita aikoja ja muutoksia enemmän kuin muut

Suomen maakunnat. Etenkin Karjalan kannas on ollut vuosisatoja Ruotsin ja Venäjän

valtapyrkimysten riita-alueena. Se on merkinnyt alueen väestölle hätää ja menetyksiä

kotien tuhoutumisina, sodan jaloista pakenemisina, siviilien surmaamisina ja toimeen-

tulon vaikeutumisena. Nuoret miehet oli velvoitettu taistelemaan Ruotsin kuninkaiden

valloitusretkillä, kun samaan aikaan perheet ovat olleet turvattomina venäläisten tuho-

retkien uhreina. Näitä aiheita ovat käsitelleet monet kirjailijat historiallisissa romaaneis-

saan.

Uudenkaupungin rauhansopimuksessa vuonna 1721 Karjalan kannas, Keski-Karjala ja

Raja-Karjala erotettiin Suomesta ja liitettiin Venäjään. Alueesta muodostettiin erityinen

kuvernementti, jossa Ruotsin lait jäivät voimaan lähes sellaisenaan. Kuitenkin vähitellen

Venäjän lahjoitusmaajärjestelmä alkoi ulottua myös tälle alueelle, jota vuodesta 1812
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alkaen kutsuttiin nimellä Vanha Suomi erotukseksi Haminan rauhassa 1808 Venäjään

liitetystä muusta Suomesta.

Lahjoitusmaajärjestelmä Vanhassa Suomessa merkitsi aluksi veronkanto-oikeutta, mutta

laajeni sitten talonpoikia alistavaksi työvelvollisuudeksi lahjoitusmaaisäntien, donataa-

rien, vaatimusten yhä suurentuessa. Vuonna 1826 venäläisten lahjoitusmaaisäntien tilat

julistettiin rälssitiloiksi. Tämä merkitsi talonpojille tilojen omistusoikeuden menettä-

mistä. Maanviljelijöistä tuli lampuoteja, maanvuokraajia. Verotus kiristyi niin, että

kaikki maanviljelyn tuotoksen lisäykset menivät veroihin donataareille. Kun yrittämi-

sestä ei tullut parannusta talonpoikien omaan toimeentuloon, yritteliäisyys laantui ja

maanviljely ei siten päässyt kehittymään, vaikka mahdollisuudet siihen parantuivat

myöhemmin maatalousseurojen toiminnan ansiosta.

Verotuksen kiristyminen ei kuitenkaan ollut pääsyy siihen, että talonpojat nousivat vas-

tarintaan ja taistelivat oikeuksiensa puolesta oikeuslaitoksissa ja niskoittelivat jättäen

noudattamatta hovinisäntien käskyjä ja vaatimuksia. Karjalainen talonpoika koki nöy-

ryytykseksi donataarien kohtelun, johon liittyi myös raipparangaistuksia. Vastarinta

lienee vaikuttanut siihen, ettei karjalaisista talonpojista tullut maaorjia, vaikka maaor-

juus Venäjällä oli tavallista. Osa heistä jonkin aikaa �turpeeseen sidottuja�, kun riita-

asioissa oikeuslaitoksen korkeinkin porras oli hovinisäntien puolella. Oikeustaisteluihin

ryhdyttiin myös siksi, että oli pelko maan hallintaoikeuksien päättymisestä. Kaikkien

talonpoikien maat eivät kuitenkaan joutuneet lahjoitusmaiksi ja osa tiloista oli valtion-

maita, joita talonpojat viljelivät. Valtionmaiden verotus oli varsin kohtuullinen. (Paas-

koski 1998, 116�121; Katajala 1994, 145�151; Kaukiainen 1983, 117�121)

Vuonna 1867 säädyt hyväksyivät määrärahan valtionlainaan, jonka avulla talonpojat

voisivat lunastaa maansa hoveilta. Tarkoitus oli myydä tilat takaisin talonpojille lainaa

vastaan. Lunastamisprosessi kesti kuitenkin yli 20 vuotta ja suurilla lahjoitusmailla jopa

30 vuotta. Talonpoikien oli määrä saada perintökirjat tiloilleen, vaikka olivatkin osta-

neet tilansa takaisin itselleen lainan turvin. Pitkä aika päätöksen toteuttamisen loppuun

saattamisessa vaikutti monella tavalla talonpoikien asemaa edelleen heikentäen. (Paas-

koski 1998, 114�121; Paavolainen 1960, 80�87; Hietanen 1983a, 209�212)
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Valtio ei saanutkaan lunastetuksi kaikkia lahjoitusmaita, sillä venäläiset omistajat myi-

vät niitä toisille venäläisille huvilatonteiksi ja keinottelijoille, jotka myivät niitä edelleen

niin, että hinnat olivat lopulta liian korkeita talonpoikien ostaa. Helpottaakseen lahjoi-

tusmaiden lunastuksesta johtuvaa rasitusta valtio jätti itselleen suuria metsäalueita.

Näitä sanottiin kruununpuistoiksi. Niistä ei saanut ottaa puuta tilojen tarpeisiin. Lisäksi

Suomen valtion viranomaiset keksivät toisenkin keinon. Venäläistä huvila-asutusta oli

alkanut syntyä vuokramaille Terijoelle junaliikenteen alkamisen myötä. Nyt valtio rupe-

si myymään tontteja venäläisille aikaisemmin talonpoikien omistamista maista. Tämä

aiheutti laajan venäläisen kesäasutuksen syntymisen pääasiassa Terijoelle, Kuokkalaan

ja Kivennavan Raivolan kylään. Edelleen se oli välillisenä seikkana edistämässä uhkaa

Kivennavan ja Uudenkirkon erottamiseksi Suomesta vuonna 1911. Tätä uhkaa torju-

maan nousi ensin mainittujen pitäjien oma väki. Heitä puolustamaan ryhtyivät lopulta

koko Suomen sivistyneistö ja sanomalehdistö. Uhka torjuttiin. (Paavolainen 1960, 88�

92)

Niillä tiloilla, jotka siirtyivät talonpoikien omistukseen, syntyi kohta yritteliäisyyttä.

Tiloja alettiin kuitenkin pian jakaa perillisten kesken (Maakirjat 1898). Tästä seurasi

keskimääräisen tilakoon edelleen pieneneminen siten, että Karjalan kannaksella yli

puolet tiloista oli alle viiden peltohehtaarin pienviljelystiloja. (Paavolainen 1960, 108;

Hämynen 1998, 157�159) Tosin kritiikkiä voi kohdistaa siihen, että mukaan on laskettu

myös asunto- ja kalastustilat, joiden omistajilla oli pääasiallinen toimeentulo muusta

kuin maatalousammatista. Ne pienentävät tilaston keskimääräistä tilakokoa.

Toisen sortokauden venäläistämispyrkimykset olivat kirvoittaneet aatteellisuuden ja sen

myötä myös elinehtojen parantamisen tarpeen ja sen mukaisen toiminnan. Suomen it-

senäistyttyä 1917 Kannas alkoi elpyä. Itsenäisyyden kaksi ensimmäistä vuosikymmentä

olivatkin Karjalan kannaksella valtavan nousun aikaa. Talouselämässä alkoi uudistumi-

sen kausi, joka jatkui Suomen itsenäistyttyä entistä nopeampana. Vaikka mahdollisuuk-

sia menetettiin rajan sulkeuduttua, pian alkoi aueta uusia kotimaassa. Maatalous kehittyi

alituotannosta omavaraisuuteen ja eräillä aloilla ylituotantoon. Teollisuutta syntyi run-

saasti lisää. Osa siitä oli maatalouteen liittyvää, kuten meijerit eri puolilla Karjalaa ja

sokeritehdas Antreassa. Myös suurteollisuutta syntyi puunjalostusalalle. Aatteellinen ja

sivistystoiminta laajeni eri järjestöissä.
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Pientilat eivät tuottaneet omistajilleen riittävää toimeentuloa, mutta Kannaksen sijainti

suuren Pietarin kaupungin välittömässä läheisyydessä merkitsi pientilallisille merkittä-

viä sivuelinkeinoja. �Pietariin kelpaavat vanhat luudatkin� oli yleinen sanonta. Rajan

sulkeutuminen vuonna 1920 pakotti tuotantosuunnan tarkistuksiin. Karjatalous ja vil-

janviljely oli saatava tasapainoon. Maidon myynti Pietariin oli aiheuttanut karjanhoidon

lisääntymisen viljanviljelyn kustannuksella. Nyt oli lisättävä viljanviljelyä, mutta kar-

jatalouden tuotantoakaan ei vähennetty, vaan lisättiin meijereitä. Olihan Viipuri laajen-

tumassa ja muita asutuskeskuksia syntynyt. Meijereitä perustettiin lisää myös Kannak-

selle Laatokan Karjalan (Keski-Karjala) ja Raja-Karjalan lisäksi. Talous alkoi päästä

tasapainoon.

Peltoalaa lisättiin koko mainittujen kolmen Karjalan osan alueella noin 100 000 hehtaa-

ria eli keskimäärin 58 %. Vuonna 1920 peltoa oli 172 000 ha, ja vuoteen 1939 mennessä

peltoala oli lisääntynyt jälleen sadallatuhannella hehtaarilla eli koko määrä oli 272 000

ha. (Paavolainen 1960, 109�113)

Kannaksen maatalous nousi maamme itsenäisyyden aikana 20 vuodessa rappiotilasta,

johon se oli joutunut lahjoitusmaaolosuhteiden ja tilojen myöhempien omistussuhde-

ongelmien vuoksi. Maataloudesta tuli merkittävä tekijä elinkeinoelämässä oltuaan ai-

emmin talonpojan näkökulmasta lähes sivuelinkeinon asemassa. Voimakas neuvonta-

järjestöjen ja maataloudellisten oppilaitosten toiminta tuotti tulosta. Myös osuustoiminta

suosittuna yhteistoimintamuotona merkitsi ratkaisevaa osaa kehityksessä. Maatalouden

kukoistuksen huippu juuri ennen talvisotaa on mainittu usein karjalaisten muistelmissa

kodin ja kotiseudun menetyksen karvautta lisänneenä tekijänä. Perinteisen käsiteolli-

suuden ja siitä virinneen pienteollisuuden lisäksi alkoi syntyä myös suurteollisuutta lä-

hinnä puunjalostusteollisuuden alalla. (Hietanen 1982, 11�33)

2.2.2 Henkiset ja kansalliset pyrkimykset

Vuosisatojen ajan karjalaiset talonpojat olivat joutuneet taistelemaan olemassaolonsa ja

jokapäiväisen toimeentulonsa puolesta. Yhteiskunnalliset aatteet ja sivistyspyrkimykset

eivät siten aluksi päässeet Karjalassa esiin. Silvo Hietasen mukaan kyse oli karjalaisten

turhautumisesta sortovuosien taisteluihin oikeuksiensa puolesta. Tarvittiin sivistyneistön
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harjoittamaa herätystyötä. Toisaalta Suomen sivistyneistö oli havainnut karjalaisten

joukossa olevan hyvää maaperää kansallisille ja sivistyspyrkimyksille eikä yhteiskun-

taluokkien välillä Karjalassa ollut niin suuria eroja kuin lännemmässä ruotsinkielisten

suurtalonpoikien ja suomalaisten talonpoikien ja torpparien välillä. Silvo Hietanen mää-

ritteleekin karjalaisen väestön yhteiskunnallisesti �tasarakeiseksi� ja myötämieliseksi

sivistyspyrkimyksille (Hietanen 1983a, 214�215). Osmo Apunen ilmaisee saman asian:

�Suurtilojen vähäisyydestä ja tilattoman väen pienestä määrästä johtuen Vanha Suomi

oli muuhun Suomeen verrattuna yhteiskunnallisesti suhteellisen yhtenäistä ja vakaata

aluetta.� (Apunen 1987, 55)

Valmius kansallisiin pyrkimyksiin istui jo Karjalan väestössä. Muuten ei voida selittää

sitä taloudellisen ja henkisen elämän elpymisen vauhtia, joka on todettavissa Karjalan

historiaa koskevissa kuvauksissa. Itsenäisen Suomen kahta ensimmäistä vuosikym-

mentä Karjalan kannaksella kuvaavat sekä historian tutkijat että talonpoikien joukosta

nousseet vaikuttajat voimakkaan nousun kaudeksi. Talous- ja kulttuurielämä lähtivät

voimakkaaseen nousuun, jonka huipennus oli 1930-luvun lopulla.

Toisen sortokauden jälkeen ennen itsenäisyysaikaa karjalaiset talonpojat olivat turhau-

tuneet valtion menettelytapojen johdosta ja toimivat mieluummin paikallisesti pyrki-

mättä yhteiskunnan elimiin. Sitä vastoin vapaiden järjestöjen, kuten nuorisoseura- ja

marttajärjestön suosio oli muuhun Suomeen verrattuna laajaa.

Silvo Hietanen kuvaa nuorisoseurojen nopeaa lisääntymistä:

"Kun koko maassa oli 500 nuorisoseuraa, oli niiden lukumäärä Viipurin läänissä lä-
hes 200. Jäseniä karjalaisessa nuorisoseuratoiminnassa oli vuosisadan alussa noin
12000, kun koko nuorisoseuraliikkeen jäsenmäärä oli 40000. Tämän aktiivisuuden
kautta luotiin Karjalan kasvavassa nuorisossa ja aikuistuvissa nuorissa valmiutta yh-
teiskunnalliseen toimintaan ensin paikallisella ja myöhemmin valtakunnallisella ta-
solla itsenäistyneessä Suomessa." (Hietanen 1983a, 216)

Karjala nousi taloudellisen, henkisen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla takapajui-

sesta tilasta monessa suhteessa Suomen maakuntien kärkeen.

* Maatalous muuttui rappeutuneesta tilasta ylituotantoalueeksi.

* Teollisuutta syntyi runsaasti.
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* Kauppa suuntautui Pietarin sijasta oman maan, Suomen, alueelle ja kehittyi taajamien

kasvamisen ja teollisuuden ja maatalouden tuotteiden määrällisen kasvun myötä.

* Osuustoiminta erityisesti osuuskassojen mutta myös kaupan osalta oli määrältään ja

tiheydeltään maan kärkisijoilla. Muiden pankkien asema oli vaatimattomampi Karjalas-

sa.

* Myös kotiteollisuus oli tärkeä elinkeino, ja sen asema korostui maatalouden muutos-

ten siirtymävaiheessa. Pitäjät erikoistuivat tuottamaan eri kotiteollisuuden tuotteita

(Hämynen 1998, 179�180).

* Poliittinen toiminta elpyi turhautuneesta välinpitämättömyyden tilasta puolueiden ja

kuntien kyvyksi mittavaan seudulliseen yhteistyöhön. Kansalaissodan haavat kuroutui-

vat umpeen nopeammin kuin muualla Suomessa, vaikka vastakkainasettelu oli juuri

Karjalassa ollut rajuinta. "Valkoinen terrori" sai käyttövoimaa sortovuosien aikana vah-

vistuneesta vuosisataisesta venäläisvihasta, ja kuten Hietanen arvioi, suomalaisten kau-

punkien punaiset luokiteltiin samaan joukkoon venäläisten kanssa. Jopa valkoisia ve-

näläisiä teloitettiin punaisiksi luokiteltuina. (Hietanen 1983a, 218�223)

* Kansalaisjärjestöt, kuten raittiusseurat, nuorisoseurat, marttayhdistykset, maatalous-

seurat ja nuorten maatalouskerhot, työväenyhdistykset ja vapaapalokunnat syntyivät ja

laajenivat kansalaisten aktiivisuuden kanaviksi muun yhteiskunnallisen tarkoituksensa

ohella. (Mm. Haapio 1982, 71�91; Hietanen 1982, 11�33)

* Kirjallisuus ja taide saivat Karjalan kannaksella suotuisan kasvupohjan (mm. Hietanen

1983a, 216).

2.2.3 Sodan uhka ja sen todellisuus

Suurvaltapolitiikka kiristyi 1930-luvun viimeisinä vuosina. Vaikutukset ulottuivat myös

Suomeen. Neuvostoliitto esitti Suomenlahden saarten vuokraamista tai Suursaaren lin-

noittamista huhtikuussa 1938. Suomen hallitus ei tehnyt myönnytyksiä ja neuvottelut

raukesivat. Neuvottelut olivat salaisia, Mutta karjalaiset aistivat kesällä 1939 lähestyvän

sodan merkit. (Hietanen 1983b, 231) Olihan Karjalan kannaksella linnoitustyömaita ja

sotaharjoituksia, jotka eivät voineet jäädä huomaamatta. Vapaaehtoiset linnoitusjoukot

olivat majoitettuina maalaistaloihin. Sotilaat asuivat lähinnä kouluilla.
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Suomesta lähti neuvotteluvaltuuskunta, valtioneuvos J. K. Paasikivi, eversti Paasonen ja

jaostopäällikkö Nykopp, Moskovaan lokakuun 9. päivänä. Helsingin asemalla oli suuri

ihmisjoukko laulaen valtuuskuntaa saattamassa. Junan pysähtyessä muillakin asemilla

matkalaiset kohtasivat suuria väkijoukkoja. Voimakkaimpana laulu kaikui Viipurin

asemalla. Siellä laulettiin �Kuullos pyhä vala� ja pidettiin puhe, jonka sisältö tulkitsi

karjalaisten tunteita: �Me emme ole rikkoneet ketään vastaan, meidän kotiseutuamme ei

saa lähteä kauppamaan, ei pitäjää, ei kylää, ei vedenalaista luotoakaan!� (Virolainen

1988, 104�105)

Neuvottelun kohteena olivat Karjalan kannaksen eteläosaa ja ulkosaaristoa koskevat

Neuvostoliiton aluevaatimukset. Samoihin aikoihin ryhdyttiin rajapitäjissä evakuointi-

toimiin. Lokakuussa 1939 rajaa lähinnä olevista pitäjistä evakuoitiin väestöä turvalli-

semmille seuduille. Rajakyliä lukuun ottamatta siirtyminen oli vapaaehtoista. Tuolloin

lähti evakkoon noin 15 000 henkeä. (Hietanen 1983b, 238) Sen sijaan Viipurista ja

muista kaupungeista siirtyi huomattavan paljon väestöä turvaan mahdollisilta pommi-

tuksilta. Rajapitäjien asukkaiden määränpääksi osoitettiin pääasiallisesti Hämeen ja

Mikkelin läänit. (Virolainen 1988, 127)

Neuvottelijat palasivat Moskovasta marraskuun puolivälissä. Tällöin karjalaiset oletti-

vat, ettei sotaa tule. Suuri osa väestöstä palasi vähitellen takaisin kotiseudulleen. Suo-

malaiset sotilaat havaitsivat tähystyspaikoistaan 26.11.1939 räjähdyksiä Neuvostoliiton

puolella rajaa Mainilan kylässä. Ulkoasiainkomissaari Molotovilta tuli samana iltana

nootti, jossa ilmoitettiin, että Suomen alueelta Kannaksella oli ammuttu tykeillä Neu-

vostoliiton joukkoja. Neuvostoliiton hallitus vaati Suomea vetämään joukkonsa 20�25

kilometrin päähän rajasta. Suomen hallitus ilmoitti 27.11.1939 vastausnootissaan, että

tulitoimintaa oli todettu Neuvostoliiton puolella rajaa, ja että Suomen hallitus oli valmis

neuvottelemaan joukkojen vetämisestä molemmin puolin rajaa. Neuvostoliitto sanoi irti

hyökkäämättömyyssopimuksen, joka oli voimassa Suomen ja Neuvostoliiton välillä ja

katkaisi diplomaattiset suhteensa Suomeen 29.11.1939. (Seppälä 1969, 102�119)

Marraskuun 30. päivän aamuna Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen Karjalan kannaksella

(mm. Seppälä 1969, 102�119). Sodan syttyminen oli suomalaisille yllätys, ja asukkaille

tuli kiireinen lähtö kodeistaan. Evakuointikäskyä ei ehditty saada rajaa lähinnä olevissa
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kylissä. Joitakin asukkaita oli vasta palaamassa ensimmäiseltä evakkomatkaltaan. Osa

heistä ei ehtinyt kotiin asti.

Mukaan ei voitu ottaa juuri mitään omaisuutta lukuun ottamatta päällä olevia vaatteita ja

repullista henkilökohtaista tavaraa, kuten vaatteita ja evästä. Kenellä oli hevonen ajo-

neuvoineen, hän sai vähän enemmän tavaroita mukaansa. Yksityisautoja ei juuri ollut tai

jos olikin, ne olivat sotilaskäytössä. Viikkoja kestäneen matkan jälkeen useimmat raja-

pitäjien asukkaat, kuten kivennapalaiset, sijoittuivat Länsi-Suomeen, lähinnä Hämee-

seen.

Rajapitäjiä kauempana asuneiden matka ei alkanut aivan yhtä kiireisesti. Kuitenkin us-

ko, ettei sota ulottuisi kotipitäjään, pidätti ihmisiä viime hetkiin asti kotona. Siksi suurin

osa omaisuudesta jäi sodan jalkoihin. Evakuoitujen omaisuutta ei voitu kuljettaa myös-

kään siksi, että kuljetuskapasiteetti oli varattu suurelta osin sotilaallisiin tehtäviin.

Maaliskuun 13. päivänä 1940 solmittu Moskovan rauhansopimus merkitsi, että Karjalan

kannas, Laatokan Karjala, Raja-Karjala, osa Sallasta ja Petsamo liitettiin Neuvostoliit-

toon. Tämä pakkorauhaksi mainittu sopimus merkitsi, että Suomi menetti huomattavasti

enemmän alueita kuin Neuvostoliitto oli sodalla pystynyt valloittamaan. Taistelulinjojen

edellä siirtyneiden lisäksi nyt myös vallattujen alueiden ulkopuolella asuneet ihmiset

joutuivat siirtymään jäljellä olevan Suomen alueille. Lähes kaikki suomalaiset poistui-

vat pakkorauhan seurauksena luovutetuilta alueilta. Yli 400 000 henkeä oli sijoitettava

jäljellä olevaan Suomeen.

Talvisodan päättymisen ja rauhanehtojen tultua tietoon evakuoitujen toiveet kotiin pää-

semisestä kariutuivat. Viranomaisten oli tehtävä pikaisesti suunnitelmat heidän lopulli-

sesta sijoittamisestaan. Lisäksi siirtoväen määrä paisui rauhansopimuksen määrättyä

sodalla valtaamattomien alueiden luovuttamispakosta. Sijoitussuunnitelmien puuttumi-

nen tai keskeneräisyys aiheutti perheille muuttoja paikasta toiseen. Karjalaiset etsivät

myös omatoimisesti sopivaa paikkaa minne asettua. Kun �siirtoväen pika-asutuslaki�

monien vaiheiden jälkeen vahvistettiin 28.6.1940 ja maatalousministeriön päätös sen

toimeenpanosta annettiin 8.7.1940, maataloudesta toimeentulonsa saaneiden siirtolais-

ten asuttaminen saattoi alkaa. (Siipi 1952a, 102�104) Asutustoiminta käynnistettiinkin,



18

mutta vain osa siirtokarjalaisista maanviljelijöistä ehti saada pika-asutustilat ennen uutta

sotaa.

Kesällä 1941 Suomi totesi jälleen olevansa sodassa, sillä Neuvostoliitto pommitti Hel-

sinkiä ja muita Suomen kaupunkeja. Tätä 22.6.1941 � 4.9.1944 käytyä sotaa kutsutaan

jatkosodaksi. (Juva 1967, 337�349; Paavolainen 1960, 153) Suomi sai jatkosodan alussa

vallatuksi mm. Karjalan kannaksen takaisin. Yli puolet Kannaksen asukkaista eli noin

235 000 palasi niin sanotun asemasodan alkuvaiheessa vuosina 1941 ja 1942 takaisin

kotiseudulleen. Sen jälkeen palaaminen väheni niin, että ennen uutta evakkomatkaa pa-

lanneita oli 280 000. Maaseudun asukkaista palasi 75 % ja asutuskeskusten väestöstä 45

%. (Paavolainen 1960, 153)

Mitä karjalaiset sitten tekivät tultuaan tuhotulle kotiseudulleen? Kirjallisuudesta ja ar-

kistoista saa vastauksia tähän kysymykseen. Ensimmäiseksi saapuivat kuntien edustajat,

jotka yhdessä sotilashallinnon kanssa laativat suunnitelman a) venäläisten kylvämien

viljojen korjuusta syksyllä 1941 ja sadon takaamisesta seuraavana satovuonna sekä b)

ensiasuntojen järjestämisestä saapuville perheille. (Kivennavan kunnan esikunta 1941)

Koska elintarvikkeista oli kova pula koko Suomessa, maatalouteen oli kiinnitettävä

päähuomio, vaikka muitakin elinkeinoja oli Karjalassa ollut. Kotiseudulle palanneet

maanviljelijät organisoitiin ensin koko kylän yhteiseen sadonkorjuutyöhön. Kaikilla ei

ollut hevosta, mutta armeijan hevoset, mm. sotasaaliiksi saadut, olivat käytettävissä ja

koneita saatiin lainaksi keskusvarastosta Värtsilästä. Myös koneiden korjausryhmiä pe-

rustettiin joka kylään, jotta työn keskeytykset jäisivät lyhyiksi. (Virolainen 1989, 144�

147; Simonen 1965, 52�54)

Virolainen on todennut erään toimittajan kirjoittaneen Karjalaan paluun alkukuukausi-

na, että hän oli yllättynyt kovasti, kun 25�30-vuotiaat upseerit oli laitettu niin vaativaan

organisointitehtävään kuin maanviljelytöiden organisointi. Sotilashallinnon portaissa

vastuunalaisilla paikoilla olevat nuoret upseerit olivat valtaosaltaan karjalaisia agrono-

meja, metsänhoitajia, varatuomareita ja nimismiehiä. He olivat osallistuneet sotaan ja

tunsivat sen tuhot, mutta he tunsivat myös Karjalan maatalouden ongelmat. He olivat

tottuneet sodassa ratkaisemaan vaikeita asioita ja tekemään pikaisesti päätöksiä taistel-
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lessaan 50-kertaista ylivoimaa vastaan. He eivät tunteneet sanaa �mahdoton�. (Virolai-

nen 1989, 141�142)

Ensimmäisenä talvena palanneiden olosuhteet olivat vaikeat. Elintarvikehuolto oli

puutteellinen, jakelupisteet olivat pitkien matkojen päässä eikä kulkuneuvoja ollut.

Matkoissa turvauduttiin sotilasajoneuvoihin. Asunnot etenkin rajaa lähinnä olevissa

pitäjissä oli poltettu. Ihmiset joutuivat asumaan korsuissa, pahviparakeissa ja muissa

tilapäisissä asumuksissa. Siitä huolimatta kukaan ei katunut paluutaan eikä halunnut

lähteä takaisin, vaan päinvastoin "syttyi talven 1941�42 aikana muualla maassa asuvan

siirtoväen keskuudessa entistä suurempi kiihko päästä kotiin kevääksi. Karjalasta tulleet

viestit eivät heitä säikähdyttäneet.� (Paavolainen 1960, 153)

Myös viranomaiset pitivät tärkeänä kovan elintarvikepulan takia, että Karjalan pellot

saataisiin viljelykseen. Tavoitteeksi asetettiin 120 000 karjalaisen maanviljelijän palaa-

van kevättöihin vuonna 1942. Tämä tavoite suurin piirtein saavutettiin. Paluuta hidasti

kuitenkin kuljetuskaluston puute. Karjalaiset olivat ehtineet hankkia eläimiä ja muuta

omaisuutta, joka oli kuljetettava mukana.

Tämän tutkimuksen karjalaiset kertojat ovat kotoisin pääasiallisesti Kivennavalta, Kan-

neljärveltä, Heinjoelta ja Viipurin maalaiskunnasta. Kivennavalla siviilejä ei päästetty

lähellä sotatoimialuetta oleviin kyliin. Kivennapalaisten paluuprosentti oli 44,8 %, kun

naapurikuntaan Kanneljärvelle palasi 70,1 % alkuperäisistä asukkaista 1.1.1944 men-

nessä. Samaan ajankohtaan mennessä Heinjoelle palasi 87,0 % ja Viipurin maalaiskun-

taan 58,3 % asukkaista. (Waris 1952b, 328)

Palaajat olivat suureksi osaksi äitejä lapsineen sekä iäkkäitä miehiä ja naisia, sillä nuoret

miehet ja useimmat nuoret naiset olivat sotatehtävissä. Näin ollen sotatoimialueella ryh-

dyttiin järjestämään myös koulunkäyntiä. Siellä toimi vuosina 1942�1944 lähinnä kan-

sakouluja. Oppikoulu toimi ainakin lukuvuonna 1943�1944 Viipurissa.

Kivennavalla kouluoloja järjestettiin muun elämisen organisoinnin lomassa. Lintulan

luostarin rakennuksista kaksi oli tuhoutumatta. Toisessa niistä alkoi koulu syksyllä

1942. Opettajana oli nuori upseeri Pentti Seppänen (todennäköisesti toipumislomalla).

Lintulassa kävivät koulua ympäristön koulupiirien lapset. Ennen syyslukukauden lop-
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pua opettaja joutui jälleen sotatehtäviin, ja koulu loppui ilman että todistusta ehdittiin

saada. Kirkonkylässä vapautui koululle tila tammi-helmikuussa 1943 osuuskaupan

muuttaessa venäläisrakenteisesta pienestä rakennuksesta omaan liiketaloon. Lintulassa

alkoi koulu kevätlukukaudella uuden opettajan johdolla. Kirkonkylässä 1.�2. luokat

kävivät koulua kesällä 1943, koska oli vain yksi opettaja, joka aloitti pienten opettami-

sen, kun isojen lukukausi oli päättynyt 22.5.1943.

Lukuvuonna 1943�1944 kumpikin valtatien Viipuri � Terijoki varrella olleista kouluista

toimi lähes koko lukuvuoden 3.�6. luokkien osalta. Myös muutamissa muissa kylissä

toimi koulu jatkosodan vuosina. Kanneljärvellä, Heinjoella ja Viipurin maalaiskunnassa

kouluolot lienevät järjestyneet vastaavalla tavalla kuin Kivennavalla.

Kun sitten jatkosodan linjat murtuivat 10.6.1944 ja Neuvostoliitto sai vallatuksi jälleen

osan Kannaksesta, väestö joutui uudelleen lähtemään kodeistaan. Lähtö oli ainakin ete-

läisimmissä Kannaksen kunnissa yhtä kiireinen kuin talvisodan syttyessä. Evakuointi-

käskyäkään viranomaiset eivät nyt niin kuin eivät talvisodan syttyessäkään ehtineet an-

taa. Ratkaisun tekivät karjalaiset itse tälläkin kerralla.

Välirauha, joka solmittiin 19.9.1944 Moskovassa, aiheutti uuden evakkoon lähdön myös

niille karjalaisille, joiden kotipaikkoja Neuvostoliitto ei silläkään kertaa saanut sodalla

vallatuksi. Rauhanehtoihin paikat sen sijaan sisältyivät. Ne pysyivät Neuvostoliiton

vaatimuksesta samoina myös lopullisessa rauhansopimuksessa, joka allekirjoitettiin

Pariisissa 10.2.1947.

2.3 Siirtokarjalaisten asuttaminen

Menetetyiltä Karjalan alueilta muuhun Suomeen sijoitettiin yhteensä yli 407 000 hen-

keä. Menetetyistä alueista Karjalan kannas, Keski-Karjala ja Laatokan pohjoisrannikko

olivat tiheimmin asuttuja. Siirtokarjalaisista pääosa oli mainituilta alueilta kotoisin.

Koska siirtoväen lopullista määrää ei voitu aluksi arvioida, ensin evakuoidut pyrittiin

saamaan mahdollisimman pian maan länsiosiin. Etelä-Suomen maakunnat jätettiin vara-
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alueiksi kaupunkien mahdollista evakuointia varten. Yli puolet karjalaisesta siirtoväestä

asui vuoden 1944 loppuun Vaasan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä.

Tasoitussiirtojen ja omatoimisen maatilan tai työpaikan etsimisen vuoksi siirtoväki

joutui muuttamaan paikasta toiseen useita kertoja (Hietanen 1983c, 271�273). Tämä

johti myös lasten koulun vaihtamiseen jopa kesken lukukausien.

2.3.1 Euroopan väestönsiirrot ja Suomi

Heikki Waris vertaa Suomen siirtokarjalaisuutta Euroopan väestönsiirtoihin. Eri vuosi-

satoina Euroopassa on tapahtunut mullistuksia, joiden johdosta satojentuhansien, jopa

miljoonien ihmisten on pitänyt paeta kodeistaan. Näillä pakolaisilla ei ole ollut mahdol-

lisuutta jäädä kotimaahansa, vaan pakomatka on päätynyt aina naapurimaihin tai kau-

emmaksi. Myös Suomi on ollut ulkomaisten pakolaisten turvapaikkana tai läpikulku-

maana Venäjän vallankumousten ja kahden maailmansodan sekä niiden jälkiselvittely-

jen seurauksena 1900-luvun alusta toiseen maailmansotaan asti. (Waris 1952a, 9�14)

Uuden vuosituhannen vaihtumisen vuosina pakolaisia on jälleen otettu vastaan mutta

järjestyneemmin ja säännöstellen.

Muualla Euroopassa pakolaiset sijoitettiin suuriin leireihin, mutta Suomessa näin ei

tehty ulkomaisten pakolaisten huollossa eikä myöhemminkään omien heimojen sijoit-

tamisessa. Ulkomaiset pakolaiset tulivat Suomeen viime vuosisadan alussa lähinnä Ve-

näjältä. He sijoittuivat Helsinkiin, Viipuriin tai Karjalan kannakselle.

Pakolaisia oli Suomessa enimmillään vuonna 1922, jolloin määrä oli 33 500. Osa heistä

oli venäjänkielisiä, mutta osa suomensukuisia ja suomenkielisiä Inkeristä (n. 2 500) ja

Itä-Karjalasta (n. 5 700). He olivat enimmäkseen turvattomia vanhuksia, lapsia tai

muuten avuttomia. Niinpä Suomen valtiovallan oli otettava heistä 90 % huoltoon. Mää-

rä väheni kuolemien ja Suomen kansalaiseksi pääsemisen kautta ja oli vuonna 1938

enää 13 000. Pakolaisista venäläiset pysyivät kielellisesti ja sivistyksellisesti muukalai-

sina, mutta inkeriläiset ja itäkarjalaiset sopeutuivat nopeasti suomalaiseen yhteiskun-

taan. (Waris 1952a, 15�16)
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2.3.2 Suomen asutuspolitiikka

Karjalaiset ja muu talvisodan ja jatkosodan siirtoväki, lukuun ottamatta suurta osaa hä-

vitetyn Lapin väestöstä, sai jäädä kotimaan muihin osiin ja hakea sieltä uuden kotipai-

kan, joka oli kulttuuriltaan vähemmän poikkeava siitä, mihin oli totuttu. Tämä merkitsi

myös siirtoväen edustajien osallistumista päätöksentekoon, joka koski heidän sopeutu-

mistaan ja sopeuttamistaan (Waris 1952a, 17�18). Kieli oli tuttu Suomen kieli joskin

arkikielen osalta kyse oli eri murrealueesta. Siirtokarjalaisille heidän tilanteensakin joh-

dosta yhteiskuntarakenne oli tuttu ja �oma�. Asioiminen virastoissa oli helppoa. Niissä

asiointi olikin merkittävä osa siirtokarjalaisten seuraavien vuosien elämää. Uusia koteja

rakennetaessa säännöstelyn aikana jouduttiin tavallista enemmän käymään virastoissa.

Monet asuinpaikan muutot olivat yleisiä siirtokarjalaisten elämässä sodan aikana ja sen

jälkeen. Osa muutoista johtui asutusviranomaisten suunnitelmien muuttumisesta ja osa

perheiden omasta aktiivisuudesta vakituisen asuinpaikan etsimisessä. Pika-asutuslain

säätämisen (kesäkuu 1940) jälkeenkin pyrittiin siihen, että vapaaehtoisia kauppoja syn-

tyisi mahdollisimman paljon.

Siirtoväen asutusta koskeva maanhankintalaki tuli voimaan toukokuussa 1945. Sen mu-

kaan laadittiin sijoitussuunnitelma niitä varten, joille oli hankittava maata. (Pärnänen

1955, VIII) Olosuhteet välirauhan aikaa elävässä Suomessa olivat sekavat ja asutusvi-

ranomaisten oli otettava huomioon monia asioita sijoitussuunnitelmaa tehdessään. Sen

mukaan pyrittiin suuntaamaan samoista Karjalan kunnista tulleet samoille seuduille,

joille heidät oli talvisodan jälkeen osoitettu. (Siipi 1952b, 69) Maataloussiirtoväki py-

rittiin pitämään lähtöpaikkakunnittain koossa. Myös heitä sijoitettaessa otettiin huomi-

oon luonnonolosuhteiden, liikenneyhteyksien ja muiden taloudellisten edellytysten sa-

mankaltaisuus lähtöalueeseen nähden niin pitkälle kuin oli mahdollista. (Siipi 1952b,

66)

Vapaaehtoinenkin muuttoliike merkitsi useimpien siirtokarjalaisten päätymistä asutus-

toiminnan osoittamille alueille. Ne jatkosodan siirtokarjalaisista, jotka ehtivät saada

pika-asutuslain nojalla tilan ja aloittaa sille rakentamisen ennen Karjalaan paluutaan

1941�1944, palasivat todennäköisesti entiselle paikalle. Ne, jotka eivät palanneet Kar-

jalaan, jäivät tiloilleen. Jatkosodan evakuoinnin aiheuttaman uuden sijoitussuunnitelman
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mukaan paikkakunnalle saattoi tulla siirtoväkeä eri alueelta kuin pika-asutuslain aikai-

nen suunnitelma oli.

Maanhankintalain mukaiset siirrot olivat erisuuntaisia kuin alkuperäiset evakuoinnin

yhteydessä tehdyt siirrot. Sodan vielä kestäessä haluttiin jättää Etelä-Suomen suurten

kaupunkien lähialueet vapaiksi mahdollista kaupunkien evakuointia varten. Siksi alku-

peräistä karjalaisten sijoitusaluetta olivat pääsiallisesti Etelä-Pohjanmaa ja pohjoinen

Satakunta.

Maanhankintalain perusteella Heinjoelta ja Viipurin maalaiskunnasta kotoisin olevat

sijoitettiin Länsi-Uudenmaan kuntiin, pääasiallisesti Lohjan maalaiskuntaan, Kanneljär-

veltä ja Uudeltakirkolta tulleet Varsinais-Suomen itäisiin osiin Salon seudulle, Kuusjo-

elle ja Kiikalaan. Kivennapalaiset sijoitettiin Hämeeseen (Siipi 1952b, 70). Kivennapa-

laisten pääasiallisimmat sijoituskunnat olivat tällöin Hauho, Lammi, Tuulos, Pälkäne ja

Kangasala. Myös Luopioisiin ja Padasjoelle sijoitettiin useista Kivennavan kylistä läh-

teneitä (Kiuru 1996, 377).

2.4 Siirtokarjalaisten sopeutuminen

Sopeutumisen käsite on helposti miellettävissä yksipuoliseksi ja tavoitteelliseksi. Sillä

on monia merkityksiä. Siirtokarjalaisten evakkoelämän alkuvaiheessa yhteiskunnan

toimenpiteistä lähtenyt aktiivinen toiminta on määritelty sopeuttamiseksi.

Siirtokarjalaisten sopeutumista on tutkinut ensiksi Heikki Waris assistenttiensa Jouko

Siiven, Vieno Jyrkilän ja Kyllikki Raitasuon kanssa. Heidän tutkimusraporttiaan on pi-

dettävä siirtoväen sopeutumistutkimuksen perusteoksena. Se on myös ajallisesti mer-

kittävä, sillä sen aineistoa alettiin kerätä jo asutustoiminnan loppuvaiheessa. Tosin

kulttuurin sopeutumisen kannalta ajankohta oli liian aikainen.

Vasta 1970-luvulla sosiologien kiinnostus alkoi jälleen suuntautua siirtoväen sopeutu-

miseen. Faina Jyrkilä on tutkimusryhmänsä kanssa jatkanut aiemmin alkanutta siirtovä-

en ja paikallisten asukkaiden vertailua Lapinlahdella ja Perttelissä. Vertailu aikaisem-
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paan oli mahdollista, joskin vain kolmasosa samoista perheistä enää tavoitettiin. Kult-

tuuriin sopeutuminen on otettu mukaan kyseessä oleviin tutkimuksiin.

Leo Paukkunen on kirjoittanut artikkeleita Karjala-kirjasarjaan (1982 ja 1983). Hän

analysoi olemassa olevaan tieteelliseen tutkimukseen nojautuen karjalaisen siirtoväen

sopeutumisilmiötä pitkän ajan kuluessa. Paukkunen toteaa tutkimisen vaikeaksi, koska

tilastointi lopetettiin 1960-luvulla. Lisäksi on määrittelyongelmia. (Paukkunen 1982,

401) Tilastotiedon saanti helpottui myöhemmin, kun Tilastokeskus laati julkaisematto-

man tiedoston luovutettujen alueiden väestöä koskevista kokonaistiedoista. (Paukkunen

1983, 297) Pirkko Kovalainen (myöhemmin Sallinen-Gimpl) on tutkinut karjalaisten

sopeutumista ja kulttuuri-interferenssiä 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Hän on jat-

kanut tutkimusta Karjalaisen perinteen työryhmässä 1990-luvulla. (Sallinen-Gimpl

1994)

Yhteiskunnan toiminnot, kuten asutustoiminta ja muu taloudellisen ja sosiaalisen tur-

vallisuuden edellytysten luominen, olivat tarpeellisia saatettaessa siirtokarjalaisia uuden

elämän alkuun. Heikki Waris luonnehtii kyseisiä toimia siirtoväen sopeuttamiseksi (Wa-

ris 1952c, 134). Paukkunen rinnastaa sopeuttamisen lähes normaaliksi yhteiskunnan

sosiaalipoliittiseksi tai kasvatukselliseksi pyrkimykseksi sosiaalistaa kansalaisia.

Sen sijaan sopeutumisen Heikki Waris määrittelee kehitykseksi, prosessiksi. Siihen

kuuluu yleiskäsitteenä �sekä yksilöitten että ryhmien tietoinen ja tiedoton pyrkimys ta-

soittaa tapojen ja käsitysten eroavaisuuksia siten, että molemmin puolin luovutaan niistä

ainakin sen verran, että aletaan sietää toisen osapuolen tapoja ja käsityksiä, vaikka niitä

ei hyväksyttäisikään, ja koetetaan päätyä jonkinlaiseen sovitteluun, kompromissiin.�

(Waris 1952c, 134) Waris toteaa, että tarvitaan ryhmätietoisuutta, jos sopeutujana on

ryhmä. Vastaryhmän olemassaolo vahvistaa ryhmätietoisuutta ja hidastaa sopeutumista.

Waris olettaa, että sopeutumisen nopeus vaihtelee ryhmän sisällä alaryhmissä. Sopeutu-

vissa ryhmissä tapahtuu eriytymistä, differentoitumista. Esimerkiksi nuoremmat ikäluo-

kat voivat sopeutua varttuneempia nopeammin. (Waris 1952c, 134�135)

Sopeutuminen voidaan jakaa kahteen alakäsitteeseen tietoiseen ja tiedottomaan, jolloin

sopeutumisen tiedoton alakäsite on sulautuminen. Tietoinen sopeutuminen on tavalli-

sesti nopeampaa kuin tiedoton sulautuminen. Sulautuminen on nähty siten, että vain
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toinen kahdesta toisensa kanssa tekemisiin joutuvista ryhmistä sulautuu toiseen, mutta

se voi olla myös vastavuoroista. Sallinen-Gimpl tähdentää karjalaisen siirtoväen tapauk-

sessa, että kulttuuri on nähtävä keskinäisenä vaihtona, joten hän kuvaa sitä käsitteellä

kulttuuri-interferenssi. (Sallinen-Gimpl 1994, 57; Waris 1952c, 135�136).

Jos jokin ryhmä joutuu aikaisemmista luonnonoloista tai kulttuuriympäristöstään hyvin

poikkeavaan tilanteeseen, se joutuu tavallisesti mukautumaan. Mukautuminen on nähtä-

vä ennemmin mukautumisena ulkonaisiin olosuhteisiin kuin toiseen ihmisryhmään tai

kulttuuriin. (Waris 1952c, 134�137) Pirkko Sallinen-Gimpl on tutkiessaan samaistu-

mista käyttänyt käsitettä interferenssi, mikä tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö tai ryhmä

samaistumisessaan suuntautuu tilanteen mukaan. Hän löysi mielenkiintoisen tuloksen:

osa siirtokarjalaisista valitsi sekä karjalaiset että paikkakuntalaiset lähimmäksi ryhmäk-

seen. (Sallinen-Gimpl 1994, 279)

Waris työryhmineen toteaa sopeutumista koskevan tutkimuksen olevan vaikeata histori-

allisen ja tilastollisen menetelmän avulla. Hän käyttääkin metodeinaan osallistuvaa ha-

vainnointia ja lisäksi kyselyä sekä lievästi strukturoitua ja strukturoimatonta haastatte-

lua. Sallinen-Gimplin aineisto on havaintoja ja kuvauksia sekä museoviraston kyselyai-

neistoa.

2.4.1 Sopeutumisen hidasteita

Enemmistö siirtokarjalaisista sijoittui ensin maaseudulle virallisen asutustoiminnan seu-

rauksena, mutta myös vapaaehtoisen asuinpaikan hakemisen myötä. Noin 24 % varsi-

naiselle maaseudulle sijoittuneesta 239 400 henkilöstä oli lähtöisin toisenlaisista kunta-

muodoista: kaupungeista 5 %, kauppaloista 0,5 % ja taajaväkisistä maalaiskunnista noin

18,4 %. Kaupunkeihin sijoittuneita oli yhteensä 82 150, ja heistä oli kaupungeista läh-

töisin olevia noin 51 % ja muista kuntamuodoista tulevia 49 %. Maaseutu oli siis pää-

asiallisin siirtokarjalaisten sijoitusalueista. Kaikki maaseudulle sijoittuneet eivät olleet

varsinaisia maanviljelijöitä, sillä osa sijoittui asuntoviljelystiloille tai asuntotonteille.

Vieraalle paikkakunnalle joutumisen lisäksi taajamista tulleet joutuivat nyt myös muu-

tenkin erilaisiin olosuhteisiin kuin lähtöalue oli. Tämä oli kuitenkin suureksi osaksi va-

paaehtoista, joten sopeutumisen haitaksi tai hidasteeksi sitä ei ole syytä luokitella.
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Karjalasta muutti myös teollisuuslaitoksia jäljellä olevan Suomen alueelle. Nämä toimi-

vat joko samana laitoksena tai samojen johtohenkilöiden johtamina kuitenkin useimmi-

ten pienempinä yrityksinä, sillä uusiin tuotantolaitoksiin ei voitu juuri investoida kohta

sodan jälkeen. Myös entiset työntekijät saattoivat jatkaa työtä entisessä uudelle alueelle

siirtyneessä tehtaassa. (Mm. Hietanen 1983c, 292�294) Monien seikkojen voi olettaa

viivyttäneen uuden kotiseudun kulttuuriin ja muihin ominaispiirteisiin sopeutumista.

Siirtokarjalaiset kunnat ja seurakunnat lakkautettiin vuosina 1948 ja 1949. Tämä mer-

kitsi tiheimmän karjalaisasutuksen seuduilla seurakuntien jäsenluvun huomattavaa ti-

lastollista lisääntymistä. Siirtokarjalaisethan olivat asuneet sijoituspaikkakunnillaan jo

muutaman vuoden, mutta he olivat olleet edelleen karjalaisen kotiseurakuntansa jäseniä.

Ennen lakkauttamistaan siirtoseurakunnat järjestivät esimerkiksi rippikouluja omille

nuorilleen. Myös kunnat lopettivat toimintansa. Lakkauttaminen saattoi merkitä yhden

omaa kulttuuria ylläpitäneen tukiverkon osan katoamista. Sekä seurakuntien että kunti-

en varat talletettiin tavallisesti pitäjäkohtaisesti perustettuihin säätiöihin. Nämä jakoivat

apurahoja siirtokarjalaisille alkuperäisen kotipaikkakunnan opiskelijoille ja seuroille

erilaisiin kohteisiin. Samalla jonkinlainen periaatteellinen yhteys oman pitäjän väestöön

säilyi sen lisäksi, että naapureina oli oman kylän tuttuja ihmisiä.

2.4.2 Asuinpaikkojen siirrot ja sopeutuminen

Leo Paukkunen (1983, 298�302) perustaa kuvauksensa siirtokarjalaisten sopeutumisesta

heidän muuttoihinsa ja liikkumiseensa. Tarkkojen tilastojen puuttumisesta johtuen siir-

tokarjalaisten osuutta väestöstä ei kuitenkaan voi täsmälleen arvioida. Lisäksi siirtokar-

jalaisuuden määrittelyongelmat heikentävät tarkkuutta. Paukkunen ottaa esimerkiksi

Vuoksenrannan, yhden siirtokarjalaisen kunnan, asukkaiden siirrot vuosina 1940�1955.

Virallinen asutustoiminta merkitsi siirtokarjalaisille vuosina 1940�1955 useita asuinpai-

kan muuttoja. Paukkunen esittää kartalla Vuoksenrannan kunnan asukkaiden muutot

mainittuina vuosina. (Paukkunen 1983, 300) Oman kokemukseni sekä tuttavapiirini ja

aineistoni kertomusten valossa Paukkusen tulos näyttää keskimääräisesti ottaen todelta.

Niillä, jotka eivät ensimmäisillä yrittämisillä saaneet tilaa ostetuksi vapaaehtoisella
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kaupalla, vaan odottivat asutustoiminnan tulosta omalla kohdallaan, muuttoja saattoi

olla enemmänkin.

Merkitseekö runsas muuttojen määrä sopeutumisvaikeuksia vai tottumista muutoksiin

tai niiden sivuuttamista seurauksena sopeutumisvaikeuksien merkityksen vähenemises-

tä? Sopeutumisen tutkijat puhuvat toisaalta sopeutumisesta ja toisaalta sopeuttamisesta.

Viimeksi mainittu käsite sisältää yhteiskunnan toimenpiteet, joilla pyritään nopeutta-

maan tai helpottamaan sopeutumista.

Sallinen-Gimpl pohtii, miksi siirtokarjalaiset eivät kerro torjunnasta:

"Kyseessä voi olla eräänlainen puolustautuminen, itsevarjelu, koska havaitun torjun-
nan sivuuttaminen saattoi olla tilanteessa paras ratkaisu. Pienten asioiden paisuttelu
ei olisi hyödyttänyt tulokkaita, vaan tuonut heille lisää ongelmia tilanteessa, jossa
voimat oli suunnattava muuhun selviämiseen. Oli psykologisesti viisasta keskittyä it-
setuntoa tukeviin, ei sitä alentaviin asioihin. Selviytymisen haaste oli vahva, suoras-
taan pakottava niille, joiden oli aloitettava vuosien rakentamisen ja raivaamisen
urakka.� (Sallinen-Gimpl 1994, 225)

Edellä olevasta voi päätellä, että karjalaiset asettuivat torjunnan yläpuolelle ja sivuutti-

vat sen tärkeämpien asioiden vuoksi. Olihan torjunta toisaalta myös pieni haitta siihen

verrattuna, että koti oli menetetty.

Sallinen-Gimpl arvioi, että siirtoväellä on ollut taipumusta antaa myönteinen kuva so-

peutumisestaan, Hän nimittää sopeutumista psykologiseksi totuudeksi, sopeutumispa-

koksi, joka on ollut vahvemmalla tilalla kuin yksittäinen häiriötekijä kuten torjunta.

(Sallinen-Gimpl 1994, 225) Tämä tuntuu siirtokarjalaisen näkökulmasta oikealta arvi-

olta, vaikka vähemmistöllä saattaa olla myös suurempi paine sopeutua enemmistön

kulttuuriin ja tapoihin.

Sallinen-Gimpl mittaa sopeutumista monilla elämänaloilla:

1. Kulttuurierot, joiden tarkastelu käsittää ajanjäsentelyn, yksilön ja perheen, seuruste-

lun ja kyläilyn, juhlat, työympäristön, liikkumisen ja kulkuvälineet, asumisen, pukeu-

tumisen, käsityöt ja ruokatalouden.
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2. Perinnesidonnaisuus, johon kuuluvat paikallisuus, elinkeinot, osallistuminen, tapape-

rinne, perhelaitoksen piirteet, ruokatalous, perinnesidonnaisuus, perinne karjalaisuuden

symbolina ja ryhmien identifioituminen.

3. Identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen, johon liittyvät kulttuuri-identiteetti kohtaa-

mistilanteiden valossa, resurssien jako kantaväestön näkökulmasta, kulttuurien kohtaa-

minen ja interferenssi, interferenssiteesit ja siirtokarjalaisuuden kulttuurinen muutos.

(Sallinen-Gimpl 1994, 70�312)

Sopeutuivatko siirtokarjalaiset uuden paikkakunnan elämään, yhteisöön ja kulttuuriin

vai alkuperäiset paikkakuntalaiset siirtokarjalaisten olemiseen paikkakunnalla outoine

tapoineen ja siihen, että siirtokarjalaiset tulivat myös kunnalliselämään, paikallisiin yh-

distyksiin ja muihin kyläyhteisön perinteisiin toimintoihin? Mitä merkitsee sopeutumi-

sen tarkastelussa se, että silmiin tulee vielä 2000-luvulla kyyneleitä tai hampaiden ki-

ristyksiä, kun 60 vuoden takaisia menetyksiä muistellaan tai sivutaan? Osa siirtokarja-

laisista varmaan sopeutui todella hyvin ja toiset eivät kovin hyvin. Sopeutumisen asteet

saattavat olla myös oppimisen kautta saavutetun elämänhallinnan tarkoituksellista tu-

losta.

Kanneljärven Kansanopiston vuosikurssi 1948�1949 evakkona Vihdin Vanhalassa.
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3 Elämänkokemukset aikuiskasvatuksen tutkimuksessa

3.1 Tutkimuksen peruskäsitteet

Aikuiskasvatus on tämän tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä. Sitä on määritelty eri ai-

koina lukuisissa tutkimuksissa ja sen sisältö on muuttunut vuosikymmenten kuluessa.

Aikuiskasvatuksen juuret ovat kansanvalistus- ja kansansivistystyössä. Kyse oli aikuis-

ten oppimisesta itseopiskeluna ja eri organisaatioissa ja laitoksissa tapahtuvasta vapaa-

ehtoisesta opiskelusta. Oleellisin muutos käsitteen merkityksessä on tapahtunut, kun

työelämän koulutustoiminta on liitetty aikuiskasvatukseen. Tässä tutkimuksessa käsite

aikuiskasvatus tarkoittaa kansansivistystyötä. Aineistoni kertojat opiskelivat kansan-

opistossa aikana, jolloin kansanopisto oli vielä puhtaasti kansansivistystyötä. Kuitenkin

opiskelu merkitsi heille, myös itselleni, yleissivistyksen lisäksi ammatilliseen tarpee-

seen vastaamista. Kansanopisto oli sitä ainakin käytännön taitojen oppimisen osalta.

Koulutus ja oppiminen ovat keskeisiä tämän tutkimuksen tarkastelukohteita. Vaikka

elinikäisen kasvatuksen ja jatkuvan koulutuksen käsitteet ovat syntyneet vasta viime

vuosikymmeninä, niitä voi laajassa merkityksessä käyttää viitekehyksenä myös siirto-

karjalaisten lapsuuden ja nuoruuden ajan koulutusta ja oppimista tarkasteltaessa. Tie-

tyillä eri aikoina käytetyillä käsitteillä voi olla yhtäläisyyttä. Tarkastelussa voi hyödyn-

tää myöhemmin luotuja teorioita ja niistä syntyneitä käsitteitä. Painotukset voivat kui-

tenkin olla erilaiset aikakontekstista riippuen. Niinpä esimerkiksi itsekasvatus ja itse-

ohjautuva oppiminen voidaan rinnastaa identtisinä käsitteinä, vaikka niiden käytännöt

menetelmien kehittymisen vuoksi poikkeavatkin toisistaan. Kirjeopisto oli alun perin

tunnettu muoto etäopiskelua. Tänä päivänä etäopiskelu on käsitteenä huomattavasti

laajempi ja käsittää useita eri muotoja. (Vrt. Saarinen 2001, 6�17) Opintokerho on ke-

hittynyt menetelmiltään aiempaa monipuolisemmaksi. Nimenä se on säilynyt 1920-

luvun alusta alkaen, kun se tuli käsitteenä lainsäädäntöön. Sivistysjärjestöjen opintotoi-

mintaan liittyy opintokerhojen lisäksi mm. kurssitoiminta. Tosin kursseja järjestävät

muutkin organisaatiot.

Elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen kehittämistä pohdittaessa on luotu luokitus kas-

vatuksen muodoista järjestäjäryhmän mukaan. Tällöin koulutus on jaettu formaaliseen,
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nonformaaliseen ja informaaliseen kasvatuksen muotoon ja vastaavasti näissä tapahtu-

vaan oppimiseen. Formaalinen kasvatus ja oppiminen tapahtuu hierarkisessa järjestel-

mässä peruskoulusta yliopistoon tai ammatilliseen keski- tai korkea-asteen oppilaitok-

seen ja perustuu tutkintoihin. (Esim. Tuomisto 1994, 23) Formaalinen kasvatus viralli-

sena koulutusjärjestelmänä on tarkoitettu ikäluokittain eteneväksi eikä se koske vapaan

sivistystyön/aikuiskasvatuksen muotoja. Koulutusjärjestelmän ulkopuolelta on kuiten-

kin mahdollisuus osallistua järjestelmän sisäisiin koulutusyksiköihin sen kaikilla tasoil-

la. Tätä mahdollisuutta aikuisopiskelijat ovat käyttäneet enenevässä määrin. Heitä var-

ten yliopistoihin on perustettu täydennyskoulutuskeskuksia. Tiedekuntiin on yhä mah-

dollisuus päästä opiskelemaan tai suorittamaan vain osasuorituksia.

Nonformaalinen kasvatus (nonformal education) käsittää kaikki ne kasvatusta ja oppi-

mista varten organisoidut toiminnot, jotka tapahtuvat muodollisen koulujärjestelmän

ulkopuolella. Ne muodostavat oman kokonaisuuden tarkoituksena palvella tiettyjä opis-

kelijaryhmiä ja oppimistavoitteita. Siihen kuuluvat Suomessa mm. kansanopistot, kan-

salais- ja työväenopistot sekä vapaaopistot, joita on muutama, mutta myös sivistysjär-

jestöjen työmuodot, kuten opintokerhot, kurssit ja erikoisluennot. Myös työpaikkojen

henkilöstökoulutus kuuluu nonformaaliseen kasvatukseen. (Tuomisto, 1994, 23)

Informaalinen oppiminen määritellään kokemusperäiseksi ja ei-institutionaaliseksi. Se

on monimuotoista, vapaata ja tapahtuu luokkahuoneiden ulkopuolella. Sille on omi-

naista itsekontrolli ja suuntautuneisuus. Informaalisen oppimisen osa-alueena on satun-

naisoppiminen, joka tapahtuu muun toiminnan ohessa ja on tavoitteetonta ja mahdolli-

sesti tiedostamatontakin. (Tuomisto 1994, 24) Satunnaisoppimisesta on käytetty eri

maissa eri käsitteitä. Tuomisto toteaa Leymannin (1987, 17) ja Sköldin (1988, 114) mu-

kaan Ruotsissa käytettävän käsitteitä spontaaninen oppiminen tai arkipäiväoppiminen

tai äänettömät tiedot (Tuomisto 1994, 24). Satunnaisoppimiseen voidaan sisällyttää

myös se osa työssäoppimisesta, jota ei ole tietoisesti organisoitu, vaan tapahtuu oppijan

oman oivalluksen ja aktiivisuuden virittämänä. Oppimisen muodot eivät ole myöskään

selkeästi toisistaan erotettavissa, mutta ryhmät selkeyttävät ja jäsentävät kuitenkin laajaa

oppimisen kenttää.

Useissa teorioissa satunnaisoppiminen on informaalisen oppimisen alakäsite. Silti kai-

kissa oppimisen muodoissa tapahtuu satunnaista oppimista, joka ei ole tavoitteellista,
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mutta perustuu joko tietoisiin tai tiedostamattomiin havaintoihin. Esa Poikela (1994)

kuvaa oppimisen muotoja ja oppimistoimintaa systeemisinä suhteina, jotka toteutuvat

painotuksina, suuntina ja synergioina. Tällöin toiminta ja organisoituminen integroitu-

vat kokonaisvaltaisesti toisiinsa ja kontekstiperusta määrää organisoitumismuodon. Poi-

kela painottaa oppimisen kokonaisvaltaisuutta, mikä merkitsee kaikkien oppimisen

muotojen sisältymistä jokaiseen organisoitumismuotoon, kuten formaaliseen, nonfor-

maaliseen ja informaaliseen. Myös satunnaisoppimisessa muut muodot vaikuttavat.

Poikela korostaa jatkuvan oppimisen tapahtumista ammatin oppimisessa ja jakaa sen

kahteen asteeseen. Samalla hän tuo järjestelmään lisää elementtejä. (Poikela 1994a, 90�

92; Poikela 1994b, 143�146)

Työssäoppimista on nykyisin alettu painottaa yhä enemmän sekä perehdyttävän että

täydentävän ammatillisen oppimisen muotona. Se kuuluu edellä kuvattuihin oppimis-

muotoihin. Käsite on uusi, mutta peruslähtökohdiltaan se voi olla yhtä vanha kuin työn

käsitekin. Ammattikuntalaitoksen aikaan oppipoika�kisälli�mestari-koulutus oli mel-

kein puhtaasti työssäoppimista käsityöammateissa. Agraarikulttuurissa ja -yhteiskunnas-

sa työssäoppiminen on ollut merkittävä ammatin hankkimisen tapa vielä toisen maail-

mansodan jälkeen. Oppisopimuskoulutus (ensimmäinen laki vuodelta 1923) on viimeksi

kuluneiden vuosikymmenten aikana vakiintunut työssäoppimisen ja teoreettisen koulu-

tuksen yhdistäväksi ammattiin oppimisen muodoksi.

Kapean näkemyksen vuosikymmeninä koulutukselta on vaadittu työelämää palvelevaa

työntekijätuotantoa. Koulutuksen piti tuottaa valmiita, täysin oppineita työntekijöitä

nopeasti muuttuvaan työelämään. Periaate on tunnettu taylorismin nimellä. Koulutuksen

isntitutionaalinen järjestäminen ei kuitenkaan riitä, vaikka se pystyttäisiin kehittämään

nykyistä paremmaksi. Pelkkä koulutus ei tuota osaajia työpaikoille. Koulutus on myös

liian raskas ja hidas organisaatio muuttuakseen työn vaatimusten muuttuessa. Vaikka

työn saamiseksi vaaditaan yhä enemmän koulutusta, hyvän ammattikoulutuksen saanut

uusi työntekijä ei aina pysty sellaiseen työhön, vaan hänet on työpaikalla siihen val-

mennettava.

Rakentajan ammattia oppimisen näkökulmasta tutkinut Esa Poikela päätyy toteamaan,

että on tullut tarve kokonaistaa ammatin oppimisen prosessi, koska (formaalinen) koulu

kykenee heikosti motivoimaan ammatin oppimista ja toisaalta työelämänkin kannalta
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koulutus on riittämätön. Kokonaistamisen tarve on tullut yrityksestä irrottaa koulutus

työstä. Samalla on kyse katkoksesta jatkuvassa oppimisessa. Formaalinen koulutus on

ikään kuin katkos nonformaalisen ja informaalisen oppimisen muodostamassa elinikäi-

sessä oppimisessa. Poikela toteaa: "Koulutus on vain osa ja vaihe ammatin oppimisen,

ammatillisen identifikaation, sosialisaation ja jatkuvan kehittymisen prosessissa." (Poi-

kela, 1994b, 148, 149)

Risto Rinne ja Eeva Salmi herättävät kysymyksen, �miksi ja mitä tarkoitusta varten ih-

miset opiskelisivat yhä pidempään koulutusinstituutioiden puitteissa ja miksi koulutuk-

sella pitäisi olla oma aikansa ja paikkansa muusta oppimisesta irrallaan� (Rinne & Sal-

mi 1998, 8). He toteavat koulutuksen muodostavan vielä nykyisinkin kapean sektorin

ihmisen elämässä. Nyttemmin onkin oivallettu, että koulutusta ei tulisi irrottaa työstä,

vaan ratkaisu on löydettävä työn ja koulutuksen yhteen sovittamisella. Työssä esiin tu-

levaa ongelmaa ei voida ratkaista koulutuksessa työstä erillään. Työ tulee organisoida

oppimisen mahdollistajaksi. Näin luodaan elinikäisen oppimisen edellytyksiä. (Vrt. Ki-

vinen & Silvennoinen 2000, 306�315.)

Vaikka nykyisin työssäoppimisen käsite merkitsee paljon jäsentyneempää toimintaa

kuin aikaisempina vuosikymmeninä vallinneessa käytännössä, sisällöissä on ollut pe-

rusteellisesti tarkastellen aiemminkin paljon yhteistä. Pääasiallisesti vain lähtökohdat

ovat erilaiset. Kun yhteiskunta muuttuu monimutkaisemmaksi, se merkitsee myös am-

mattityön muuttumista monisäikeisemmäksi (Boud & Carrick 1999, 4). Tämä taas

edellyttää määrätietoista suunnittelua ja tarkoituksellista oppimisen järjestämistä. Kui-

tenkin työssäoppimiseen kuuluu edelleen paljon myös oppimista, joka on tarkoitukselli-

sesta järjestelystä riippumatonta.

Kohderyhmieni jäsenet yhtä lukuun ottamatta ovat karjalaisia ja kotoisin Karjalan kan-

nakselta. Siksi tässä tutkimuksessa käsite siirtokarjalaiset rajautuu koskemaan juuri

Kannakselta Länsi-Suomeen siirtyneitä, ellei muuta ilmene tekstiyhteydestä. Lisäksi

tämän tutkimuksen Karjalasta siirtyneet kertojat ovat sukujuuriltaankin sikäli karjalai-

sia, että ainakin heidän vanhempansa ja isovanhempansa ovat asuneet Karjalan kannak-

sella. Useimpien suku on asunut siellä satoja vuosia. Mainituista syistä tässä työssä kä-

site siirtokarjalainen tarkoittaa juuri Kannaksen siirtoväkeen kuuluvaa. Käsite evakko

tuntuu luontevalta synonyymilta käsitteelle siirtokarjalainen.
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Käsitettä sotalapsi käytän Ruotsissa sotalapsina olleista, mutta ellei sekaannusta teks-

tiyhteydestä voi syntyä, myös eräiden tutkijoiden sukupolviteorioiden yhteydessä. Tar-

vittaessa käytän käsitettä sota-ajan lapsi erotuksena Ruotsiin evakuoiduista lapsista.

3.2 Elämänkokemukset tutkimuksen kohteena

Oppiminen tapahtuu ja opittu vahvistuu suurelta osalta kokemusten kautta. Myös vah-

vasti negatiiviset elämänkokemukset voivat muodostua käännekohdiksi, jotka käynnis-

tävät muutoksen ja sitä kautta luovan oppimisen.

Elämänkokemukset ovat kiinnostaneet eri tieteenalojen tutkijoita samoina aikoina, joina

on tutkittu elämäkertoja. Elämäkerroista ja erityisesti omaelämäkerroista on muodostu-

nut lähestymistapa niihin tutkimuskäytäntöihin, joissa elämänkokemukset ovat kohtei-

na. Kasvatustieteen tutkimuksessa kiinnostus elämäkertatutkimukseen on alkanut myö-

hemmin kuin sosiologiassa ja muissa yhteiskuntatieteissä.

3.2.1 Elämäkerrallinen lähestymistapa oppimiseen

Elämänkokemuksia tutkittaessa tuntuu luonnolliselta käyttää aineistona elämäkertoja,

omaelämäkertoja tai osakertomuksia elämästä. Parhaiten kyseiseen tarkoitukseen so-

veltuu omaelämäkerta, ihmisen oma kertomus elämänsä vaiheista ja kokemuksista. Ko-

kemusten kuvaukset ovatkin mahdollisia ainoastaan kokijan itsensä kertomina.

Lähestymistapana oppimiseen elämäkerta on mielekäs, sillä se antaa perustan ja taustan

merkitysten tarkasteluun ja oppimisen arvioimiseen. Oppimisen lähtökohtana kokemuk-

set ovat merkittävä osa havaintopohjaa. Yksilön kokemukset elämänkulun eri vaiheissa

jäävät muistivarastoon, josta ne nousevat uusien samaa tai vastakohtaakin merkitsevien

kokemusten assosiaatioina ja siten vahvistavat ja suuntaavat oppimista.
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3.2.2 Oppiminen merkityksenantona

Ihminen havainnoi kaikkea ympärillään, kun hänen aistinsa ovat kehittyneet vastaanot-

tamaan ympäristön signaaleja. Kun hän alkaa antaa havainnoilleen merkityksiä, kyse on

selkeästi oppimisesta. Merkityksen antaminen on kuitenkin mahdollista vasta sitten, kun

yksilö ymmärtää itsensä kontekstissa omaan ympäristöön ja elämäntilanteeseen.

Jarvis korostaa kokemuksia oppimisen lähtökohtana ja merkityksenantona. Oppiminen

on jokapäiväisen elämän olennainen osa. Se on kokemusten tiedoksi, taidoiksi, asen-

teiksi, arvoiksi ja uskomuksiksi muuntamisen prosessi. Hän päättelee, että nuoret ihmi-

set oppivat assosioimalla kokemuksia ja johtopäätöksiä, mikä tarkoittaa, että he antavat

kokemuksilleen merkityksiä ja nämä tulkinnat ovat varastoituneet aivoihin. Hän toteaa,

että kysymys on enemmästä kuin pelkästään reagoimisesta kokemuksiin. Voidaan pu-

hua kokemusten luomisesta ja niiden löytämisestä mm. uusista tiedoista, kyvyistä ja

asenteista. (Jarvis 1992, 11)

Humanistisissa tieteissä on kyse ihmisestä ja tarkasti ottaen ihmisestä henkisenä, tie-

dostavana ja merkityksiä antavana subjektina. Lauri Rauhala (1989) toteaa ihmisen ole-

van tutkimuksen näkökulmasta kahdella tavalla keskeisessä asemassa, sekä tutkimuksen

kohteena että tutkijana. Rauhalan tuloksen mukaan "ihminen reaalistuu kolmessa (on-

tologisessa) perusulottuvuudessa", jotka ovat 1) tajunnallisuus, olemassaolo henkisenä

tapahtumisena, jossa kysymyksessä on inhimillinen kokemus eli merkityksen ongelma;

2) kehollisuus, olemassaolo orgaanisena tapahtumisena, kuten elintoimintojen funktiot

terveenä ja sairaana; ja 3) situationaalisuus, jonka Rauhala selittää olemassaoloksi suh-

teutuneisuutena oman elämäntilanteen rakennetekijöihin. Nämä rakennetekijät, joita on

paljon, ovat hyvin erilaisia ja luovat laajan ja monimutkaisen problematiikan. Jokaisella

perusulottuvuudella on sille ominainen rakenne, johon ihmistutkimukseen liittyvä mo-

nitieteisyys perustuu. (Rauhala 1989, 4�5) Mainitut perusulottuvuudet ohjaavat oppimi-

sen tarkastelussa tutkijan ajattelupolkua ymmärtämään ihmisen valintoja ja merkityk-

senantoja.

Situationaalisuus luo laajemman problematiikan kuin muut perusulottuvuudet ihmisen

elämäntilanteeseen vaikuttavien rakennetekijöiden moninaisuudesta ja keskinäisestä

erilaisuudesta johtuen. Rauhala jakaa rakennetekijät aluksi konkreettisiin ja ideaalisiin,
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joista kehollisuus edustaa pääasiassa konkreettisia ja tajunnallisuus ideaalisia rakenne-

tekijöitä. Rauhala korostaa myös, ettei mikään mainituista ihmisen olemassaolon pe-

rusmuodoista voi olla olemassa ilman toisia olemuspuolia, vaan

"� kukin niistä edellyttää toisensa ihmisen kokonaisuudessa ollakseen itse olemassa.
Olemuspuolet 'osallistuvat' kuitenkin ihmisen kokonaisuuden konstituoitumiseen ku-
kin perusstruktuurinsa mahdollistamalla tavalla. Siten situationaalisuudesta tulevat
kokonaisuuteen kehollisuuden kannalta elämän ehdot (ravinteet, happi ym.) ja tajun-
nallisuuden kannalta ne reaalisisällöt, joista  merkityskokemukset kehkeytyvät. Situ-
aatio on myös se 'pelitila', johon kehollisuus ja tajunnallisuus sijoittuvat. Tässä ole-
muspuolien yhdessäolossa kehollisuus toteuttaa elämän fyysisen puolen. Tajunnalli-
suus ohjaa merkityksien avulla olemassaolon kulkua." (Rauhala 1989, 5)

Mikko Lehtonen (1996) pohtii ihmistä selittävänä olentona, joka tekee päätelmiä todel-

lisuudesta ja tarkkailee itseään sen todellisuuden osana. Merkitykset ovat kuitenkin mo-

ninaistuneet niin, että ihminen joutuu kamppailemaan saadakseen elämäänsä mieltä.

Maailmamme ja todellisuutemme on täynnä merkityksiä. Jokapäiväinen elämämme ja

suhteemme toisiin ihmisiin ja koko ympäristöömme rakentuu valtavasta määrästä mer-

kityksiä, jotka ovat tai eivät ole samoja kuin toisilla, joihin meillä on sosiaalinen suhde.

Lehtonen kirjoittaa myös merkityskartoista, joilla hän tarkoittaa tapoja luokitella ja jär-

jestää todellisuutta. Vallitsevien karttojen rinnalla on myös jäänteenomaisia merkitys-

karttoja. Toisaalta vallitsevissa kartoissa on haastavia ja orastavia merkityksiä. (Lehto-

nen 1996, 14�25)

Oppiminen on merkityksenantoa asioille, joihin oppija tutustuu luennoilla, lukemalla,

harjoittelemalla tai muilla tarkoituksellisilla oppimisen strategioilla mutta toisaalta

myös havainnoimalla ympäristöään. Elämänhallinnan oppimiseen liittyy suurelta osalta

merkityksenantoa ja merkitysten painottamista, asioiden tärkeysjärjestykseen asetta-

mista.

3.2.3 Siirtokarjalaisuus ja kulttuurinen identiteetti

Siirtokarjalaisuutta on Suomessa tutkittu sosiologian, historian ja kansatieteen aloilla.

Perusteoksena on pidettävä professori Heikki Wariksen johtamana Yhteiskunnallisen

Korkeakoulun piirissä toteutetun suunnitelman ja laajan yhteistyön ja tutkimustyön tu-

loksena julkaistua teosta "Siirtoväen sopeutuminen". Ensimmäinen suunnitelma val-
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mistui jo vuonna 1946, samaan aikaan, kun viimeiset siirtokarjalaiset saivat vakituiset

asuinpaikkansa. Kesällä 1948 kenttätyö pääsi alkamaan amerikkalaisen Rockefeller-

säätiön tukemana. (Waris 1952a, 5�6). Ajankohta oli hyvä sen näkökohdan kannalta,

että oli vain vähän aikaa kulunut siirtokarjalaisten elämän suurista muutoksista. Muisti-

tietoonkin perustuvat asiat olivat vielä hyvin helposti palautettavissa mieliin. Sopeutu-

misen kaikki aspektit eivät kuitenkaan silloin vielä olleet tutkittavissa.

Kulttuurisopeutuminen on hitaampaa, ja se on tutkittavissa vasta pitemmän ajan kulut-

tua siirtymisestä. Laaja ja tarkka kulttuurisopeutumisen tutkimus Suomessa on Pirkko

Sallinen-Gimplin työ kansatieteen alalta 1990-luvulla (julkaistu 1994). Se on hyvin mo-

nipuolinen ja perusteellinen tutkimus. Siinä on käytetty useita menetelmiä ja aineistoja

niin kuin edellä mainitussa Wariksen johtamassa projektissakin. Museovirasto (Seura-

saari) oli toimeenpannut kyselyn vuonna 1957 (Valonen) ja uuden kyselyn vuonna 1982

(Sallinen-Gimpl). Lisäksi Pirkko Sallinen-Gimpl on kerännyt vuosina 1965 ja 1975 si-

sällöllisesti ja määrällisesti laajat kyselyaineistot varsinaisesti tutkimustaan varten (Sal-

linen-Gimpl 1994, 405�415). Raportti antaa varsin monipuolisen kuvan siirtokarjalais-

ten identiteetistä ja kulttuurien kohtaamisesta.

Sosiologista tutkimusta on tehty ja julkaistu 1950-luvun jälkeen laajemmin 1970-luvulta

alkaen (Jyrkilä 1975; 1976; 1979). Historiatiede on tuottanut julkaisuja 1960-luvulta

alkaen tekijöinä esim. Keijo Kulha (1969) ja Silvo Hietanen (1982). Mitään yhtenäistä

ja laajempaa tutkimusprojektia tai laitosta siirtolaisuuden tutkimiseksi ei ole Suomessa

luotu, mutta erillisiä selvityksiä ja tutkimuksia on runsaasti mm. pitäjähistorioissa ja

kyläteoksissa. Perinnetietojen keruuta on jatkettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran

keruuohjelmina ja Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen perustaman Karjalaisen

perinteen työryhmän aloitteesta. (Mm. Sallinen-Gimpl 1994, 3�34)

Pirkko Sallinen-Gimpl on etsinyt Euroopan kansatieteellisestä siirtolaisuuden tutkimuk-

sesta vertailukohtia suomalaiselle tutkimukselle. Hän toteaa tutkimuksen vähäiseksi

Neuvostoliitossa, jossa on tehty suuria väestönsiirtoja. Lähinnä venäjän kielen käyttö

yleistyi ja kansallinen miesten vaatetus vaihtui sotilasmalliseen pukeutumiseen. Myös

rakennustapa muuttui. Tuhoutuneita kyliä ei rakennettu entiseen tyyliin. Neuvostotut-

kimus on ilmeisesti kokenut ongelmaksi uudenaikaistumisen vaikutuksen ja lisäänty-

neiden kontaktien vaikutusten erottamisen. (Sallinen-Gimpl 1994, 35) Neuvostojärjes-
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telmä tukahdutti myös venäläisen kansankulttuurin. Kansantanssien tilalle opetetut

"neuvostotanssit" olivat näyttämöä varten rakennettuja "markkinatansseja". (Bergholm

1997)

Saksankielistä väestöä siirtyi idästä länteen 1980-luvulle tultaessa �vähintään 12 mil-

joonaa�. Prahasta pakolaisena Müncheniin saapunut ja sen yliopistoon siirtynyt Josef

Hanika alkoi luoda teoreettista pohjaa pakolaisilmiön kansatieteelliselle tutkimukselle

teoksellaan, joka käsitteli kansatieteellisiä muutoksia kotiseudun menetyksen ja pakko-

siirtojen seurauksena. Sallinen-Gimpl mainitsee tämän teoksen alan klassikkona. Tut-

kimusongelma edellytti uusien aineistojen hankkimista kenttätöiden ja eri puolille Sak-

saa perustettujen erikoisarkistojen avulla. Arkistot tallensivat katoamassa olevaa kan-

sanperinnettä, mm. muiden kansallisuuksien keskellä eläneiden saksankielisten kylien

vanhaa tarina-, satu- ja lauluaineistoa. Samoin tallennettiin aineellista kulttuuria. Siirto-

laisuutta koskevissa yleisteoksissa kansatiede on edustettuna muutosta ymmärtävänä

näkökulmana. (Sallinen-Gimpl 1994, 35) Aktiivinen keruu- ja tutkimustyö laantui 1960-

luvulla. 1970-luvun loppupuolella sosiaalitieteet alkoivat kiinnostua siirtolaisuudesta.

Esimerkiksi Georg Weber tutki maaseudun ja kaupungin sekä uskontoympäristön mer-

kitystä siirtolaisryhmille.

Vähemmistöryhmiin kohdistuneet tutkimukset toivat uutta näkemystä siirtolaisuuden

tutkimukseen. Ingeborg Weber-Kellermann käynnisti uudentyyppisen ulkomaan saksa-

laisia koskevan projektin 1960-luvun lopulta alkaen ensin Romaniassa täysin uudistu-

nein käsittein ja metodein. Tämä strukturalismista vaikutteita saanut tutkimussuunta

korostaa interetnisiä suhteita. Etelä-Afrikassa ja Kanadassa tehdyt tutkimukset osoitta-

vat, kuinka tietoisuus kuulumisesta johonkin kieli- ja kulttuuriryhmään voi säilyä täysin

erilaisessa kulttuuriympäristössä sukupolvien ajan. (Sallinen-Gimpl 1994, 36)

Euroopassa on tutkittu jatkuvasti vähemmistöinä olevia etnisiä ryhmiä, meillä Suomessa

lappalaisia ja romaneja. Ruotsissa on tutkittu vierastyöläisiä, myös suomalaisia. Ruot-

siin siirtyneiden suomalaisten työsiirtolaisten kulttuurimuutoksia alettiin Suomessa tut-

kia 1960-luvulla. Myös amerikansuomalaisten kulttuurista sopeutumista on ruvettu tut-

kimaan. Edellä kerrottu Weber-Kellermanin johtama Marburgin koulukunta on avannut

uusia näköaloja kansatieteelliseen tutkimukseen. Myös toisen maailmansodan aikaisen
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pakolaisuuden tutkimukseen on palattu uuden elämäkerrallisen tutkimusotteen ja nyky-

ajan näkökulmasta. (Sallinen-Gimpl 1994, 36)

On syytä erottaa tutkimusongelmana toisistaan vapaaehtoinen työsiirtolaisuus ja sota-

siirtolaisuus. Käsitteiden lähtökohdat ovat erilaiset. Työsiirtolaisten voidaan olettaa ta-

voittelevan sopeutumista ja sulautumista. Toisaalta sotasiirtolaiset ovat tulleet toiseen

kulttuuriin lähtökohdiltaan tahtomattaan. Tällöin halu sopeutua voi syntyä hitaammin.

Identiteetti käsitetään samankaltaisuuden ja jatkuvuuden kokemuksena, persoonallisena

elämyksenä ja ulkopuolisten ihmisten näkemyksenä samuudesta. Tunnettu kansanopis-

tomies, M. O. Karttunen (1984, 18�19) on todennut, että identiteetin on käsitteenä luo-

nut 1950-luvulla saksalais-amerikkalainen psykoanalyytikko Erik Erikson. Suomessa

sanan käyttö yleistyi 1970-luvulla. Karttunen korostaa, että identiteetillä on myös sosi-

aalinen aspekti. Hän kuvaa keskitysleirin kokeneen identiteetti-käsitteen keksijän aja-

tuksia. Tämä oli havainnut, että identiteetillä oli aina perusta, arvopohja. Keskitysleirillä

kesti vain se, joka oli sitoutunut johonkin merkittävään arvopohjaan.

Sallinen-Gimpl on pohtinut perusteellisesti identiteetti-käsitteen eri aspekteja ja pääty-

nyt esittämään taulukon (1) siirtokarjalaisen identiteetin ilmenemistasoista. Käsitettä

Taulukko 1.  Siirtokarjalaisten identiteetin ilmenemistasot (Sallinen-Gimpl 1994, 41).

Kognitiivinen taso
RYHMÄIDENTITEETTI

Emotionaalinen taso
YHTEISYYSIDENTITEETTI

Yhteiskun-
nallinen taso

Yhteiskunnassa järjestäytynyt ryhmä,
jolla on yhteisiä päämääriä, kuten
siirtoväen/siirtokarjalaisten etujen
valvonta valtakunnallisen järjestön
avulla

Me-henki. �me siirtokarjalaiset�,
yhteenkuuluvuuden tunne, joka syntyy
esim. evakuoinnin tai asuttamisen aika-
na tai karjalaisten juhlissa juhlayleisön
joukossa

Paikallistaso Järjestäytyneet siirtokarjalaisten kult-
tuuria tukevat organisaatiot kuten
paikallisyhdistykset

Pienryhmissä tai yhteisöissä syntyvä
subjektiivista identiteettiä tukeva yh-
teenkuuluvuuden tunne

Yksilötaso Liittyminen siirtokarjalaisten ryhmään
yksilönä tietoisesti alueellisin, synty-
perän mukaisin, sosiokulttuurisin tai
psykologisin perustein

Samastuminen siirtokarjalaisten ryh-
mään emotionaalisen yhteenkuuluvuu-
den tunteen perusteella, joka pohjautuu
tiedostettuun tai tiedostamattomaan
subjektiiviseen identiteettikehitykseen
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ryhmäidentiteetti Sallinen-Gimpl (1994, 41) suosittelee käytettäväksi vain objektias-

pektin mukaisesta sosiaalisesta identiteetistä ja viittaa samalla käyttämiinsä lähteisiin

 (Ofstad 1971, 108; Sarmela 1979, 27�28). Subjektiivista ryhmäkokemusta hän luon-

nehtii yhteisyysidentiteetiksi. Taulukosta 1 selviää, mitä niihin lähemmin sisältyy eri

tarkastelutasoilla.

Yksilöllisestä identiteetistä löytyy sosiaalisella tasolla uusia dimensioita sen mukaan,

millä perustein yksilö ryhmään liittyy. Myös emotionaalisella tasolla samastuminen voi

olla tiedostettua tai tiedostamatonta subjektiivista identiteettikehitystä. Kognitiivinen ja

emotionaalinen taso on mahdollista tunnistaa erikseen muillakin tasoilla.

Poikkeaako karjalaisten yhteisyysidentiteetti muiden Suomen heimojen vastaavasta

identiteetistä? Onko mahdollista määritellä erikseen heimokokonaisuuksien identiteetti?

Allardt (1981) ei pidä siirtokarjalaisia etnisenä vähemmistönä, vaikka käsite sisältää

etnisen ryhmän tuntomerkit: halun kuulua kyseiseen ryhmään, geneettisen aspektin ja

erityiset kulttuuripiirteet kuten murre. Suomalaisuus on siirtokarjalaisten kohdalla voi-

makkaampi kriteeri kuin siirtokarjalaisuus. Allardt perustelee käsitystään karjalaisten

joillakin ominaisuuksilla: korkealla koulutustasolla, taloudellisilla kyvyillä ja karjalais-

ten piristävällä vaikutuksella sijoituspaikkakuntiin. Karjalaiset myös �pystyivät teke-

mään itsensä tärkeiksi ja ovat olleet suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti kunnioitettu

kansanryhmä, luonnollisista yksilöllisistä ristiriidoista huolimatta. Karjalaisten eetoksen

ja monien aktiivisten karjalaisjärjestöjen olemassaolosta huolimatta ei ole ollut tapana

pitää siirtoväkeä erillisenä etnisenä vähemmistönä.� (Allardt 1981, 73�74)

Siirtokarjalaisia koskevassa kirjallisuudessa ja muistelmissa on kuvauksia siitä, että

karjalaiset olivat vastahakoisia tekemään töitä vieraille huonolla palkalla, mutta kun

oma tila sijoituspaikkakunnalla oli saatu tai päästy tuhotulle kotiseudulle Kannakselle,

he tekivät pitkiä työpäiviä väsymättä. Takaisin Suomelle vallattuun Karjalaan haluttiin

palata, vaikka esimerkiksi asumisolot olivat siellä erittäin alkeelliset. Ensimmäisenä

kesänä Kannaksella tehtiin päivisin maataloustöitä ja öisin rakennettiin talvisuojia ihmi-

sille ja eläimille. Karjalaiset vaativat oikeuksiaan ja nurkuivat, jos heidän oikeudentun-

toaan loukattiin esimerkiksi yhteiskunnan viranomaisten päätöksin.
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Muistan itse olleeni ylpeä siitä, että Hämeeseen sijoittumisen jälkeen karjalaisten pel-

loilla syntyi päivässä täydempiä ja pitempiä heinä- tai viljaseiväsrivistöjä kuin vierei-

sillä hämäläisten pelloilla. Karjalaisten pelloilla oli naisiakin töissä, mutta hämäläisillä

ainoastaan miehiä. Tämä liittyy myös siihen Sallinen Gimplin toteamaan kulttuuri-

ilmiöön, että Karjalassa naiset osallistuivat peltotöihin, kun esimerkiksi Hämeessä tätä

tapaa ei ollut. Karjalaiset tekivät töitä myös urakkaluontoisesti silloin, kun oli tekemisen

aika välittämättä kellonajoista, kun vastaavasti länsisuomalaiset toimivat kellonaikojen

mukaan. (Sallinen-Gimpl 1994, 286�287)

Yhteisyysidentiteetti saattaa säilyä vuosikymmeniä, vaikka konkreettista yhteyttä ei ole

enää ollut. Wariksen tutkimuksen kuvaaman esimerkkiperheen poika kertoo: �Vaikka

kaukaisemmankin tutun omasta kylästä tapaa, on kuin paras veli tulisi vastaan... Jos sen

poikajoukon vielä saisi siellä kokoon, niin heti lähtisin takaisin, mutta se on mahdoton-

ta, heistä on niin moni sankarivainaja.� (Waris 1952a, 29)

Karjalaisten juhlat keräävät vielä uudella vuosituhannella runsaasti väkeä. Pitäjäjuhlia

järjestetään vuosittain kymmeniä ja ne keräävät kukin satoja osallistujia, vaikka he saa-

puvat eri maakunnista. Vuosittain kolmipäiväisinä järjestettävät Karjalaiset kesäjuhlat

on valtakunnallinen näyttö karjalaisen identiteetin säilymisestä. Näihin Karjalan Liiton

kesäjuhliin osallistuu vuosittain 10 000�20 000 juhlavierasta. Juhlakulkueessa marssii

3�4 kilometrin matkan kulloisenkin juhlakaupungin halki useita tuhansia karjalaisia ja

karjalaisten jälkeläisiä. Tuollaista matkaa vain harvat varsinaiset siirtokarjalaiset pysty-

vät enää kävelemään ainakaan lippua kantaen. Lippujakin kulkueessa on satoja. Ikä on

monelle osallistumisen esteenä. Viime aikoina on havaittu, että myös siirtokarjalaisten

lapsia ja lastenlapsia tulee yhä enemmän mukaan järjestöjen toimintoihin. Näin on syytä

olettaa, että karjalainen heimoidentiteetti myös periytyy eli siirtyy sukupolvelta toiselle,

vaikka kosketus omaan kulttuuriin on sattumanvaraista.
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3.2.4 Siirtokarjalaisten kokemukset historiallisessa kontekstissa

Mitä merkitsee karjalaisen yksilölliselle ja/tai ryhmä- tai yhteisyysidentiteetille suku-

polvien ajan kestänyt taistelu oikeuksista, kuten lahjoitusmaaolot ja myös vuosisatojen

aikana usein toistuvat venäläisten tuhoretket suomalaisiin rajakyliin, joissa talot poltet-

tiin ja tavoitetut siviilit tapettiin, kun Ruotsin kuninkaat veivät nuoret miehet muihin

maihin sotaretkille? Silloin ei lähdetty kotiseudulta pois, vaan paettiin piilopirtteihin,

kunnes rauha taas palasi ja kodit rakennettiin uudelleen. Olosuhteet kasvattivat mahdol-

lisesti identiteettiä sukupolvien yli itsetietoiseen, kestävään suuntaan. Lapset näkivät

vanhempiensa uskon elämään ja kasvoivat siinä ohessa samaan sitkeään minuuteen.

Oletan, että taipumattomuus virkavallan kohtuuttomiin määräyksiin on välittynyt siirto-

karjalaisiinkin omien esipolvien asenneilmapiiristä sukupolvien ketjussa.

Päivikki Suojanen on tutkinut amerikansuomalaisten siirtolaisuutta ja käsitellyt sitä

kulttuurisokkiteorian valossa. Kulttuurisokiksi on määritelty stressikokemus, joka syn-

tyy vieraaseen kulttuuriin muuttaneelle muuton yhteydessä ja sen jälkeen. Kulttuurisok-

kiteorioita ovat kehittäneet Suojasen (1992) mukaan eri tutkijat. Suru- ja menetysteorian

mukaan muuton yhteydessä on tunnettu surun ja menetyksen tunteita. Kontrolli- eli fa-

talismiteoria taas selittää muuttajan subjektiksi tai objektiksi: hän on itse päättänyt

muuttaa tai hänelle tapahtuu asioita voimatta itse niihin vaikuttaa. Siirtokarjalaiset olivat

heiteltävinä sodan ja asutustoiminnan vaiheissa, mutta alkoivat pian hallita itse elä-

määnsä. Tukiverkostoteoria sopii sen sijaan hyvin kuvaamaan siirtokarjalaisten selviy-

tymistä uusissa oloissa. (Suojanen 1992, 44�49) Se kuvaa hyvin surun ja menetysten

stressaaman siirtokarjalaisen selviytymistarpeeseen vastaamista. Siirtokarjalainen oli

vain alkutilanteessa toisista riippuvainen, mutta otti pian oman elämänsä subjektina

muutosten ohjauksen hallintaansa.

Suru- ja menetysteoria tuntuu sopivan parhaiten siirtokarjalaisten elämäntilannetta se-

littämään. Sallinen-Gimpl (1994, 55) arvioi sen sopivan siirtokarjalaisten alkutilantee-

seen. Kuitenkin on ilmeistä, että teorian soveltuvuus ei ole kokonaan poistunut vielä

kymmenienkään vuosien jälkeen. Näin oletan siksi, että suru kotiseudun menetyksestä

on usein toistuva aihe siirtokarjalaisten omissa kuvauksissa vielä nykyisinkin. Lisäksi

tukiverkoston merkitys oli siirtokarjalaisille tärkeä. Runsas matkustelu sukulaisia ja
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entisiä naapureita tapaamaan ilmentää tätä. Arvoerot entisen ja uuden kotiseudun välillä

tulivat esiin arvojen yhteentörmäyksissä sijoituspaikkakunnilla.

Siirtokarjalaisten selviytymiskyky tai -strategia evakuoinnin jälkeen voisi kulttuurisok-

kiteorioita ja niistä etenkin kontrolli- ja fatalismiteoriaa paremmin selittyä sisäisesti oh-

jautuvasta elämänhallinnasta. Myös Roos (1987, 242) toteaa monia ilmiöitä, jotka mer-

kitsevät ulkoisen elämänhallinnan lisääntyvän, ja väittää, että se vähentää ihmisissä si-

säisen elämänhallinnan kykyä.

Akkulturaatio on kulttuurien vuorovaikutuksesta johtuva kulttuurin muutos. Siirtokar-

jalaisten osalta akkulturaatiossa on kysymys molempien kulttuurien muutoksesta eikä

siitä, että vähemmistö vain muuttuisi. Assimilaatio, joka taas merkitsee sulautumista, on

myös laaja käsite ja tarkoittaa kulttuurin tilaa, jossa eroja ei enää ole. Se on akkulturaa-

tion tulos, mutta se voi jäädä kehittymättä loppuun saakka. Viimeksi mainitut käsitteet

ovat prosesseja, mutta eri suuntiin. Akkulturaatiossa mukautuminen on molemminpuo-

lista, mutta assimilaatiossa yksisuuntaista. (Sallinen-Gimpl 1994, 54�57)

Outi Tuomi-Nikula on havainnut saksansuomalaisten akkulturaatiota tutkiessaan eron

ulkoisen ja psyykkisen akkulturoitumisen välillä. Se ilmenee saksalais-suomalaisessa

avioliitossa olevan suomalaisen miehen käyttäytymiseroissa Saksassa ja Suomessa.

Saksassa hän näyttää sopeutuneen täysin saksalaiseen elämäntapaan, mutta Suomessa

vieraillessaan hän uppoaa täysin suomalaiseen elämäntyyliin. (Tuomi-Nikula 1989,

155�157) Tämä voi olla luontainen ominaisuus eri kulttuureihin kuuluvien vuorovai-

kutuksessa. Kun karjalainen puhuu toisen karjalaisen kanssa, Karjalan murre voi tulla

spontaanisti puhekieleksi, vaikka muuten puhuttaisiin yleiskieltä tai jotain sekoitusta.

Käsite kulttuuri-interferenssi vastaa Sallinen-Gimplin mukaan riittävää tarkkuutta siir-

tokarjalaisten ja muiden suomalaisten kulttuurien kohtaamisen määrittelyssä. Interfe-

renssi tarkoittaa kielitieteessä sekaantumista eli sitä, että kaksi kielellistä systeemiä kil-

pailee keskenään ja yksilö valitsee kielenkäyttönsä kummankin systeemin mukaan.

(Sallinen-Gimpl 1994, 41) Interferenssi-käsitettä voi soveltaa myös laajemmin kulttuu-

rien kohtaamiseen.

Johannes Virolainen pohtii siirtokarjalaisten elämän suurta draamaa seuraavasti:
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�Kun ihminen joutuu lähtemään sotaa pakoon, hän aivankuin menettää identiteettin-
sä, häneltä putoaa elämän pohja, kun koti ja kotiseutu ja kaikki mikä niihin liittyy,
menetetään. Vaikka silloin suuri osa näistä ihmisistä uskoi, että lähtö oli väliaikai-
nen, kaikkien kasvoista kuvastui epätietoisuus: mitenhän tässä mahtaa käydä?� (Vi-
rolainen 1988, 145)

Kun siirtoseurakunnat oli päätetty lakkauttaa, monet seurakunnat toimivat lakkautumis-

vuoden viimeiseen päivään asti. Samoin tehtiin kuntien lakkauttamiset. Järjestöjen, ku-

ten Marttajärjestön, Nuorisoseurajärjestön yms., paikallisyksiköt toimivat vielä 1950-

luvulla ja jopa 1960-luvulla. Joitakin siirtonuorisoseuroja toimii vieläkin. Kuitenkin

siirtokarjalaisten kotiseutuun liittyneet kulttuuriset tukirakenteet ovat kadonneet pala

palalta. Siitä huolimatta karjalaisuus on säilynyt jopa jälkipolvissa. Aikaisempia tukira-

kenteita korvaamaan luotiin karjalaseuroja ja pitäjäseuroja, jotka liittyivät Karjalan

Liittoon, joka perustettiin jo huhtikuussa 1940 eli kohta talvisodan päättymisen jälkeen.

Karjalainen vaikuttaja Erkki Paavolainen (1960, 207�209) mainitsee piispa Eino Sor-

musen eräästä puheesta, jossa tämä oli kysynyt, miksi karjalainen nauraa, vaikka hänen

pitäisi itkeä, ja vastaa: "Hän nauraa, ettei hänen tarvitsisi itkeä ja hän laulaa, koska hän

muuten pakahtuisi kätkettyyn tuskaansa." Kirjalija Kersti Bergroth on nähnyt (ks. Paa-

volainen 1960, 207) karjalaisessa luonteessa sitä rohkeaa, usein sankarillista suhtautu-

mista maailmaan, joka on karjalaisen ihanne: "Ihmisen pitää osata kantaa elämän vai-

keudet katkeroitumatta ja pimenemättä."

Edelleen Paavolainen kertoo tajunneensa välähdyksenomaisesti mainitun Bergrothin

ilmaiseman totuuden, kun hän oli saapunut Helsingistä Viipurin asemalle kesäkuun 10.

päivänä 1944 jatkaakseen sieltä Kanneljärvelle:

"Ystäväni rautatievirkailija koetti estellä matkani jatkamista. Kaikkihan tulevat jo
pois Kannakselta, hän kertoi. Ja sitten hän sanoi: �Etkö menisi matkamiehiä lohdut-
tamaan, luulen, että he ovat sen tarpeessa.� Tuskin koskaan olen tuntenut avutto-
muuteni niin pohjattomana kuin noina muutamina raskaina hetkinä harppaillessani
rautatiekiskojen yli sivuraiteilla seisovalle evakkojunalle. Jokainen tuskalla löytämä-
ni ajatus ja kaikki sanat tuntuivat avuttomilta ja kömpelöiltä. Kiivetessäni vaunun
rappuja en vielä tietänyt, miten olisi aloitettava. Vapisevin mielin avasin oven. Mi-
nua tervehti sellainen puheensorina, etten tahtonut uskoa korviani. Mukavasti toisen
luokan vaunun sohvilla istuvat iloiset naapurinemännät kertoivat olevansa pienellä
lomamatkalla.
� Touot on saatu maahan.
� Onhan tässä nyt aikaakin.
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� Kyllä se valtio meistä huolehtii.
Näin he vuoronsa perään nauroivat. Ja niin riehaannuimme kilpaamaan, kuka pystyy
kevyimmin näyttämään vapautuneisuutta, vaikka jokaisen rintaa raateli syvä tuska.

Usein johtuu mieleen tuo kohtalonomainen aamuhetki Viipurin asemalla. Se on va-
kuuttavimpia todistuksia karjalaisen kyvystä kantaa elämänsä vaikeudet katkeroitu-
matta ja pimenemättä. Sen osoittivat naapurin emännät lähtiessään kesälomalle. �
Sille lomalle, joka ei vieläkään ole tullut.� (Erkki Paavolainen 1960, 207�209)

Siirtokarjalaisten vastaus ihmettelyyn, että karjalaiset nauravat, vaikka olisi syytä itkeä,

on usein ollut: "Ilo pintaa vaik syvän märkänis!" Ilo piti saada pintaan, koska muuten

olisi vaivuttu apatiaan. Kuvaavaa on myös Pekka Hämäläisen kertoma esimerkki 18

vuotta suljetussa kopissa kurjissa oloissa eläneistä vangeista, jota säilyttivät mielenter-

veytensä mielikuvitusjuhlien ansiosta. He söivät joka päivä hienoissa ravintoloissa, kä-

vivät teattereissa ja oopperoissa esiintyen toisilleen. (Veijalainen 2002, 10�11)

3.3 Kasvatuksen kulttuurinen konteksti

Kasvatustieteessä on nykyisin kiinnitetty huomiota oppimisen kontekstisidonnaisuuteen.

Kirsti Lonka (2002) toteaa kontekstuaalisuutta koskevassa verkkokeskustelussa: "Nyky-

ään monet oppimisen tutkijat korostavat tiedon sosiaalista rakentamista sekä konteks-

tisidonnaisuutta � tällä tavalla nivoutuvat kauniisti yhteen sekä konstruktiivinen, sosi-

aalinen että kontekstuaalinen näkökulma." Antti Kauppi (1993) näkee oppimisen tär-

keänä tekijänä oppijan kehittymisessä ja hänen identiteettinsä muodostumisessa osaksi

sosiokulttuurista toimintaympäristöä. Oppiminen on keskeistä yksilön elämismaailman

rakentamisessa ja uusintamisessa. (Kauppi 1993, 77�78)

Viime vuosikymmeninä aikuiskasvatuksessa on kiinnitetty huomiota opettamisen sijasta

aikuisen oppimiseen. Samalla on havahduttu tarkastelemaan sitä laajaa vaikutuskenttää,

joka oppijaa ympäröi arkielämässä. Työn, opiskelun ja vapaa-ajan rajat eivät ole aina

selkeät. Totutusta kokeita varten opiskeltavien valmiiden oppisisältöjen omaksumisesta

ja annettujen ohjestrategioiden sijasta on pyritty siirtymään toisenlaisiin, oppijakeskei-

siin oppimiskäytäntöihin.
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3.3.1 Kasvuympäristö � koulutus ja itsensä kehittäminen

Kasvuympäristö toimii havaintokenttänä oppimisessa, ja itsensä kehittäminen liittyy

koulutukseen, mutta on myös sen ulkopuolelle ulottuva laaja kasvun osa-alue. Kasva-

tusta ja kasvua koskevana itsensä kehittäminen on sidoksissa oleellisesti kasvuympä-

ristöön. Kasvatus ja itsensä kehittäminen ovat yhteydessä kasvuympäristön moniin

ulottuvuuksiin.

Kasvatuksen ja oppimisen tarpeet ja tavoitteet sekä osaksi menetelmät juontuvat siitä

kulttuuritaustasta, joka kasvatus- tai oppimistilanteessa ja ympäristössä vallitsee. Peter

Jarvis (1989, 92�95) esittää pohtiessaan olemista ja oppimista, että ihminen joutuu rat-

kaisemaan tilannekohtaisia ongelmia aiemman kokemuksensa perusteella. Kuitenkin

eteen tulee tilanteita, joissa aikaisempi kokemus ei riitä, vaan syntyy ristiriita opitun ja

uuden kokemuksen välille. Tätä ristiriitaa Jarvis pitää oleellisena oppimisen virikkeenä:

"... ihmiset ovat tietoisia paitsi itsestään, myös omista rajoituksistaan ja siksi heidän
on selitettävä itselleen oma olemisensa. Ihminen etsii jatkuvasti merkitystä olemas-
saololleen, mikä merkitsee oppimista, ja aina kun syntyy ristiriita, havaitaan, ettei ole
mitään absoluuttista vastausta vaan kaikki, mitä ihminen keksii, on suhteellista."
(Jarvis 1989, 94)

Jarvis käsittelee myös kriisien synnyttämiä muutostilanteita, jotka johtavat uuden oppi-

miseen ja oppimishalukkuuteen. Hän selittää traumaattisten tapahtumien tekevän kysy-

myksistä avoimia ja viittaa Aslanianin ja Brickellin (1980) tutkimukseen. Tuloksen mu-

kaan ihmiset, joilla oli jokin kriisi elämässään, olivat muita halukkaampia osallistumaan

aikuiskoulutukseen.

Karjalaisten kriisi koski kaikkia siirtokarjalaisia. Aikaisemman kokemuksen ja uuden

tilanteen keskinäinen ristiriita oli räikeä tai kaaosmainen. Oppimisen/tietämisen tarve

oli suuri, mutta aluksi ei ollut muuta mahdollisuutta oppimiseen kuin oma ja kohtaloto-

verien ongelmanratkaisu yhdessä ja erikseen. Ei edes evakkoonlähtökäskyä tullut. Itse

piti arvioida tilanne ja ratkaista lähtöhetki. Kun uusia ennen kokemattomia tilanteita

tuli, ei ulkopuolelta järjestettyä opastusta niihinkään ollut saatavissa, sillä viranomaisilla

oli muuta ajankohtaista tekemistä. Koska suuri osa siirtokarjalaisista oli aikuisia ihmi-

siä, he osasivat kyllä toimia uudessakin tilanteessa mielekkäällä tavalla ja toimia siten
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myös vanhustensa ja lastensa puolesta. Viranomaisten tehtäväksi jäikin sitten laitoksissa

olevien evakuoiminen ja heidän huoltamisensa.

Pienten sotavahinkokorvausten avulla siirtokarjalaisista osa ehti aloittaa uuden kodin

rakentamisen jäljelle jääneeseen Suomen osaan. Kun alkoi olla toiveita kotiseudulle

pääsystä, monet rakennukset ja rakennushankkeet olivat kesken, koska tarvikepulan

vuoksi rakennustoiminta oli hidasta.

Kun Karjalan kannas oli vuonna 1941 vallattu takaisin Suomelle, karjalaiset alkoivat

haluta takaisin, vaikka koti oli useimmilta tuhoutunut. Rakennuskanta oli todella heik-

ko. Kouluista yli puolet oli tuhoutunut ja vähiten niitä oli säilynyt eteläisellä Kannak-

sella. Heinjoen yhdestätoista koulusta ei ainoatakaan ollut säästynyt sodan tuholta. Ki-

vennavalla oli säästynyt ainakin yksi koulu, mutta päätien varrella sijainneista kaikki

olivat tuhoutuneet. Kivennavalle palasi vuoteen 1944 mennessä 4 205 asukasta eli 44,8

% vuoden 1939 asukasluvusta. Kun isät olivat sotatehtävissä, loppuosa perheistä halut-

tiin pitää koossa. Niin Karjalaan palasi myös paljon lapsia. (Simonen 1965, 261) Tämä

edellytti koulunkäynnin järjestämistä.

Syyslukukauden alussa vuonna 1939 Karjalassa (nykyisin "pakkoluovutettu" osa Suo-

men Karjalaa) oli kansakouluja 701, niissä opettajia 1 884 ja oppilaita 53 728. Kansa-

koulunopettajia valmistettiin Sortavalan ja Suistamon seminaareissa. Oppikouluja oli

24. Lisäksi oli kuusi kansanopistoa, yhdeksän työväenopistoa, maamiesopisto, maan-

viljelyskoulu, maamieskouluja, karjanhoitokouluja, emäntäkoulu, kotitalouskouluja,

kotiteollisuuskouluja jne. (Simonen 1965, 261) Kansakoulujen toimimaan saaminen

palautetun Karjalan kotiseudulle palanneille lapsille oli ensisijainen viranomaisten teh-

tävä. Suurista vaikeuksista huolimatta se onnistui ainakin välttävästi myös niillä paikka-

kunnilla, joissa koulut olivat tuhoutuneet.

Siviili- ja sotilasviranomaiset järjestivät koulunkäyntiä erilaisiin tilapäisiin tiloihin, sit-

ten kun tiloja vapautui asumiselta ja yleisiltä toiminnoilta, kuten kaupoilta niiden omien

tilojen valmistuttua. Opettajia saatiin sen jälkeen, kun lailla 13.5.1942 oli määrätty, että

palautetun alueen avoimeksi tulleisiin valtion tai kunnan virkoihin tai toimiin on viimei-

sellä vakinaisella haltijalla etuoikeus. Niinpä kannakselaisten koulujen opettajat saattoi-

vat palata ilman suurempia muodollisuuksia hoitamaan talvisodan keskeyttämää ope-
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tustyötään. Monet heistä palasivat. (Simonen 1965, 264) Lisäksi syksyllä 1943 Viipuris-

sa alkoi toimia ainakin yksi oppikoulu.

Kun on riittävän vahva kriisi, ihminen osaa toimia oikein, vaikka häntä ei olisi koulu-

tettu eteen tuleviin tehtäviin. Karjalaan paluuseen liittyviä tehtäviä organisoimaan jou-

tuivat kuntien luottamushenkilöiden lisäksi sotilaat. He olivat siviilissä toimineet sellai-

sissa tehtävissä, joista oli apua uusien tilanteiden vaatimissa toimissa sikäli, että alue oli

tuttua. Myös sotapalvelus katsottiin valmennukseksi organisointikykyä vaativiin tehtä-

viin. (Virolainen 1989, 140�143)

Lapsilla oli Karjalaan palattuaan 1942�1944 runsaasti oppimisen tilaisuuksia myös

koulun ulkopuolella. Lapset osallistuivat aikuisten töihin ja yli 12-vuotiailla oli mah-

dollisuus osallistua Nuorten Talkoot -työliikkeeseen. Liikkeen johdolla kerättiin eri-

laista jätemateriaalia uusiokäyttöön, jalometalleja ammusjätteistä, pihkaa sodan vau-

rioittamista puista, tähkiä pelloilta ja erilaisia luonnontuotteita metsistä. Vapaa-ajatkin

olivat oppimista; etenkin pojat viettivät aikaa sotamateriaalin tutkimisessa. Se oppi tosin

oli viedä monen lapsen hengen tai saattaa heidät vammautuneiksi. Onnettomuuksilta-

kaan ei täysin vältytty. Myös sotatapahtumien (mm. ilmataistelut) ja sotilaiden toimien

seuraaminen oli mielenkiintoinen harrastus. Taidettiinpa kysellä sotilailta kiinnostavia

asioita.

Toki rauhanomaisiakin vapaa-ajan oppimisen mahdollisuuksia järjestettiin niin lapsille

kuin aikuisille. Kun aikuisten kiireisimmät viljely- ja rakennustyöt olivat ohi, martoille,

maanviljelysseuroille, maatalouskerhoille ja muulle yhdistystoiminnalle annettiin aikaa.

Ne järjestivät mitä moninaisimpia kursseja, joilla valmistettiin arkielämässä kipeästi

tarvittavia tuotteita tallukoista (kengänkorvikkeet) säilykkeisiin asti. Myös henkisen

elämän toiminnot virittyivät uudelleen. Ohjelmailtoja järjestettiin, ja laulukuorot alkoi-

vat toimia. Ainakin Kivennavalla aloitti myös kunnankirjasto.

Sotien jälkeen kasvuympäristö palasi vähitellen rauhanomaiseksi. Alkoi kiireinen ra-

kennustoiminta, kun karjalaiset rakensivat kodit sijoituspaikkakunnilleen. Samaan ai-

kaan tapahtui myös sotakorvausteollisuuden luominen. Työvoimaa tarvittiin runsaasti

molempiin. Ei ollut aikaa kouluttaa ihmisiä tarvittaviin ammatteihin, vaan tartuttiin vain

toimeen vanhan sanonnan periaatteella: "Työ tekijäänsä neuvoo."
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Olosuhteista johtuen monet siirtokarjalaisista nuorista eivät voineet hankkia ajallaan

ammattitaitoa koulutuksen kautta. Työssäoppiminen ilman järjestettyä ohjausta oli mo-

nelle ainoa mahdollisuus valmentautua ammattiin. Lisäksi tuolloin maalaisympäristössä

oli monitaitoisia aikuisia, joilta nuoret saivat mallia moniin erilaisiin maalaistaloissa

harjoitettaviin tehtäviin. Pula-aika jatkui vielä pitkälti 1950-luvulle asti. Tavarasta oli

pula myös siksi, että teollisuus oli varattu sotakorvaustavaroiden tuottamiseen. Arki-

elämässä tarvittavia tuotteita tehtiin silloin kotona. Saippua keitettiin teurasjätteistä,

perunajauhoja tehtiin kotipellolla kasvatetuista perunoista, ja siirappia valmistettiin so-

kerijuurikkaista sokeria korvaamaan. Luonnosta kerättiin monia ravinto- ja hivenaineita

sisältäviä ruokatarvikkeita. Myös viljankorjuussa varisseita tähkiä poimittiin pelloilta.

Osmankäämeistä saatiin tyynyjen täytteitä. Patjapussit täytettiin oljilla. Pitovaatteisiin

kudottiin kankaat itse kasvatetusta pellavasta. Vaatteita valmistettiin myös vanhoja ku-

luneita ratkoen ja kääntäen. Aikuisten vaatteista sai tällä tavalla vaatteita lapsille.

Noissa kaikissa toiminnoissa lapset ja nuoret saivat olla mukana. Monentasoinen oppi-

minen vallinneissa tilanteissa oli ilmeistä. Omatoimisuus oli opittu hyve. Ammatin tai

työtehtävien vaihtaminen oli tarpeellista työtilaisuuksien vaihtelevuudesta johtuen. Kun

karjalaisten rakennukset valmistuivat, työt rakennusalalla vähenivät. Muitakin yhteis-

kuntaan liittyviä muutoksia tuli 1950-luvulla, kuten muutto maaseudulta kaupunkeihin.

3.3.2 Irrallisuuden kokemuksesta itseluottamukseen ja elämänhallintaan

Kasvuympäristön tiheät vaihdokset luovat lapsissa irrallisuuden tunnetta. Kun uudessa

koulussa uusien oppilastoverien keskellä tulokas joutuu ylimääräisen eikä aina positiivi-

sen huomion kohteeksi, irrallisuuden kokeminen voimistuu. Karjalaisilla lapsilla oli

lisärasitteena heimokohtainen erilaisuus, mikä ilmeni selkeimmin sijoituspaikkakunnilla

enemmistöstä eroavana murteena. Myös opettaja saattoi syrjiä ja nimitellä siirtokarjalai-

sia lapsia.

Noista oletetuista huonoista lähtökohdista huolimatta kaikki karjalaiset lapset eivät ko-

keneet erilaisuutta ylivoimaisena. Tavallisesti heitä oli useita samalla luokalla ja he sai-

vat tukea toisistaan. Ehkä myös karjalaisella persoonallisuudella ja kodin ilmapiirillä oli

oma osuutensa suojelevana vaikutuksena.
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Lähes kaikki Kannaksen maaseudulta kotoisin olleet siirtokarjalaiset joutuivat asumaan

ensimmäiset kuukaudet, mutta useimmat kaksikin vuotta �toisten nurkissa�. Etenkin

talvisodan tulituiskussa paenneet eteläisen Kannaksen ihmiset tyhjennettiin Länsi-

Suomessa junasta ja linja-autosta ensin johonkin yleiseen tilaan, kuten kirkkoon tai

koululle. Sieltä sitten isännät kävivät hevosilla hakemassa ja valitsivat ensin niitä, joista

arvelivat olevan työapua. Lapsiperheet jäivät monesti viimeisiksi. Jo silloin tuli tunne

kuin olisimme olleet huutokauppatavaraa. Asunnoksi annettiin tavallisesti jokin ulkora-

kennuksessa oleva varahuone tai kylmänä pidetty kesäsali. Kohtelu ei muutenkaan aina

ollut ihmisarvoa tukevaa.

Kuitenkin monen isännän ja emännän suhtautuminen parani sen jälkeen, kun heidän

omat poikansa olivat rintamalta kirjoittaneet, että karjalaisia pitää kohdella hyvin. Soti-

laat olivat olleet majoitettuina karjalaistaloissa ja kokeneet myönteisen kohtelun sekä

saattaneet nähdä evakkojen lähdön kotien tuhoutuessa. Joku länsisuomalainen sotilas oli

antanut kotinsa osoitteen Karjalasta lähtevälle perheelle ja kehottanut menemään sinne.

Lisäksi olot paranivat jonkin verran, kun talon väki huomasi, etteivät siirtokarjalaiset

olleetkaan �laiskoja�. Jopa elämänikäisiä ystävyyssuhteita syntyi. Kuitenkin vapaus

puuttui ja asutustoiminnan viipymiseen kyllästyneet karjalaiset etsivät omatoimisesti

�omaa paikkaa�.

Kun oma tila sitten löytyi asutustoiminnan, vapaaehtoisen kaupan tai muun keinon

avulla, alkoi kova puurtaminen. Ostipa ryhmä siirtokarjalaisia maanviljelijöitä kokonai-

sen Högforsin tehtaiden omistaman kartanon Vihdin Vanjärveltä ja perusti noin sata

taloa käsittävän karjalaiskylän. Jokainen perhe rakensi ensin saunan. Samalla perheet

pääsivät omaan yksityisyyteen. Itseluottamusta osoittaa juuri omatoimisuus, joka näkyi

siirtokarjalaisten sitkeytenä etsiä sopivaa omaa tilaa ja sen saamisen jälkeen kiireisenä

kodin rakentamisena ja uuden pellon raivaamisena. Silloin kaikki koetut epäoikeuden-

mukaisuudet ja torjunnat saivat siirtyä mielen taustalle. (Vrt. Sallinen-Gimpl 1994, 225)

Suurissa elämänmuutoksissa myös elämänhallinta on tärkeässä roolissa. Siirtokarjalais-

ten elämän järkyttävimpänä elämänmuutoksena voidaan pitää kodin ja kotiseudun me-

netystä kaikkine seurauksineen. Heidän kykynsä elämänhallintaan joutui erittäin kovalle
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koetukselle ensimmäisen evakkomatkan alusta aina lopulliselle sijoituspaikkakunnalle

asettumiseen, uuden kodin rakentamiseen ja pitemmällekin.

Hyvä itseluottamus on välttämätön elämänhallinnan edellytys. Se, mitä itselle tapahtuu,

on hyvän itseluottamuksen omaavan ihmisen hallinnassa niiltä osin kuin kysymys ei ole

todellisten päätösten ulottumattomissa olevista asioista, kuten sodasta, luonnononnetto-

muuksista tai esimerkiksi maan hallituksen päätöksistä ja viranomaisten toimenpiteistä.

Siitäkin, mitä mainitut tapahtumat ja seikat vaikuttavat ihmisen elämään, on hyvän it-

seluottamuksen ja elämänhallintakyvyn omaavalla ihmisellä mahdollisuus tehdä valin-

toja. Hän voi soveltaa suunnitelmansa niiden ohi eli etsiä kompensaatioita sen sijaan,

että hän ottaisi passiivisena vastaan sen, mitä tulee. Näin hyvä itseluottamus johtaa var-

sin hyvään elämänhallintaan.

Elämänhallinnan määritelmiä ovat luoneet ja muokanneet useat tutkijat. Niiden mukaan

keskeistä elämänhallinnalle on, miten ihminen itse voi vaikuttaa elämäänsä. Suomalai-

sista tutkijoista Roos (1988) toteaa elämäkertoja tarkasteltuaan, että kertojan kannalta

avainkysymyksiä on, millainen ote hänellä itsellään on oman elämänsä tapahtumiin.

Joko elämä on kokonaisuudessaan kertojan vaikutusvallassa tai elämä koetaan sellaisek-

si, ettei kertojalla ole mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumiin. Roos korostaa kuitenkin,

että ihmisellä itsellään voi olla toisenlainen kuva vaikutusmahdollisuuksistaan kuin mi-

ten toiset sen näkevät. Näin tullaan elämänhallinnan kahteen eri muotoon, sisäiseen ja

ulkoiseen elämänhallintaan. Ulkoista elämänhallintaa tavoitellaan yleisesti, ja se on

objektiivisesti helpommin todettavissa kuin paljon monimutkaisempi sisäinen elämän-

hallinta. Se näkyy aineellisena vaurautena tai muuna tavoiteltuna konkreettisena ilmiö-

nä, kuten yhteiskunnallisena asemana. (Roos 1988, 206�207)

Raimo Raitasalo määrittelee sisäisen elämänhallinnan tapahtumasarjaksi, joka "pyrkii

tunteiden, havaintotoimintojen ja mielikuvien avulla käsittelemään tapahtuneiden vauri-

oiden ja menetysten sekä uhkien ja vaarojen aiheuttamaa ahdistuneisuutta sekä myös

haasteellisina koettuja tilanteita". Ulkoinen elämänhallinta "on välineellistä käyttäyty-

mistä samojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on toimintaa, jonka myös sosiaalinen

ympäristö voi havaita mutta ei välttämättä voi mieltää sen päämääriä." Raitasalo koros-

taa elämänhallinnassa olevan myös tiedostamattomia persoonallisuustekijöitä. Hän pitää

niitä tärkeinä tekijöinä elämänhallinnassa. (Raitasalo 1995, 61�62) Raitasalon näkö-
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kulma liittyy sosiaalityöhön, mutta edellä olevia määritelmiä voidaan soveltaa myös

yhteisesti koettuun tilanteeseen ja muuntaa ne yksilökohtaisesta kokonaisen väestöryh-

män kokemusperustaan. Lopulta elämänhallintaratkaisut ovat kuitenkin kunkin yksilön

omia, vaikka lähtötilanne niiden tarpeeseen olisikin yhteinen.

Liisa Keltikangas-Järvinen (2000, 15�52) syventää elämänhallinnan käsitettä laajasti eri

näkökulmista. Hän näkee elämänhallinnan juuria suomalaisissa sananlaskuissa ja ter-

veessä maanviljelykulttuuriin pohjautuvassa elämäntavassa. Hän pohtii elämänhallinnan

tarpeen perustaa ja ajankuvien vaikutusta elämänhallinnan muotojen muutoksiin ja nä-

kee niissä jopa paradokseja. Psykologian asiantuntijana hän tarkastelee elämänhallintaa

ihmisen itsensä kannalta sekä erilaisten terveyden ja sairauden tilojen vaikutusta elä-

mänhallinnan muotoihin ja volyymiin.

Mainittu tutkija pohtii myös kestävän hallinnantunteen syntymistä ja nostaa esiin neljä

kehitystapahtumaa. Ensimmäinen on varhaislapsuudessa esiintyvän kaikkivoipaisuuden

tunteen korvautuminen realistisella mahdollisuuksien ja keinojen arvioimisella. Toisena

on kokemusperäinen tunne, että yksilö itse voi vaikuttaa elämäänsä. Kolmantena hän

mainitsee sisäisten tasapainoa lisäävien hallintakeinojen kehittymisen ja neljäntenä jär-

jen päättelyn avulla syntyvät hallintastrategiat. (Keltikangas-Järvinen 2000, 53�65)

Siirtokarjalaisten elämänhallinnassa korostuivat edellä kuvatusta nelijaosta toisen ja

neljännen kehitystapahtuman laatutasot. Avainkokemuksen voimakas merkitys nosti

oman vaikutusmahdollisuuden aivan uuteen arvoon. Toisaalta valmiiden ratkaisumalli-

en puuttuminen asetti oman päättelykyvyn merkittävään asemaan.

Sisäinen elämänhallinta on vaikeampi todeta, mutta yksilö itse on ratkaisevassa asemas-

sa sisäisen elämänhallinnan havaitsemisessa. Roos (1985, 41�43; 1988, 206�209;) tote-

aa aineistonsa elämäntarinoissa olevan yllättävän yleistä elämän hallintaan ottaminen tai

sen pohtiminen. Jopa monesti mainitaan ajankohta, jolloin elämä otettiin hallintaan.

Roos jäsentää elämänhallintaa elämäkerroista tulkituin perustein ja jakaa sisäisen elä-

mänhallinnan aitoon ja epäaitoon muotoon. Tällöin epäaito sisäinen hallinta osoittautuu

julkisivua ylläpitäväksi asennoitumiseksi, mutta aito sen sijaan joko perinteiseksi, ta-

vanomaiseksi elämäksi tai aidosti onnelliseksi sen mukaan, onko ulkoista elämänhal-

lintaa vai ei. Jos taas sisäistä hallintaa ei ilmene, ulkoisenkin hallinnan puuttuminen
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merkitsee, että elämästä tulee onneton ja kurja. Jos ulkoista hallintaa on mutta ei sisäis-

tä, elämää sävyttää kaikkeen tyytymättömyys ja valittaminen.

Taulukko 2. Roosin typologia elämänhallinnan vaihtoehdoista (mm. Roos 1988, 208).

Sisäinen hallinta
Ei On aito On epäaito

Ei Onneton, kurja
elämä

Perinteinen, tavan-
omainen elämäntari-
na

Epäonnistumisia
tiukasta julkisivusta
huolimatta

Ulkoinen
hallinta

On Valittaja, kaikkeen
tyytymätön

Aidosti onnellinen
tarina

Moderni, minulla
menee hyvin -tyyppi

Taulukon vaihtoehdot tuntuvat kovin pelkistetyiltä, ja Roos toteaakin taulukon esittä-

män mallin yksinkertaistetuksi. Sellaisenaan se kuitenkin antaa viitteitä elämänhallinnan

eri painotusten tarkasteluun.

3.4 Oppijan tarpeet, motivaatio ja unelmat kasvun lähtökohtana

Opiskelemaan lähteminen edellyttää tarvetta oppimiseen. Täytyy olla motivoitunut, ja

täytyy olla unelmia. Unelmat ovat kasvun lähtökohtia, ja koko oppimisprosessi saa

niistä käyntivoimansa. Unelmat siitä, mitä aion isona tehdä, ovat nuoren ihmisen kanta-

va voima ammatinvalinnan jälkeen opiskeluun lähtemisessä, mutta myös vapaamuotoi-

sen opiskelun lähtökohta voi olla unelma. Aikuisen voi motivoida opiskeluun vaikkapa

unelma matkustamisesta (kielet, toiset kulttuurit...). Etenkin siirtokarjalaisen nuoren

unelmat liittyivät opiskeluun itseisarvona eikä vain välineenä. Mahdollisuudet opiske-

luun sodan aikana ja sen jälkeen jälleenrakennuksen kiireisinä vuosina olivat huonot.

Siksi heille saattoi jäädä yleinen "opiskeluntarve päälle", vaikka havaittavaa merkitystä

tai välinearvoa sille ei olisikaan ollut. Näin ymmärrän ainakin itselleni käyneen.

Sveitsiläinen professori Pierre Dominicé on havainnut, että aikuisiässä opiskeluohjel-

miin ilmoittautuneet eivät aina ole selvillä, mitä he tavoittelevat opiskelullaan. He saat-

tavat lähteä mukaan vain täyttääkseen tyhjää aikaa tai heillä saattaa olla joitakin ajan

trendeihin liittyviä motiiveja, kuten jatkuvan koulutuksen saama arvostus tai vaikkapa

tarve saada sisältöä elämään. Motiivi saattaa kuitenkin olla piilossa. Joku saattaa oival-
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taa vasta kuukausien ja jopa vuosien kuluttua opiskelun aloittamisesta, mitä hän oli ta-

voitellut. (Dominicé 2000, 105) Nämä tulokset tuntuvat varsin ymmärrettäviltä myös

omia opiskelumotiivejani nyt jälkeenpäin pohtiessani.

Siirtokarjalaisilta ovat aikuisiksi vartuttuaan saattaneet jäädä mahdollisuudet järjestet-

tyyn opiskeluun tavoittamatta, koska tottumusta siihen ei nuorena ehtinyt saada runsaan

työmäärän takia. Kansalaisopistoja alkoi kuitenkin olla jo 1960-luvulla myös maaseu-

dulla, mikä toisaalta saattoi alentaa kynnystä tavoitteelliseen opiskeluun. Harrastus-

luontoiseen osallistumiseen oli enemmän tarvetta ja uskallusta. Motivaation puute ei

aina ole syynä osallistumattomuuteen, vaan toisinaan syynä ovat todelliset osallistumi-

sen esteet. Elämäntilanteilla on merkitystä opiskelun aloittamiseen.

Työväenopistossa opiskelevien elämänkertomuksia tutkineet Katri Poutanen ja Antti

Kauppi (1991) ovat esittäneet aikuisen oppimishaasteista nelikentän, joka kuvaa opis-

kelun suhdetta opiskelijan elämäntilanteeseen. He korostavat, että sama opiskelija si-

joittuu nelikenttään eri tavalla opiskelua aloittaessaan kuin tutkimusajankohtana, viiden

opiskeluvuoden jälkeen. Samoin malli voi soveltua muihinkin vapaan sivistystyön

opintomuotoihin. Se voi soveltua myös siirtokarjalaisten nonformaalisen opiskelun jä-

sentämiseen.

Taulukko 3. Opiskelijatyyppien nelikenttä (Poutanen ja Kauppi 1991, 216).

Rutiinit Transformaatiot

tavoitteellinen opiskelu kompensaatio-opiskeluSisäinen elämänhallinta

Ulkoinen elämänhallinta harrastusopiskelu Ajan täyttämiseen tähtäävä
opiskelu

Poutanen ja Kauppi ovat löytäneet sekä sisäisestä että ulkoisesta elämänhallinnasta

merkittävän opiskelun motiivin. Elämänmuutoksissa opiskelu on sisäiseen elämänhal-

lintaan liittyvää kompensaatiota tai ulkoista elämänhallintaa merkitsevää ajan täyttä-

mistä esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen tai sairastumisen vaiheessa. Opiskelu voi

muuttua rutiiniksi ja sen merkitys harrasteeksi tai mahdollisesti myös tavoitteelliseksi.
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Tutkijat korostavatkin, että tyypit eivät ole puhtaita missään vaiheessa, vaan jokaisessa

yksilössä on kaikkia tyyppejä painottuneena vain eri tavoin. (Poutanen & Kauppi 1991,

216)

Siirtokarjalaisten nuorten elämänhallinnan merkityksen voi olettaa ammattiin oppimi-

sessa tarpeen sanelemaksi. Edellä olevan nelikentän mukaan merkityksen voi määritellä

sisäiseksi elämänhallinnaksi ja tavoitteellisen opiskelun tyypiksi. Vaikka tarpeeseen

olisi vaikuttanut suuri elämänmuutos, sitä ei voi ymmärtää kompensaatioksi.

3.5 Mahdollisuuksien eriarvoisuus ja elämänkulun kokemuksellisuus

Eri aikakausina aikuiskasvatuksessa (kansanvalistus- ja kansansivistystyössä) on pidetty

tärkeänä osallistumisen ja tulosten saavuttamisen tasa-arvoisuutta. Tuomisto (1989)

tarkastelee tasa-arvo-käsitteen kehittymistä eri kausina. Hän jakaa Suomen aikuiskas-

vatuksen kolmeen aikakauteen merkittävimpien käänteiden mukaisesti. Ensimmäisen

kauden hän katsoo alkaneen Kansanvalistusseuran perustamisesta vuonna 1874 ja kes-

täneen 1920-luvulle, jolloin vapaata sivistystyötä koskeva lainsäädäntö alkoi kehittyä.

Keskeisimmät vapaan sivistystyön organisaatiot kehittyivät toisella jaksolla 1920-

luvulta 1960-luvulle. Aikuiskoulutuskomitean perustaminen vuonna 1971 aloitti valti-

ollisen aikuiskasvatuspolitiikan, jossa aikuiskasvatusta on tietoisesti kehitetty osana

valtiollista koulutuspolitiikkaa. (Tuomisto 1989, 38�43)

Vapaan sivistystyön lisäksi myös kansakoulu on perustettu tasa-arvon periaatteelle.

Yhteiskunnan monisäikeisyydestä johtuu se, ettei täydelliseen tasa-arvoon ole mahdol-

lista päästä vahvastakaan pyrkimyksestä huolimatta. Mahdollisuudet vaihtelevat asuin-

paikan, työn laadun, taloudellisten suhdanteiden, yhteiskunnallisen aseman ja erilaisten

tilanteiden johdosta muutamia esimerkkejä mainitakseni. Viimeksi kuluneina vuosi-

kymmeninä on tutkittu myös mahdollisuuksien eriarvoisuutta.

Seppo Pöntisen (1982, 153�162) sosiaalista liikkuvuutta tutkivassa työssä tarkastelu-

kulmana oleva, mahdollisuuksien eriarvoisuus on mielenkiintoinen myös tämän tutki-

muksen aineiston tarkastelussa. Hän käyttää tosin termiä eri merkityksessä kuin minun



55

aineistooni sopisi. Pöntisen aineistossa mahdollisuuksien eriarvoisuus tulee yhteiskun-

nallisen aseman kautta ajallisessa kontekstissa. Pöntinen ei tarkastele sotalapsia ja sota-

nuoria siirtokarjalaisten osalta erikseen, vaan käsittelee sukupolvia kokonaisuuksina

yhteiskunnallisten muutosten kontekstissa.

Siirtokarjalaiset sotalapset ja sotanuoret ovat kuitenkin kaikki kokeneet kodin menetyk-

sen ja sitä kautta myös sosiaalisen aseman heikkenemisen. Pöntisen tutkimuksen tulok-

siin verrattuna siirtokarjalaisten sotanuorten voidaan olettaa olevan koulutuksen osalta

eriarvoisempia muihin samaan sukupolveen kuuluviin verrattuna kuin keskenään sosi-

aalisen aseman perusteella, koska heidän vanhempiensa sosiaalinen status laski tilapäi-

sesti tai pysyvästi sodan ja kodin menetyksen vuoksi. Kuitenkin sosiaalirakenteesta

poikkeavat tilannekohtaiset esteet, kuten isän kaatuminen sodassa, tai ilmaantuneet

mahdollisuudet, kuten myönteinen sattuma, saattoivat aiheuttaa siirtokarjalaisten keski-

näisen eriarvoisuuden syntymistä.

Karjalassa yhteiskunnalliset luokkaerot olivat vähäisempiä kuin Länsi-Suomessa. Kar-

jalan kannaksen maaseudulla oli vähän täysin tilatonta väestöä. Toisaalta tilat olivat

pieniä ja maatiloilla oli vähäinen määrä vierasta työvoimaa. (Apunen 1987, 55) Kausi-

luontoista ja tilapäistä työvoimaa isot maatilat saivat itsenäisistä pientilallisista, jotka

tarvitsivat lisäansioita. Niinpä tilalla asuvia palvelijoita tarvittiin vain suurimmilla ti-

loilla ja muilla vain siinä tapauksessa, että oma perhe oli pieni. Näistä lähtökohdista on

oletettavissa, että siirtokarjalaiset sotanuoret ovat olleet eriarvoisia yksilöinä tai myös

ryhmänä muihin suomalaisiin saman sukupolven nuoriin verrattuna kuin keskenään

sosiaalisen aseman perusteella.

Roos (1988) on löytänyt elämäkertoja tyypitellessään keskeisenä muuttujana perustavat

elämänkokemukset. Niitä on vähintään yksi, mutta useimmiten enemmän jokaisessa

elämäkerrassa. Runsain kokemusmaailma oli "pulan, sodan ja jälleenrakennuksen suku-

polven" kertomuksissa. Heistä nuorimmilla eli tämän tutkimuksen ikäkohorttiin kuulu-

villa sota oli "yhteydessä elämän epävarmuuteen ja heilahteluun." (Roos 1988, 25�26;

208�209) Kokemuksellisuus liittyy myös yhteiskunnan muutoksiin perustuvaan suku-

polvijaotteluun.
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Pöntinen jakaa kvantitatiiviseen tarkasteluun tarkoittamansa aineiston neljään sukupol-

veen: sotasukupolvi (ennen vuotta 1925 syntyneet), sotanuoret (1925�1934 syntyneet),

sotalapset (1935�1944 syntyneet) ja suuret ikäluokat (1945�1949 syntyneet). Pöntinen

määrittelee sotanuoriksi 1925�1934 syntyneet. Tämän tutkimuksen aineisto koskee siten

kokonaisuudessaan sotanuoria. Pääosa aineiston henkilöistä oli sodan aikana kansa-

kouluikäisiä lapsia. Heidän mahdollisuutensa olivat juuri sodasta ja sen seurauksena

kodin menettämisen johdosta oleellisesti heikentyneet muusta yhteiskunnallisesta ase-

masta riippumatta. Ylemmässä sosiaaliluokassa olleiden mahdollisuudet heikkenivät

jyrkemmin kuin alemmassa asemassa olleiden, koska edellisten vanhempien menetykset

olivat taloudellisesti suuremmat. Evakot elivät kaikki alkuvaiheessa ilman omaa asun-

toa, �toisten nurkissa�, vaikkakin tilapäisesti. Tilapäisyys saattoi kestää kuitenkin useita

vuosia.

Juha Kauppila (1996) on muodostanut Koulutuksen merkitystä etsimässä -projektissa

neljä ikäkohorttia: 1 niukka koulutus, 2 koulutuskasvu ja eriarvoisuus, 3 koulutuskasvu

ja hyvinvointi ja 4 nuoret. Näistä Kauppila muodosti vastaavat ydinkategoriat koulutuk-

sen kokemuksellisuuden ja siihen liittyvän toiminnan elämänkulun näkökulmasta: 1)

Koulutus ihanteena, elämä kamppailuna. 2) Koulutus välineenä, työ elämänsisältönä. 3)

Koulutus hyödykkeenä, oma minä ongelmana. 4) Koulutus itsestäänselvyytenä, harras-

tukset elämänsisältönä. (Kauppila 1996, 45�49)

Katson Juha Kauppilan ikäkohorttien pohjalta muodostamien sukupolvien sopivan tä-

män tutkimuksen aineistoon ja myös menetelmänvalintaan täsmällisemmin kuin Pönti-

sen sukupolvien. Kauppilan ensimmäisen eli sodan ja niukan koulutuksen sukupolven

loppuvaiheeseen sijoittuvat kaikki kertojat, sillä he ovat syntyneet vuosina 1926�1933.

Tälle ikäkohortille ominainen ydinkategoria olisi näin ollen "koulutus ihanteena, elämä

kamppailuna".
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3.6 Tutkimusongelmat

Alkuperäinen idea tutkimuksen aiheesta syntyi katsellessani vanhaa koulukuvaa (s. 7).

Ajatuksen taustana olivat ensinnäkin omat kokemukseni koulutuspohjani puutteellisuu-

desta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta myöhemmissä oppimiskokemuksissa. Itseäni

on koko elämän ajan haitannut ainakin mielen tasolla ajatus oppimisen vaikeudesta.

Silti olen osallistunut lukemattomiin eri alojen suppeampiin ja laajempiin koulutustilai-

suuksiin ja lukenut paljon. Tuntuu kuin olisi ollut jonkinlainen pakkomielle opiskeluun.

Silti perusvireenä on ollut selittämätön tunne pätemättömyydestä. Tämä perusvire on

leimannut ainakin kielten oppimista. Lapsena minulla ei ollut tilaisuutta oppia kieliä.

Toisekseen olen konkreettisesti tietoinen niistä historian tapahtumista, jotka ovat johta-

neet kuvan ihmiset sellaisiin elämäntilanteisiin, että mahdollisuudet peruskoulutuksen

hyvään tasoon ovat puuttuneet.

Olen tavannut myöhemminkin osan kuvan henkilöistä ja tunnen heidän elämänsä pää-

vaiheita. Niissä on etäältä katsoen monenlaisia tulosmalleja. Ihmettelen, miten he ovat

elämänsä järjestäneet ja mitä kokemuksia heillä on myöhemmästä oppimisesta, kun

peruskoulutus on ollut niin "risainen" kuin itsellänikin. Tästä lähtökohdasta muodostui

pääongelma tälle tutkimukselle:

Miten siirtokarjalaisten elämänkulkua voidaan luonnehtia oppimisen ja mahdollisuuk-

sien näkökulmasta?

Lisäksi täsmentyi kolme alaongelmaa seuraavasti:

1. Ovatko lapsuus- ja nuoruusiässä koetut erilaisuuden tuntemukset ja niiden kautta

mahdollisesti syntyneet identiteettivaikeudet jatkuneet siirtokarjalaisten myöhemmässä

elämässä? Jos ovat, miten ne ovat haitanneet tai lisänneet opiskelumotivaatiota tai muo-

vanneet elämänkulkua?

2. Onko kansanopiston käyneiden siirtokarjalaisten elämänkulku erilainen kuin niiden,

jotka ovat muilla oppimisvaihtoehdoilla täydentäneet vajaaksi jäänyttä peruskoulutus-

taan?

3. Mikä merkitys aikuiskasvatuksella on ollut siirtokarjalaisten oppikoulun ja ammatti-

koulutuksen korvaajana?
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4 Elämänkerrallinen tutkimus metodina

Elämäkertatutkimuksen metodiikkaa on pohdittu erityisesti 1990-luvulla (Huotelin

1992). Suomalaisia metodiikan pohdintoja on tuotu julki lähinnä elämäkertatutkimusten

metodeja käsittelevissä yhteyksissä. Ulkomaisia, etenkin saksalaisia, metodiikkaa kos-

kevia tutkimuksia on useita. Elämäkerta sinänsä voi olla myös metodi.

Elämäkertatutkimuksen menetelmiä ja etenemisen vaihtoehtoja on monia eikä mitään

niistä voi määritellä oikeaksi tai vääräksi. Kyse onkin enemmän eri näkökulmista kuin

toisensa pois sulkemisesta. Huotelin (1996, 21) katsoo tutkimuksen kulun yksityiskoh-

taisen kuvaamisen olevan tarpeellista työn luotettavuuden arvioimiseksi. Niinpä arvi-

ointi voi edetä samoja polkuja kuin tutkimus. Lukijan mahdollisuus arvioida tutkimuk-

sen tulosten luotettavuutta riippuu siitä, miten hän pystyy seuraamaan tutkimuksen eri

vaiheita.

4.1 Elämäkerrat ja omaelämäkerrat tutkimuksessa

Elämäkertoja ja omaelämäkertoja on käytetty eri tieteenalojen tutkimuksissa eri aikoina

1800-luvulta alkaen. Pääasiallisesti ne ovat olleet aineistoina kvalitatiivisissa tutkimuk-

sissa. Antropologiassa ja sosiologiassa on käytetty elämäkerrallista lähestymistapaa jo

1800-luvun lopulla, mutta kehittyneemmäksi käyttö tuli 1920-luvulla lähinnä symboli-

sen interaktionismin koulukunnan myötä. Myöhemmin metodista kiinnostuivat myös

psykologit ja historian tutkijat. Niitä on käytetty myös kirjallisuustieteessä.

Huotelin (1996, 14) määrittelee elämänkertomuksen henkilön vapaamuotoiseksi kerto-

mukseksi omasta elämästä. Sen tekee tavallisesti joku muu kuin yksilö itse. Sen sijaan

henkilön itsensä kirjoittama elämänkuvaus on omaelämäkerta. Huotelin toteaa elämän-

historiaksi Goodsonin (1992) määrittelemän elämänkertomuksen, joka on �paikannettu�

tiettyyn historialliseen kontekstiin.
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Huotelin (1996, 13�14) toteaa, että elämäkertatutkimus jaetaan (Bertaux 1981; Shaw

1980) sosiologian osalta kolmeen kauteen. Ensimmäinen, so. kasvavan kiinnostuksen,

kausi alkoi 1920-luvulta ja jatkui toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Toinen kau-

si, joka on nimetty vähenevän kiinnostuksen kaudeksi, ajoittuu toisesta maailmanso-

dasta 1960-luvun puoliväliin. Kolmatta kautta on jatkunut 1960-luvulta nykypäiviin.

Psykologiassa elämäkerrallista materiaalia on alettu käyttää persoonallisuustutkimuk-

sessa kymmenen vuotta myöhemmin kuin sosiologiassa.

Elämäkertatutkimuksen toiseen eli vähenevän kiinnostuksen kauteen syynä on pidetty

innostusta kvantitatiiviseen ja lähinnä survey-menetelmiin perustuvaan tutkimukseen.

Tällöin �lama� koski sosiologiaa, antropologiaa ja psykologiaa. Kolmas jakso oli ja on

vieläkin varsinaista nousun kautta. Kritiikin kohdistuminen ahtaaseen positivismiin on

kääntänyt kiinnostuksen jälleen elämänkertomuksiin. (Huotelin 1996, 13�14)

Suomessa Jeja-Pekka Roos on käyttänyt 1979 kerättyä elämäkertakilpailun aineistoa

tutkimuksessaan "Suomalainen elämä". (1987). Vuonna 1985 hän julkaisi tutkimuksen-

sa "Elämäntapaa etsimässä" ja vuonna 1988 "Elämäntavasta elämäkertaan". Näissä jo-

kaisessa aineistot ovat omaelämäkertoja. Elämäkertojen käyttäminen eri tieteenalojen

tutkimusaineistoina on lisääntynyt 1990-luvulla.

Myös kasvatustieteessä tutkimuksen aineistoksi ja lähestymistavaksi on otettu viime

vuosikymmeninä elämäkertoja ja omaelämäkertoja. Kasvatuksessa ne ovat kahdella

tavalla mielenkiintoisia. Niitä voidaan käyttää sekä tutkimus- että opetusmenetelmänä.

Huotelin toteaa, että mielenkiinto elämänkerrallista lähestymistapaa kohtaan on lisään-

tynyt voimakkaasti sekä kasvatuksessa että kasvatuksen tutkimuksessa. Vuonna 1993

perustettiin elämänhistoriaan ja elämäkertatutkimukseen keskittyvä jaosto Eurooppalai-

seen aikuiskasvatuksen tutkijaverkostoon (European Society for Research on the Edu-

cation of Adults). Jaosto on eri tieteenalojen yhteistyöhön pohjautuva tutkijaverkosto,

joka toimii myös nuorten tutkijoiden jatkokouluttajana. (Huotelin 1996, 13�15)

Suomessa kasvatustieteen alaan kuuluvia elämäkertoihin perustuvia tutkimuksia on

tehty ainakin 1990-luvulla. Ari Antikainen, Hannu Huotelin, Juha Kauppila ja Jarmo

Houtsonen (1996) ovat tutkineet Joensuun yliopistossa elämäkerta-aineiston kautta
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koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitystä Uudella vuosikymmenellä alan tutki-

mus on jatkunut. Syyskuussa 2002 Juha Kauppila väitteli Joensuun yliopiston kasvatus-

tieteiden tiedekunnassa koulutuksen merkityksestä elämänkulun rakentajana. Aineistoi-

na hän oli käyttänyt eri tavoin hankkimiaan elämäkertoja. (Ks. Kauppila 2002)

Juha Kauppila on muodostanut Koulutuksen merkitystä etsimässä -projektissa kolme

kokemuksellista koulutussukupolvea: 1) Sodan ja niukan koulutuksen sukupolvi (noin

ennen vuotta 1936 syntyneet). 2) Rakennemuutoksen ja kasvavien koulutusmahdolli-

suuksien sukupolvi (noin 1936�1955 syntyneet). 3) Hyvinvoinnin ja monien koulutus-

valintojen sukupolvi (noin vuoden 1955 jälkeen syntyneet). Tämä sukupolvijako on

syntynyt neljän ikäkohortin ja niitä vastaavien ydinkategorioiden kautta johdetussa

analyysissa. (Kauppila 1996, 47) Väitöskirjassaan Kauppila (2002) on tutkinut myös

menetelmiä ja toteaa, että analyysit on hyvä säilyttää tiivistämisestä huolimatta koko-

naisessa muodossa. Hän jatkaa, että elämäkerta-aineistossa taas todellisuus ilmenee

kertomuksen muodossa. Hän on koonnut ja hajottanut uudelleen aineistoaan.

Aikuiskasvatuksen perustutkinnon opinnäytteissä elämäkertoja on käytetty ainakin

muutamissa. Heli Nieminen (1990) tutki aikuisopiskelua naisen näkökulmasta pro gradu

-työssään. Susanna Vivolin (1994) niin ikään pro gradu -työssään tarkastelee naisten

elämänkulkua ja opiskelun asemaa siinä. Molemmat lähestyvät ongelmaa elämäkertojen

valossa.

4.2 Narratiivisen aineiston käsittely

Elämäkerrat ovat yksi narratiivisen aineiston laji. Kertomukset ovat alkaneet yhä

enemmän kiinnostaa eri alojen kvalitatiivisesti suuntautuneita tutkijoita. Parhaillaankin

eräällä Kertonet-nimisellä sähköpostilistalla käytävästä keskustelusta päätellen narratii-

vista aineistoa on käytetty ja käytetään eri tieteenaloilla tehtävään tutkimukseen. Kysei-

nen materiaali soveltuu myös erilaisin menetelmin rakennettuihin tutkimuksiin. Narra-

tiivisten aineistojen käsittelyssä on kuitenkin monia menetelmällisiä ongelmia, jotka

johtuvat käytännön mallien puutteesta. Tällöin tutkija asetetaan luovan ja haasteellisen

tehtävän eteen.
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Eräs narratiivisen aineiston käsittelyyn liittyvistä kiinnostavimmista metodeista on et-

nografia. Se kuuluu osana hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen, jolla on pyritty tutki-

maan kulttuuria sisältäpäin, eli mukana olevien ihmisten omasta näkökulmasta. Se on

kuvailevaa ja ymmärtävää tutkimusta. Niin kuin Fetterman kuvaa, etnografi on tutkijana

sekä tarinankertoja että tutkija. Työn vaiheet poikkeavat kvantitatiivisesta tutkimuksesta

sikäli, että datan kokoaminen ja analyysi alkavat usein samaan aikaan. (Fetterman 1989,

12�13)

Tämän tutkimuksen elämäkerrallinen aineisto on kerätty eri tavoin: kirjallisina kerto-

muksina, ääninauhalle kertomisina ja puhelinhaastatteluina. Se on monimuotoinen, jo-

ten sen käsittelyssä menetelmäksi määräytyy juuri etnografinen metodi. Sen avulla pää-

see riittävän syvälle tapausten olemukseen. Tässä tutkimuksessa tilastollisia menetelmiä

sivuaviin työtapoihin ei ole käytännössä mahdollisuutta.

Etnografisen aineiston analyysiin samoin kuin yleensä kvalitatiiviseen analyysiin neu-

votaan käyttämään luokittelua ja tyypittelyä. Tyypeiksi ryhmittely ei täysin sovellu tä-

män aineiston käsittelyyn kertomusten pienen lukumäärän vuoksi, vaikkakin niiden si-

sältämiä aiheita on runsaasti. Roosin (1987, 41�45) vaihtoehdoista neljäs eli useiden

elämäkertojen kvalitatiivinen analyysi on tämän tutkimuksen aineiston analysointiin

sopivin. Kuitenkin vertailua voi suorittaa muiden tyypittelyjen avulla.

4.3 Etnografisen tutkimuksen luotettavuudesta

Etnografista tutkimusta niin kuin tapaustutkimusta yleensä on arvosteltu vähäisestä teo-

riasidonnaisuudesta. Vastauksena arvosteluun Syrjälä (1988, 31) arvioi teorian merki-

tyksen olevan erilaista etnografisessa ja laajasti kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuin

kvantitatiivisesti painottuvassa tutkimuksessa. Hän viittaa Kansaseen (1986) todetes-

saan, ettei teoria etukäteen sido toimintaa kvalitatiivisessa lähestymistavassa siinä mää-

rin kuin kvantitatiivisemmissa tavoissa järjestää tutkimus. Tällöin luokitukset ja teo-

reettiset käsitykset muotoutuvat tutkimusprosessin aikana.
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Toinen ongelmakohta on siinä, että etnografian kokonaisvaltaisuus voi olla liiaksi sub-

jektiivinen ja vaikutelmasta lähtöisin. Subjektiivisuuden katsotaan johtuvan siitä, että

tutkijalla on aktiivinen rooli. Hän on itse ikään kuin tutkimusinstrumentti. Omassa tut-

kimuksessani voisin olla kummankin perusjoukon jäsen, mutta olen jättäytynyt kuiten-

kin ulkopuoliseksi. Tärkeätä olisikin pohtia juuri tutkijan roolia. Mukana olemisen ase-

telma voisi oikeuttaa epäilyn, että instrumentti on herkkä vääristymille. Lisäksi tutkijan

rehellisyys ja tapa tutkia on asetettava tarkkailtavaksi. Kuitenkin tutkittavassa joukossa

oleminen voi olla myös vahvuus. Tällöin tutkija esittää taustalla olevia tarkoituksia ja

syventää siten esiin tulevia ilmiöitä. (LeCompte 1987, 43)

Viime aikoina etnografisen tutkimuksen eettisistä ongelmista on keskusteltu ja kirjoi-

tettu paljon, samalla kun kyseinen tutkimusote on yleistynyt. Kirjallisuudessa todetaan

tutkittavien henkilöllisyyden suojelemisen tai salaamisen ja tutkijan rehellisyyden, tark-

kuuden ja ilmaisun rikkauden välillä taiteilemisen olevan osa etnografin arkea. (Mm.

Suojanen 1996, 52)

Suojanen on pohtinut etnografisen tutkimuskäytännön eettisiä perusongelmia ja muo-

toillut ne "kolmeen päälohkoon: 1. tutkimuskohteen valintaan ja hyväksikäyttöön liitty-

vät eettiset kysymykset, 2. tutkimuksen 'totuuteen' ja 'objektiivisuuteen' liittyvät eettiset

kysymykset ja 3. tutkimuksen prosessointiin, arkipäivään ja toteuttamiseen liittyvät eet-

tiset kysymykset". Lisäksi Suojanen nostaa esiin aineiston omistajuuteen, toisen ko-

koaman aineiston käyttöön ja aineistojen harvinaisuuteen tai yleisyyteen liittyviä kysy-

myksiä ja monia muita etiikkaa sivuavia aineistokysymyksiä. (Suojanen 1996, 42�44)

Tässä tutkimuksessa on kuitenkin vain vähän tai ei ollenkaan asioita, jotka vaatisivat

kertojien henkilöllisyyden salaamista. Siksi päädyin käyttämään oikeaa etunimeä ja jät-

tämään sukunimen pois, kun vain kolme kertojaa esitti pyynnöstä koodinimen itselleen

ja yksi halusi ja muut pitivät parempana oikean nimen käyttöä. Käytän kuitenkin vain

etunimiä.

Paikkakuntien nimien muuttamista olen pohtinut tapauskohtaisesti. Oikeat evakkopaik-

kakunnan nimet nousevat tämän tutkimuksen historiallisesta kontekstista, ja siksi pyrin

käyttämään niitä. Naapurit, tuttavat ja sukulaiset tietävät joka tapauksessa myös negatii-



63

viset asiat, ja tutkimuksen aiheesta ja luonteesta johtuu, että paikkakunnista kiinnostu-

taan asiallisesta näkökulmasta. Loput ongelmista poistuvat ajallisen etäisyyden vuoksi.

Etnografisen tutkimuksen rasitteena pidetään myös heikkoa yleistettävyyttä. Toisaalta

on esitetty, että etnografiset tutkimukset ovat yleensä tapaustutkimuksia, joissa ei ole

tarkoitustakaan päästä laajoihin lainalaisuuksiin. Tarkan kuvauksen antaminen tapauk-

sen syvyyssuunnassa ja lukijan oma arviointi tuloksista ja niiden käyttöarvosta on tällai-

sen tutkimuksen tarkoitus. Etnografisen tutkimuksen tehtävä on leimaa antavan kuvauk-

sen esittäminen kohteesta. (Suojanen 1996, 41)

4.4 Lähestymistavan valinta

Eri tieteenaloilla ovat käytössä omat kvalitatiivisen tutkimuksen traditionsa. Lisäksi eri

koulukuntia on runsaasti. On myös päällekkäisiä käsitteitä, jotka perustuvat kunkin tie-

teenalan tai tutkijan ihmis- ja todellisuuskäsityksiin.

Etnografisen metodologian alkulähteet ovat antropologiassa. On koulukuntia, jotka

käyttävät kyseistä menetelmää täydentävänä metodina ihmistieteellisessä tutkimuksessa,

joka muuten on painottunut tilastollisesti. 1920-luvulla etnografinen metodologia on

varsinaisesti muotoutunut akateemiseen tutkimukseen ja tuotu samalla kouluopetuk-

seen. (Mm. Erickson 1986, 122�125)

Lähestymistapa etnografisessa tutkimuksessa on tapaustutkimuksen tyyppistä osallistu-

vaa tutkimusta. Se on sosiaalisessa todellisuudessa tapahtuva havainnoinnin muoto.

Siinä syvennytään käytännössä tutkimukseen osallistuvien ihmisten kokemusmaailmaan

ja sosiaalisen todellisuuden muotoutumiseen. (Eskola 2000, 103) Ihanteena on pidetty

kohteen tutkimista sen omista lähtökohdista. Tällöin pyritään yleisesti selvittämään

esimerkiksi jonkin ryhmän elämäntapojen luonnetta ja toimintojen tarkoituksia. Hyvä

tapa on tarkistaa tulos henkilöiden omin tulkinnoin eli kysyä, onko löydetty tulkinta

heistä oikea. (Leino & Leino 1995, 83) Pyrkimyksenä on luoda holistista, kokonaisval-

taista, kuvaa esimerkiksi ihmisen ajattelusta ja elämästä. Myös etnografian tulkinnalli-
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suutta on korostettu siten, että etnografin olisi tuotettava osuva kuva tutkittavasta koh-

teesta. Tätä kuvaa tuotetaan koko tutkimusprosessin ajan. (Syrjälä 1988, 27)

Roos esittää elämäkertojen analysoimisen neljä perusvaihtoehtoa, jotka eivät sulje pois

toisiaan. Hän mainitsee ensinnäkin yksittäisten elämäkertojen analyysin, toiseksi elä-

mäkertojen muodon ja esitystavan analysoinnin, kolmanneksi useiden elämäkertojen

kvantitatiivisen analysoinnin ja neljänneksi useiden elämäkertojen kvalitatiivisen ana-

lyysin. Roos pitääkin analysointia ja tyypittelyä elämäkertatutkimuksen tarpeellisena

lähestymistapana, mutta varoittaa samalla yksinkertaistamisen vaaroista (Roos 1987,

39�45).

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat lapsuudessaan heikon koulupohjan

saaneiden ja rankkoja kokemuksia omaavien ihmisten myöhempi elämä ja selviytymi-

nen sen haasteista. Tarkasteltavina ovat kohderyhmien jäsenten omat kertomukset elä-

mästään. Osa kertomuksista on kirjoitettuja ja osa ääninauhalle puhuttuja. Tällaista ai-

neistoa voi tutkia parhaiten kvalitatiivisella ja tarkemmin narratiivisella lähestymista-

valla. Menetelmäksi valikoituu luontevasti etnografia. Tutkimukseen kuuluu myös ta-

paustutkimuksen aineksia. Näillä lähestymistavoilla ja menetelmillä voi päästä riittävän

tarkasti aineiston sisällössä esiintyvien ilmiöiden olemukseen.

Tämän tutkimuksen tavoitteisiin ja aineistoon sopii Roosin vaihtoehdoista parhaiten

neljäs analyysitapa eli useiden elämäkertojen kvalitatiivinen analyysi. Myös yksittäisten

elämäkertojen analyysia voi käyttää osittain. Aineiston suppeudesta johtuu, että tähän

tutkimukseen ei voi täsmällisesti soveltaa tyypeiksi ryhmittelyä. Olennaisten piirteiden

pohjalta voi rakentaa yksittäisiä kuvauksia silloin, kun kyse on merkittävästi poikkea-

vasta elämäkerrasta.
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4.5 Aineiston hankinta ja analyysi

Olen ottanut kohderyhmiini kotiseudultaan talvi- ja jatkosodan aikana evakuoitujen per-

heiden lapsia ja nuoria. Tarkemmin rajattuna kohteena on kaksi eri ryhmää, joista toinen

on saman kannakselaisen pitäjän koululaisia ja toinen menetetyn Karjalan neljästä eri

pitäjästä kotoisin olevia karjalaisessa kansanopistossa evakkoajan jälkeen opiskelleita

nuoria ja lisäksi yksi ei-karjalainen henkilö, jonka otin mukaan, koska 1) hän oli valin-

nut karjalaisen kansanopiston, 2) hänen elämänkokemuksensa olivat lähes samalaiset

kuin siirtokarjalaisilla lukuun ottamatta evakkovaiheita ja 3) hän kirjoitti ja lähetti elä-

mäkertansa. Ryhmät nimesin 1. kansakouluryhmäksi ja 2. kansanopistoryhmäksi. Hen-

kilöiden tavoitettavuus varttuneessa aikuisiässä oli riittävä kvalitatiivisen tutkimuksen

kohderyhmäksi. Kuvaan aineiston hankintaa kummankin ryhmän osalta erikseen.

Kansakouluryhmä

Osa asukkaista palasi kotiseudulleen, kun suomalaiset olivat vallanneet Karjalan kan-

naksen jatkosodan alkuvaiheessa, niin kuin edellä luvussa 2 on kerrottu. Monilla kotiin

palanneilla perheillä oli myös kouluikäisiä lapsia, jotka tarvitsivat opetusta. Sodan tu-

hojen vuoksi puutteellinen rakennuskanta merkitsi, ettei ollut tiloja koulun aloittami-

seen, ennen kuin perheille oli saatu asunnot ja rakennettu myös välttämättömät kunnal-

liset ja talouselämän palvelurakennukset. Myös opettajista oli pula, sillä monet opettajat

olivat sotatehtävissä. Sota oli käynnissä, vaikka se oli muuttunut asemasodaksi ja oli

varsin rauhallista vaihetta.

Syyskautena 1942 koulua ei voitu aloittaa Kivennavan kirkonkylässä. Kun osuuskaupan

uudisrakennus valmistui, sen väliaikainen tila, yksi huone ja eteinen, vapautui koulun

käyttöön. Kun tila oli välttävästi kalustettu ja saatu opettajaksi yksi aiemmista kirkon-

kylän koulun opettajista, nimittäin Aino Seppälä, koulu saattoi alkaa. Tämä tapahtui

aikalaisten muistin ja säilyneiden koulutodistusten mukaan vasta kevätkaudella 1943.

Sama opettaja opetti neljää luokkaa; ja kaikki oppilaat olivat samanaikaisesti samassa

pienessä tilassa.
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Oppilaita Kivennavan kirkonkylän kouluun tuli kirkonkylästä ja sen lähikylistä neljälle

luokalle (nykyisen luokkajaon mukaan 3.�6. luokat) lähes kolmekymmentä. Viisi oppi-

lasta siirtyi kouluun Lintulan kylässä syksyllä aloittaneesta koulusta, jossa opetus oli

jouduttu keskeyttämään kesken syyslukukauden ilmeisesti toipumislomallaan opettajana

toimineen miehen jouduttua sotatehtäviin. Kirkonkylän koulun tuolloinen ainoa opettaja

Aino Seppälä piti koulua myös ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille kesällä 1943,

kun isompien oppilaiden lukukausi oli päättynyt.

Edellä kuvatusta ympäristöstä ja tilanteesta lähteneet lapset olivat tutkimukseni alustava

kohderyhmä, alun perin 28 oppilasta. Siitä valikoitui ryhmä, jonka nimesin kansakoulu-

ryhmäksi. Se on osa mainittua 28 oppilaan ryhmää. Kuuluisin itse kansakouluryhmään,

mutta tutkimuksen tekijänä jääväsin itseni kohdejoukon ulkopuolelle. Kohdejoukon

koko oli siis 27 henkilöä. Lopullinen tutkimusnäyte muodostui niistä kohdejoukon jäse-

nistä, joihin olin saanut yhteyden ja jotka halusivat antaa tietoja joko kirjallisesti tai pu-

hua ne nauhalle tai antaa muuten haastattelun. Kuusi alustavan kohderyhmän jäsentä oli

tiettävästi jo kuollut, neljään en saanut yhteyttä ja kahdeksan ei halunnut kertoa elä-

mästään (viisi kertoi syynkin: sairaus tai muu elämäntilanne). Näytteen lopulliseksi

kooksi muodostui täten yhdeksän, joista seitsemän kirjoitti ja kaksi kertoi nauhalle elä-

mäkertansa. Näyteryhmässä on viisi miestä ja neljä naista.

Kansanopistoryhmä

Siirtokarjalaiset nuoret elivät sodan aikana ja vuosia sen jälkeenkin koulutuksen kan-

nalta poikkeuksellisissa oloissa. Oppikouluun pääsivät vain harvat. Karjalasta muutta-

neiden koulujen toiminta oli pysähdyksissä sodan vuoksi. Muissakin kouluissa oli tilaa

vain satunnaisesti. Toisaalta jo 15-vuotiaat nuoret olivat työvelvollisia ja heidän työ-

panostaan tarvittiin talouselämän ja yhteiskunnan tehtävissä sekä jälleenrakennuksessa.

Oppikoulun käyminen 1940-luvulla oli vielä harvinaista maaseudulla. Kouluja oli

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vain kaupungeissa. Myös evakkokotien vaikea

taloudellinen tilanne saattoi estää oppikouluun pääsyn.

Kun sota ja jälleenrakennusaika päättyivät, monelle nuorelle oli karttunut ikää niin pal-

jon, ettei oppikouluun meneminen ollut enää mahdollista tai ainakaan nuorten omasta

tai vanhempien mielestä järkevää. Vaikka työtä oli uusilla siirtokarjalaisten maatiloilla
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runsaasti, nuorilla oli halua myös opiskeluun. Kansanopisto koettiin ehkä jonkinlaiseksi

korvaukseksi oppikoulusivistyksen puutteelle, mutta se saattoi olla myös elämäntilan-

teen selkiytymisen kannalta toivottu mahdollisuus.

Kanneljärven Kansanopisto oli ollut ennen sotaa suosittu Karjalan kannaksen eteläisissä

pitäjissä asuneiden nuorten aikuisten opiskelupaikka. Opisto siirtyi siirtokarjalaisten

ihmisten tavoin kotiseudulta Kivennavan naapuripitäjästä Kanneljärveltä Vihdin Van-

halaan jo talvisodan jälkeen ja aloitti siellä toiminnan puutteellisissa oloissa lokakuun

21. päivänä 1940. Opisto tarjosi aluksi vain yhden lukukauden ja myöhemmin yhden

talvikauden opiskelumahdollisuuden evakkokokemukset läpikäyneille nuorille.

Kanneljärven Kansanopiston vuosikurssilla 1948�1949 oli oppilaina sodan aikana tai

kohta sen jälkeen 29 kansakoulun päättänyttä nuorta. Myös kansanopistoryhmään voisin

lukea itseni, mutta jätin itseni myös tämän ryhmän ulkopuolelle, joten kyseisen kohde-

ryhmän koko on 28. Tästä joukosta on elossa todennäköisesti yhdeksäntoista ja yhteys-

tiedot sain seitsemästätoista. Näistä seitsemän valikoitui elämäkerran kirjoittajiksi ja

kolme kertoi tarinansa ääninauhalle. Viimeksi mainitut itse ehdottivat nauhalle kerto-

mista ja perustelivat ehdotustaan kirjoittamisen vaikeudella. Miehiä on tässä ryhmässä

kolme ja naisia seitsemän. Osa pois jääneistä ilmoitti, etteivät he halua kirjoittaa. Osalla

oli elämäntilanne oman tai puolison sairauden takia sellainen, etteivät he jaksaneet tai

pystyneet kirjoittamaan. Ryhmän koko on kuitenkin riittävä.

Kansanopistoryhmän jäsenet ovat kotoisin eri puolilta Karjalan kannasta: Heinjoelta

yksi, Kanneljärveltä neljä, Kivennavalta kaksi ja Viipurin maalaiskunnasta kaksi. Yksi

oli lisäksi Vihdistä. Hän oli syntynyt Pusulassa. Vanhin kansanopistoryhmän jäsenistä

oli syntynyt vuonna 1926 ja nuorimmat vuonna 1932. Tämän ryhmän jäsenistä yksi oli

ehtinyt käydä kansakoulun loppuun ennen talvisotaa. Muut jatkoivat koulua jatkosodan

aikana ja sen jälkeen. Kansanopistoryhmän siirtokarjalaiset jäsenet palasivat kahta lu-

kuun ottamatta Karjalaan jatkosodan asemasotavaiheen aikana. Yhden kotikylään ei

päästetty siviilejä etulinjojen läheisyyden takia, ja toisen perheellä oli rakentaminen

kesken evakkopaikkakunnalla.
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Aineiston hankinnan valmisteluna tunnustelin joiltakin kahden perusjoukon jäseniltä

halukkuutta osallistua tutkimukseen kertojina. Sain useimmilta myönteistä palautetta ja

niin päätin toteuttaa alustavan tutkimussuunnitelmani.

Seuraavassa vaiheessa ryhdyin etsimään keinoja yhteyksien saamiseksi. Kansanopisto-

ryhmän elossa oleviin minulla oli yhteystiedot, jotka olin hankkinut kurssimme 50-

vuotistapaamisen järjestäjänä keväällä 1999. Lähetin heille kirjeet marraskuussa 1999

(Liite 1a. Puhutteluosa on muutettu kohderyhmän mukaan.). Vastauksia sain viisi. Lä-

hetin uuden lähes samansisältöisen kirjeen toukokuussa 2000 (Liite 1b). Tämä tuotti

lisää kaksi kirjoitettua kertomusta. Kolmelta samalla paikkakunnalla asuvalta tuli yhtei-

nen kirje, jossa he pyysivät, että haastattelisin heitä nauhalle, koska kirjoittaminen oli

heille vaikeaa. Kävin haastattelemassa heitä 26.10.2000, jolloin yksi jäi saapumatta ta-

paamispaikalle. Lisäksi haastattelin yhtä puhelimitse. Näin sain kansanopistoryhmästä

kymmenen kertomusta.

Kansakouluryhmää koskevia yhteystietoja sain Kivennavan kirkonkylän kyläkirjaa

varten pidetyssä ensimmäisessä kokoontumisessa tammikuussa 2000. Tilaisuudessa oli

läsnä kuusi tutkimukseni Johdannossa olevassa koulukuvassa mukana ollutta. Heiltä

sain viiden yhteystiedot ja vihjeitä perusjoukon joidenkin elossa olevien jäsenten löytä-

miseksi. Perusjoukon 28 jäsenestä seitsemän tiedettiin tai arveltiin kuolleen. Kaikkien

yhteystietoja ei löytynyt. Lähetin kirjeen maaliskuussa 2000 yhteensä viidelletoista,

joista neljältä tuli kertomus. Jotkut kirjeen saaneet kertoivat, etteivät he halua kirjoittaa.

Syynä oli elämäntilanne, mm. erilaiset sairaudet. Lähetin 25.5.2000 uuden kirjeen niille

yhdelletoista, joilta en ollut saanut kertomusta (Liite 1b). Tämä tuotti kaksi kirjoitettua

kertomusta lisää. Myöhemmin kaksi ehdotti nauhalle puhumista. Viimeksi mainittujen

elämäkerrat kävin nauhoittamassa kummankin kodissa tammikuussa 2001. Lisäksi yksi

lupasi lähettää kertomuksensa, kun hän saa sen valmiiksi.

Osa kertomuksista oli kovin suppeita. Silti niissä oli merkittävästi asiasisältöä. Niinpä

arvelin, että tarvittaisiin jonkinlaisia teemoja, vaikka en aluksi halunnut ohjailla kirjoit-

tamista. Siksi lähetin kaikille (kumpikin ryhmä) teemaehdotuksia sisältävän kirjeen

27.9.2000 (Liite 2). Nyt tuli yksi kertomus lisää. Kahdelta aiemmin kirjoittaneelta sain

lisää tekstiä.
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Lopulta minulla oli yhteensä neljätoista kirjoitettua omaelämäkertaa ja viisi ääninau-

halle kerrottua elämäntarinaa yhdeksältä kansakouluryhmän ja kymmeneltä kansan-

opistoryhmän jäseneltä. Purin nauhat tuoreeltaan kirjoitettuun muotoon. Kertomukset

olivat vielä niin erilaisia, ettei tyypittelyä voinut tehdä. Pitkän kokeilun ja pohdinnan

jälkeen päädyin tekemään hyvin etnografisen analyysin. Kuitenkin olisin tarvinnut teo-

rioihin tutustuttuani kattavampia tietoja joihinkin aineistostani nousseisiin kysymyksiin.

Siksi päätin käydä puhelinkeskustelun niiden kanssa, joiden kertomuksista kyseessä

olevat tiedot puuttuivat. Tämän tein keväällä 2002.

Ennen kyseistä puhelinkierrosta tammikuussa 2002 lähetin kertojille väliaikatietoja si-

sältävän kirjeen (Liite 3), jossa muistutin vielä koodinimen mahdollisuudesta. Kolme

ilmoitti koodinimen, mutta useimmat pitivät yhdentekevänä koodinimen tarpeellisuutta.

Kaksi halusi nimenomaan oikean nimensä käyttämistä. Päädyin sitten käyttämään etu-

nimeä niistä, jotka eivät itse antaneet koodinimeä.

Olen analysoinut kertomuksia eri tavoin. Olen lukenut ne useita kertoja ja tarkkailut eri

kerroilla eri teemoja. Tein erilaisia analyysia auttavia taulukoita. En saanut näin kuiten-

kaan riittävästi informaatiota luokittelua varten. Elämänkulun osalta ei löytynyt helposti

yhtäläisyyksiä vaikka peruslähtökohdat olivat hyvin samanlaiset, kuten kodin ja koko

kotiseudun menettäminen, evakkovuodet runsaine muuttoineen ja koulun suuret puut-

teet lapsuudessa. Nekin elämänvaiheet, joissa henkilöiden omat valinnat olivat mahdol-

lisia, olivat hyvin erilaisia.
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5 Siirtokarjalaiset opintiellä � elämäntarinoiden kautta

piirtyvä kuva kehityskulusta

Aineistoni lähteinä olevat kertojat elivät oppivelvollisuusikänsä sinä historian aikana,

jolloin formaalinen koulutus oli muodoiltaan ja käytännöiltään erilaista kuin nykyinen

virallinen koulutusjärjestelmä. Oli rinnakkaiskoulujärjestelmä eli oppikoulu ja kansa-

koulu. Kertojien elämäntilanteet merkitsivät usein sitä, että informaalinen ja nonfor-

maalinen oppiminen tulivat kysymykseen helpommin kuin formaalinen koulutus.

5.1 Peruskoulutus elämänkulun selittäjänä

Peruskoulutus tarkoittaa tässä luvussa lapsuuden aikaista formaalista koulutusta. Siihen

kuului aineistoni henkilöiden lapsuudessa lähinnä kansakoulu. Peruskoulutuksen tehtä-

vänä on antaa perusta ihmisen myöhemmälle oppimiselle. Se on suunniteltu kaikille

samaksi. Kuitenkin se muodostuu monista syistä erilaiseksi eri henkilöille. Samassakin

koulussa voi olla vaihtelua oppilaiden persoonasta, lapsen omasta tilanteesta, opettajis-

ta, kodista ja muista ulkoisista ja sisäisistä seikoista johtuen.

Kirjallisuudessa ja arkipuheessakin elämää on kuvattu usein kaarena. Tästä ajattelusta

on pyritty luopumaan ja sen rinnalle on nostettu käsite elämänkulku. Viimeksi mainittu

on käsitteenä nykyihmisen elämää paremmin kuvaava kuin kaariajattelu. Etenkin kas-

vatustutkimuksessa on havaittu ihmisen elämänvaiheet tasaisena tai polveilevana kul-

kuna ja sen nojalla on päädytty elinikäisen kasvatuksen ajatteluun. Myös elämäkertoja

eri tieteenaloilla tutkittaessa on löydetty elämänvaiheista ilmiöitä, jotka sopivat huonosti

kaarimaiseen ilmaisun rakenteeseen. Näistä lähtökohdista olen päätynyt käyttämään

kertojien elämää kuvatessani käsitettä "elämänkulku".
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5.1.1 Aineiston lähtökohdat

Kansakoulu- ja kansanopistoryhmän jäsenet kokivat kansakouluajan vaikeana. Oppimi-

sen kannalta aika oli puutteellista; kuuluihan aikaan sota ja monet paikkakunnanvaihdot.

Peruskoulutus (kansakoulu) jäi jokaisella 1�2 lukuvuotta vajaaksi. Lisäksi jokainen kävi

luokkia vähintään viidessä eri koulussa, monet jopa seitsemässä. Opettajat vaihtuivat

yhtä usein tai useammin. Opettajan kekseliäisyydestä riippui, miten noissa oloissa saat-

toi oppia koulun opetustavoitteiden mukaisia valmiuksia. Myös jatkossa nuorten muo-

dollisen (formaalisen) koulutuksen mahdollisuudet olivat heikot. Tämä merkitsi siirto-

karjalaisille erilaisten sijaisratkaisujen etsimistä oman elämän järjestämiseksi.

Siirtokarjalaisten nuorten oppikouluun pääsyn esteenä monen kohdalla oli sotatilanne.

Heistä suurin osa oli oppikouluun siirtymisen sopivassa iässä juuri ennen Karjalaan pa-

luuta 1942 tai siellä sotatoimien aikana asuessaan. Annikki kirjoittaa: "Keväällä 1942

toiset luokkani oppilaat pyrkivät Vääksyn yhteiskouluun. Opettaja kysyi: 'No Annikki,

mikset sinä mene pääsykokeisiin?' Sanoin, että en voi, sillä muutamme kotiin Kivenna-

valle syksyllä. Niin tapahtui." Lapsia ei mielellään päästetty kaupunkiin kouluun, eril-

leen perheestä, pommitusten uhan takia. Kannaksen maaseudulla oppikouluja ei sodan

aikana ollut ja lasten olisi pitänyt asua kouluasunnossa erossa omasta perheestä. Sodan

jälkeen maaseudun siirtokarjalaisnuorten pääsyn opiskelemaan esti rahanpuutteen lisäk-

si pääasiallisesti se, että heidän työvoimaansa tarvittiin kodin jälleenrakentamisessa ja

kotitöissä. Lisäksi heikot koulutukselliset lähtökohdat saattoivat olla esteenä sellaiseen

koulutukseen pääsemisessä, jossa pääsykoe ratkaisi oppilasvalinnan.

Puutteellisten kouluolojen lisäksi oli siis koko joukko muita ympäristötekijöitä, jotka

heikensivät peruskoulutuksen oppisisältöjen omaksumista ja koulutuksellisia jatkomah-

dollisuuksia. Niitä olivat siirtokarjalaisten elämässä edellä mainittujen seikkojen ohella

ahtaat ja alkeelliset asunto-olot sekä evakkoaikoina että Kannaksen jälleenrakennusvuo-

sina 1942�1944, perheen rahanpuute lapsen oppikouluun menon esteenä, sillä siihen

aikaan koulu oli maksettava itse ja koulukiusaaminen evakkovuosina erilaisen murteen,

karjalaisen nimen tai muun erilaisuuden takia.
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Tämän aineiston kertojat edustavat ehkä laajemminkin siirtokarjalaisten lasten oppimis-

historiaa ja elämänkulkua. Toisaalta vaikka tilanne oli pitkälti samankaltainen kaikilla

eteläisen Kannaksen alueelta lähteneillä siirtokarjalaisilla, ratkaisut olivat hyvin yksi-

löllisiä. Seuraukset heijastuivat myös heidän elämänkulkuunsa. Tulevaisuuden valinnat

riippuivat peruskoulutuksen lisäksi myös ratkaisuajankohdan tilanteesta ja yksilöllisistä

arvoista. Kuitenkin taustalla saattoi olla peruskoulutukseen liittyviä rajoituksia tai mah-

dollisuuksia. Elämänhallinta on tuonut ratkaisuun henkilökohtaisen panoksen.

5.1.2 Koulutusjärjestelmä ja siirtokarjalaiset

Virallinen koulutusjärjestelmä ei kertojien kouluiässä 1930- ja 1940-luvulla ollut kai-

kille yhteinen. Suomalaisessa yhteiskunnassa oli tuolloin rinnakkaiskoulujärjestelmä.

Osa oppilaista lähti 10�11-vuotiaina tavallisimmin kansakoulun neljänneltä luokalta

oppikouluun, mikä tarkoitti keskikoulua ja lukiota. Oppikouluun pyrkijät valittiin pää-

sykokeella. Osalla lapsista oli kuitenkin esteitä oppikouluun pääsemisessä jo rauhan

aikana, vaikka he olisivatkin pystyneet läpäisemään pääsykokeet. Oppikouluja ei yleen-

sä vielä silloin ollut maaseudulla.

Kivennapalaiset ja kanneljärveläiset kävivät oppikoulunsa Terijoella, Viipurin maalais-

kunnan ja Heinjoen lapset yleisimmin Viipurissa. Jatkosodan aikana Terijoelle ei pääs-

tetty siviilejä, koska sodan etulinjat olivat liian lähellä, joten koulukaan ei toiminut.

Niinpä Viipuri oli lähin mahdollisuus käydä oppikoulua. Kaupunkia pommitettiin kui-

tenkin usein, mikä vaikutti vanhempien päätöksiin lasten päästämisestä oppikouluun.

Lisäksi Kivennavalta ja Kanneljärveltä oli Viipuriin 70�80 kilometriä, joten lasten olisi

pitänyt asua siellä. Vain yksi poika lähes kolmenkymmenen kivennapalaisen oppilaan

joukosta sai lähteä oppikouluun. Seuraavissa kappaleissa käsitellään aineistoa koulu-

tusmuotojen kontekstissa.

Tuomisto (1994, 25) on laatinut kaavion elinikäisen oppimisen muodoista suhteutettuna

keskeisiin elämänvaiheisiin. Hänen malliaan on sovellettu taulukoissa 4a ja 4b. Tämän

tutkimuksen aineistoon kuuluvien henkilöiden tiedot on sijoitettu oppimismuotoihin

osallistumiseen sen mukaan, kuin niitä on noussut esiin kertomuksista lisätietoineen.
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Taulukko 4a. Kansakouluryhmän sijoittuminen koulutus- ja oppimismuotoihin

Formaalinen Nonformaalinen Informaalinen/
Satunnaisoppiminen

Lapsuus Kansakoulua 5�8 vuotta 10
Keskikoulu 1 (Lauri S.,)

Järjestöjen kurssit3) Harrastusjärjestöjen kerhot2)

___________________________________

Elämästä, leikeistä, harrastuk-
sista oppiminen (kaikki)

Nuoruus/
aikuisuus

Lukio, yo 1 (Lauri S.)
Yliopisto/korkeakoulu 1
(Lauri S.)
Opettajaseminaari 2 (Annikki,
Teuvo)
Arvosanoja kasvatusalalla 2
(Teuvo, Annikki)
Erityisopettajan tutkinto 2
(Annikki, Teuvo)
Kauppakoulu 1 (Sylvi)

Kansanopisto 2 (Martti, Hilja)
Kirjeopisto 1 (Teuvo keski-
koulun ja lukion aineita)
Konttoriopisto 1 (Airi)
MTK-opiston järjestökurssi 1.
(Tapio)
Autokoulu 2 (Veikko, Lauri S.
mainitsevat)
Kansalaisopisto4

Ohjattu työssä oppiminen 1)

________________________
Järjestöjen kurssit3)

Opintokerhot2)

Itsenäinen työssä oppiminen
(kaikki)
Harrastusjärjestöjen kerhot2)

_______________________
Elämästä, harrastuksista oppi-
minen (kaikki)

Vanhuus Kansalaisopisto
Järjestöjen kurssit
Opintokerhot

_______________________
Elämästä, harrastuksista oppi-
minen (kaikki)

Taulukko 4b. Kansanopistoryhmän sijoittuminen koulutus- ja oppimismuotoihin.

Formaalinen Nonformaalinen Informaalinen/
Satunnaisoppiminen

Lapsuus Kansakoulua 5�8 vuotta 10 ________________________
Harrastusjärjestöjen kerhot2)

Järjestöjen kurssit3)

________________________
Työssä ja leikeissä oppiminen
(kaikki)

Kotiteollisuuskoulun rakennus-
osasto (Heino)
Valmistava teknillinen ammat-
tikoulu (Lauri K.)
Turun tekninen koulu (Lauri
K., Heino)
Kauppakoulu (Marjatta)

Kansanopisto (kaikki)
Kansankorkeakoulu (Sylvia)
Autokomppania (Pentti)
Kansalaisopisto (noin puolet)
Ohjattu työssä oppiminen 1)

Konttoriopisto (Maire)
_________________________
Harrastusjärjestöjen kerhot2)

Järjestöjen kurssit3)

Opintokerhot2

Itsenäinen työssäoppiminen 1)

___________________________________

Elämästä, harrastuksista oppi-
minen (kaikki)

Vanhuus Kansalaisopisto?
________________________
Järjestöjen kurssit3)

Opintokerhot2)

___________________________________

Elämästä, harrastuksista oppi-
minen (kaikki)

Taulukoita 4a ja 4b koskevat yläindeksit selitettyinä:
1) Työssäoppimista on sisältynyt jokaisen kertojan oppimishistoriaan, toisilla lähes ainoana ammatin oppimismuotona.
Se liittyy lähes yksinomaan informaalisessa oppimismuodossa satunnaisoppimiseen.
2) Opinto- ja harrastuskerhoissa oppimista ilmaisevaa tietoa saa kertomuksista vain niukasti.
3) Järjestöjen kursseilla oppimisesta ovat ilmoittaneet työuraansa maataloissa tehneet kertojat. Kysymys on tällöin
martoista ja maatalousnaisista sekä lasten osalta maatalouskerhoista. Martti ja Lauri K ovat. suorittaneet runsaasti
ensiapu- ja väestösuojelukursseja ja Lauri K. myös työvaltuutetun tehtävän edellyttämät kurssit.
4) Ainoastaan muutamat ovat maininneet kertomuksissaan kansalaisopistossa opiskelun.

Nonformaalista oppimista koskevassa sarakkeessa on viivan yläpuolella sellaiset oppi-

mismuodot, joissa oppijan itse oli tehtävä päätös osallistumisesta ja saavuttava oppilai-

tokseen, mutta sen jälkeen oppimisen ohjaus eli opetus oli vankasti opettajan vastuulla.
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Viivan alapuolelle on sijoitettu sen sijaan ne oppimismuodot, jotka edellyttivät oppijalta

enemmän aktiivisuutta aina osallistumispäätöksestä kurssin loppuun asti. Kansanopiston

kurssia ei yleensä jätetty kesken, mutta opiskelu kirjeopistossa tai kansalaisopiston pii-

rissä oli altista keskeytyksille. Koska viimeksi mainitut olivat kuitenkin palkatun am-

mattitaitoisen opettajan ohjauksen alaisia, ne on sijoitettu viivan yläpuolelle, mutta jär-

jestöjen kurssit ja opintokerhot sensijaan alapuolelle.

Järjestöjen kursseillakin opetus oli yleensä ammattitaitoista, mutta niistä useimpien

kesto oli lyhyt. Opettaja oli vierailevan luennoitsijan asemassa. Poikkeuksen tekivät

kotiteollisuusyhdistysten ja vastaavien ammattipainotteisten järjestöjen laajemmat kurs-

sit. Opintokerhossa opiskelu edellytti runsaasti oppijan omaa aktiivisuutta. Ainakin näin

oli vanhamuotoisissa opintokerhoissa. Niissä yksi joukosta oli nimetty viralliseksi oh-

jaajaksi (hallintotehtävät), mutta opintokokousten ohjaukseen toisetkin osallistuivat

vuorollaan. Oheisten taulukoiden informaatio on vain suuntaa antava, sillä etenkin in-

formaalista oppimista on saattanut jäädä merkitsemättä kertomukseen siksi, että se voi

tuntua itsestään selvältä tai sitä ei ole mielletty merkittäväksi oppimiseksi.

Satunnaisoppiminen on määritelty informaalisen oppimisen osaksi. Siksi molemmat

ovat samassa sarakkeessa, mutta ne on erotettu toisistaan viivalla, jotta saataisiin esille

kyseisten oppimislajien luonne-erot ja tulisi tarkempi kuva kertomusten välittämästä

todellisuudesta. Pitkäjännitteisempi ja tietoisempi itseopiskelu erottuisi näin satunnai-

sesta ja tahattomasta oppimisesta, vaikka keskinäiset merkityserot eivät olisikaan suuret.

Taulukoissa 4a ja 4b henkilöiden nuoruusiän oppimismuodot on sijoitettu samaan kate-

goriaan aikuisuuden oppimismuotojen kanssa, koska evakkouden kokeneiden lapsuu-

desta nuoruuteen ja edelleen aikuisuuteen siirtyminen eivät ole noudattaneet tavanomai-

sia ikäkategorioita ainakaan toimintojen osalta. Toisaalta toiminnallinen aikuisuus alkoi

kertojilla jo lapsuusiässä eli 12�14 vuoden ikäisenä. Eräs kertojista totesikin evakkoon

lähdöstä, että siihen päättyi lapsuus. (Vrt. Ormio L. & Porio A. 2001) Lapsia tarvittiin

vaativissakin työtehtävissä, jopa 11-vuotiaita konetyössä ja 15-vuotiaita sahalla yövuo-

rossa tai tukkimetsässä. Maatalouden kevyimmissä tehtävissä pienetkin lapset tekivät

töitä pitkiä jaksoja päivässä. Asian toinen puoli oli, että nuoruusiän tehtävät, kuten for-

maalinen koulutus ja ammattiin valmistuminen viivästyivät sodan ja sen jälkiseurausten



75

vuoksi. Edellä mainituista näkökohdista voi päätellä, että lapsuuden, nuoruuden ja ai-

kuisuuden rajoja ei heidän elämässään voi joka suhteessa todeta.

Formaalinen koulutus

Peruskoulutuksen osalta kansakoulu oli ainoa formaalisen koulutuksen muoto, jonka

kaikki sodan aikana koulua käyneet aineistoni henkilöt oppikouluun päässyttä Lauria

lukuun ottamatta ovat käyneet läpi. He ovat saaneet kansakoulun päästötodistuksen,

mutta se on hankittu varsin puutteellisin oppimismahdollisuuksin. Jokaiselta on jäänyt

vähintään kaksi lukukautta puuttumaan � monelta jopa kaksi kokonaista lukuvuotta.

Sodan aikana noita puutteita ei otettu huomioon todistuksia kirjoitettaessa, vaan luokalle

siirrettiin vähäisenkin koulunkäynnin perusteella. Siirtokarjalaiset lapset joutuivat sitten

uuteen kouluun päästyään korjailemaan niitä aukkoja, joita edellisinä lukukausina oli

syntynyt. Vaatimukset olivat näet samat heille kuin koko ajan koulua käyneille sijoitus-

paikkakuntien lapsille. Varsinaista tukiopetusta ei virallisesti ollut, ja opettajasta riippui,

miten hän tuki oppilaan lisäponnistelua.

Kansakouluryhmään kuuluva Lauri S. eteni formaalisen oppimisen kautta ylioppilaaksi

ja suoritti sen jälkeen Kauppakorkeakoulun Helsingissä. Tosin hänen oppikoulunkaan

käyntinsä ei ollut yhtenäistä. Hän aloitti oppikoulun jatkosodan aikana syksyllä 1943

Viipurissa lähes 12-vuotiaana. Koulu keskeytyi pommituksiin maaliskuussa 1944. Lauri

S. pääsi uusien evakkovaiheiden ja vuoden kansakoulujakson jälkeen 1945 syksyllä

Lahdessa jatkamaan oppikoulun käyntiä. Saman ryhmän Annikki pääsi 16-vuotiaana

kotitalouskeskikouluun Aitooseen ja hakeutui keskikoulun jälkeen opettajaseminaariin

Hämeenlinnaan. Tavallista aloittamisikää huomattavasti myöhemmin alkanut opiskelu

eteni kuitenkin menestyksellisesti. Teuvo suoritti opettajaseminaarin Heinolassa. Sylvi

kävi kauppakoulun. Lisäksi Annikki ja Teuvo suorittivat arvosanoja Jyväskylän yli-

opistossa. Siellä kumpikin suoritti myös erityisopettajan tutkinnon.

Kansanopistoryhmästä kukaan ei ole suorittanut keskikoulua, lukiota, korkeakoulutut-

kintoa eikä ilmeisesti yliopistollisia arvosanoja. Heistä kolmen formaalinen koulutus on

suuntautunut ammatilliselle sektorille, tekniselle alalle ja liikealalle. Lauri K. on eden-

nyt muodollisen ammattikoulutuksen kautta ison kaupungin korjaamopäälliköksi. Kan-

sanopiston suoritettuaan hän pääsi Turussa kaksivuotiseen valmistavaan teknilliseen
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kouluun. Varusmiespalvelun jälkeen hän kävi komivuotisen teollisuuskoulun, josta hän

valmistui koneteknikoksi. Heino opiskeli kotiteollisuuskoulun rakennusosastolla. Sit-

temmin hän valmistui rakennusteknikoksi Turun teknillisestä koulusta, joka oli kolmi-

vuotinen. Marjatta suoritti kauppakoulun. Muut eivät suorittaneet ammattiopintoja for-

maalisessa järjestelmässä, ellei Martin suorittamaa armeijan koulutusta voida siihen

lukea.

Nonformaalinen oppiminen

Muodolliseen koulujärjestelmään pääsee pureutumaan myös sivusta erinäisin edellytyk-

sin. Teuvolla oli kansakoulun jälkeen formaaliseen koulutukseen tähtääviä pyrkimyksiä.

Hän toteutti tavoitettaan aluksi suorittamalla keskikoulun aineet kirjeopistossa. Näin

avautui etenemisen uskallus ja mahdollisuus Heinolan opettajaseminaariin.

Martti lienee hakenut selkeyttä sodan ja evakkoaikojen kaaosmaiseen tilanteeseen Sai-

ralan Evankelisesta Kansanopistosta. Hilja kävi Ruotsiin palattuaan sikäläisen kansan-

korkeakoulun kesäjakson. Kansanopistoryhmän kaikki jäsenet ovat luonnollisesti suo-

rittaneet kansanopiston perusoppijakson, mutta Sylvia kävi myös kansankorkeakoulun

talvioppijakson ja kesälukukauden Lahdessa.

Airi kansakouluryhmästä ja Maire kansanopistoryhmästä ovat saaneet ammatillista

koulutusta suorittamalla konttoriopiston. Varusmiespalvelu oli nuorten miesten tilaisuus

saada myös siviilielämää hyödyttävää koulutusta. Pentti suoritti autokomppaniassa pal-

vellessaan ammattiajokortin hankintaan oikeuttavan kurssin ja ryhtyi siviiliin päästyään

ammattiautoilijaksi. Teuvo suoritti varusmiesaikanaan lääkintäaliupseerin tutkinnon.

Martti antautui varusmiespalveluksensa jälkeen sotilasalalle.

Kansalaisopistojen harrastuspiirit (mm. kielten opiskelu), järjestöjen kurssit ja tavoit-

teelliset harrastusryhmät ovat melko harvoin mainittuja nonformaalisen opiskelun

muotoja. Kansakouluryhmästä Airi, Hilja, Martti, Sylvi, Tapio ja Veikko sanovat har-

rastaneensa kansalaisopistossa tai järjestöjen kursseilla opiskelua. Aikamääriä ei maini-

ta, mutta muutama luettelee joitakin aineita. Annikin ja Lauri S:n kertomuksista ei löy-

dy asioita, joista voisi päätellä heidän osallistumistaan nonformaalisiin oppimismuotoi-

hin.



77

Teuvo osallistui 18-vuotiaana kiertävän kotiteollisuuskoulun kurssille käytännön syistä.

Hänen tarkoituksenaan oli tehdä huonekalut uuteen kotiin. Vaikka koulutus oli yhdek-

sän kuukautta kestävä ja kokopäiväinen, sen merkitys Teuvolle oli samantapainen kuin

monille kansalaisopiston puutyöpiiri, mutta sekä tuloksiltaan että ajankäytöltään laa-

jempi. Kouluun menon alkusyynä oli ajankohtainen tarve, mutta sen täyttyminen ei jää-

nyt ainoaksi kurssin tulokseksi Teuvon elämässä. Itse tekemisen idea ja taito säilyvät

läpi elämän, ja se voi vaikuttaa myös elämäntavan muotoutumiseen, niin kuin Teuvon

kertomus eläkepäiviensä harrastuksista osoittaa:

"Kuusikymmentäluvulla alkoi kesäpaikan rakentelu, joka taitaa jatkua siihen saakka,
kun vasarakäsi vielä naulan lyöntiin kohoaa. Siellä olen nyhertänyt ilman konevoi-
mien apua hullujussina koulustressiä pois, mutta rakentaja pakertajan tuskanhikeä
pusertaen. Maalaispoika on ollut omimmillaan, kun hiljaisuus on puhunut."

Informaalinen oppiminen

Informaalinen oppiminen ei nouse merkittävästi esiin kummankaan ryhmän kertomuk-

sista. Kuitenkin monet ovat toimineet vaativissa harrastus- tai työtehtävissä. Siksi on

syytä päätellä, että oppi on saatu suureksi osaksi satunnaisesti ja osaksi itsenäisesti työs-

sä ja harrastuksissa. Omaa neuvokkuutta on osattu käyttää ja ottaa oppi arkipäivän ti-

lanteista. Kanerva mainitsee oppineensa ammattilehteä lukemalla. Toisten osalta jää

arvattavaksi, mikä osuus oppimisessa oli lehtien ja erityisesti ammattilehtien lukemi-

sella.

Kanerva opiskeli sikataloutta ammattilehdistä, kun tila siirtyi lypsykarjatilasta sikatilak-

si. Hän oppi mm. sikojen sairaanhoidon niin hyvin, että eläinlääkäri luotti häneen ja

määräsi lääkkeet puhelinkeskustelun perusteella. Tavallisesti Kanervan oman diagnoo-

sin lisäksi riitti hänen oma mielipiteensä lääkkeen laadusta. Ilmeisesti luottamukseen

vaikutti myös Kanervan hyvä ilmaisutaito, jota tarvittiin sairauden kuvauksessa.

Työssäoppiminen ja henkilökohtaisen ongelmanratkaisun taito ovat ilmeisesti olleet

merkittäviä kertojien oppimishistoriassa. Niitä on syytä painottaa erikseen, vaikka niistä

ei kertomuksissa ole juuri muita merkintöjä kuin kuvauksia, joista voi päätellä oppimi-

sen merkityksen. Lisätietoja tiedusteltaessa kyseessä olevia asioita ei mitenkään paino-
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tettu. Niitä ei ehkä mielletty selkeästi oppimiseksi. Oppiminen saatetaan käsittää pel-

kästään koulutukseen liittyvänä.

Esitetyillä perusteilla pidän selvinä työssäoppimisen esimerkkeinä seuraavia oman ai-

neistoni kertojia: kansakouluryhmästä Airi, Hilja, Martti, Sylvi, Tapio ja Veikko ja kan-

sanopistoryhmästä Irja, Lempi, Maire, Marja ja Sylvia sekä Heino, viimeksi mainittu

nimenomaan työelämänsä loppujakson yrittäjätoiminnassa. Myös Pentin yritystoiminta

näyttäisi kuuluvan samaiseen kategoriaan. Kyseiset henkilöt ovat selviytyneet työelä-

män tehtävistä ilman muodollista peruskoulutusta ammattiin. Työelämän alkuvaiheessa

jokainen ryhmien jäsenistä on tehnyt sellaista työtä joko vanhempiensa tai omassa yri-

tyksessään tai palkkatyössä, jossa omatoiminen oppiminen tai työkumppanin neuvot

ovat olleet tarpeellisia. Seuraavissa kappaleissa kuvaan mainittujen kertojien tapauksia.

Sylvian tapaus osoittaa uralla menestymistä pitkälle ilman muodollista ammatillista

peruskoulutusta. Hän on tietoisesti, joskaan ei aktiivisesti, valinnut ns. �pitkän linjan�

ammatissa etenemiseen. Sylvia ja Martti voidaankin asettaa omaan luokkaansa työssä-

oppijoina. He kumpikin ovat edenneet itse oppien ammatissa ainoastaan täydennys-

koulutukseksi luokiteltavan kurssisarjan tuella. Olen kuvannut heidän uraansa tarkem-

min luvussa 5.1.3. Toiset tässä esiteltävät ovat opiskelleet ammattitaitoja ja -tietoja var-

sinaisessa koulutuksessa huomattavasti vähemmän. Niinpä työssäoppiminen on ollut

heillä pääasiallinen oppimismuoto myös ammattitaitoja täydennettäessä. Martti oppi

omatoimisesti ensin ammatinvalintaa. Riimitellen hän kertoo:

"Viidentoista vanhana mä aloin liikealan ja lähdin Hämeenlinnaan harjuriksi.
Se kauppa oli EHO Hätilässä. Hoitajana kova mies, kutsuttu Ville Nyymanniksi.
Olin siellä vajaan vuoden, pitkä päivä, niuhottavat rouvat, hymyile ja kumartele.
Tunsin niinkuin olisin mä tullut reväistyksi juuriltani, ei talonpoika nöyristele."

Uusi työkin oli opittava alkeista asti itse työssä:

"Mä olin silloin ehkä kuudentoista, kun lähdin metsätöihin rahaa tienaamaan.
Olalla pokasaha, repussa kirves, eväät ja justeeri, mi oli päässyt ruostumaan.
Ensimmäisen ison kuusen kaato, saha puolsi ja tuskan hiki tuli villapaitaan.
Ne paksut oksat, kiinni "muttereilla", en muista kuinka karsituksi sainkaan.

Tunsin etten pärjää tässä savotassa. Tukkijätkä, harmaa niinkuin kelo, neuvoi:
'Osta kunnon vehkeet ja opi metsän tavat, ei auta miestä vaikka kuinka reuhtoi'
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Ensi tilistäni ostin uuden Bilnäsin kirveen ja pokasahan, 'Aukusti' nimeltään.
Opettelin sahan viilaamisen, puun kaadon, ja kuinka metsätyössä pärjätään."

Kerrotussa tapauksessa oli jo työnohjaustakin. Martti on tehnyt elämäntyönsä varsinai-

sesti sotilasuralla, jolla koulutus on järjestelmällistä. Hän sanookin edenneensä hierarki-

sen väylän mukaisesti saaden koulutusta aina uuteen ja vaativampaan tehtävään.

Lempi pestautui kotiapulaiseksi palattuaan Kanneljärven Kansanopistosta. Vuoden ku-

luttua hän meni naimisiin ja kohta perhe alkoi kasvaa. Omien lastensa hoidon ja kas-

vattamisen ohella hän ompeli lapsilleen vaatteita ja teki ompelutöitä jopa myytäväksi.

Näin hän ansaitsi perheelle toimeentulon lisää puolisonsa hankkeitten ohella. Kun lapset

varttuivat, Lempi meni töihin ruokalaemännäksi. Myöhemmin toiminnan laajennuttua

hän kouluttautui laitosemännäksi. Lempillä ei ollut itsenäisen työn alkuvaiheessa lain-

kaan työssä opastajaa, vaan hän teki työtä itsenäisesti. Vaikka omassa perheessä oli jo

tullut tottumusta ruoanvalmistukseen, ruokalatyössä oli kuitenkin paljon erilaista jär-

jestelyä. Varmasti on tarvittu itsenäistä ongelmanratkaisutaitoa, joka työn ohella myös

kehittyi.

Maire on tehnyt pääasiallisimman elämäntyönsä lastenhoidon ohella omalla kanatalou-

teen erikoistuneella maatilalla miehensä kumppanina. Hän on lisännyt perheen tuloja

neuletöitä tekemällä. Tilasta luopuminen miehen kuoltua merkitsi Mairen työn vaihtu-

mista palkkatyöksi. Tämä on vaihdellut peltotöistä hautausmaan hoitoon ja ruokala-

työstä kotelotehtaan työntekoon. Hän teki töitä myös poikansa yrityksessä. Työsuori-

tusten ja muiden työhön liittyvien asioiden oppiminen on ollut suureksi osaksi itsenäistä

työssä oppimista.

Tapion tapaus osoittaa, miten maatalouden oppimiseen suhtauduttiin vielä 1950-luvulla.

Oman tilan hoitamisen oppiminen ei vaatinut oppilaitoksissa suoritettua tutkintoa. Tapi-

on isä oli innokas maanviljelijä ja uusien menetelmien kokeilija. Nuoruudessaan hän oli

opiskellut maatalousoppilaitoksissa ja osallistunut koko ammattiuransa ajan aktiivisesti

neuvontajärjestöjen toimintaan. Isä ei kuitenkaan kannustanut poikaansa opiskelemaan.

Hän arveli ehkä pystyvänsä opastamaan tätä ammatin tietoihin ja taitoihin. Tapio viljeli

kotitilaa isän ohella, kunnes perusti oman kodin vaimonsa kanssa tämän kotitilalle.

Myöhemmin Tapio vuokrasi myös isän pellot eli nuoruuden kotinsa maat viljeltäväk-
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seen. Hän on pitänyt kuitenkin tärkeänä samaan ammattiin valmistuneen nuorimman

poikansa kouluttamista niin kuin toistenkin lastensa.

Veikko on oppinut melkein kaiken työnsä työtä tehdessään, so. kokeneempien neuvoista

ja itsekseenkin. Hänen työnsä vaihtui useita kertoja: sahatyöstä maalarinapulaiseksi,

kauppa-apulaisesta kyläkaupan myymälänhoitajaksi ja taksinkuljettajasta kuorma-auton

kuljettajaksi. Työuransa viimeisen jakson hän toimi kunnallisen vesilaitoksen palveluk-

sessa mm. liitosasentajana. Autokoulu oli ainoa varsinainen ammattiin valmistava kou-

lutus, jota Veikko on saanut. Kaiken muun hän on oppinut työssä. Autoalalla hän työs-

kenteli pisimpään, noin 20 vuotta.

Airi joutui 15-vuotiaana äitinsä ja sisarensa kanssa opettelemaan rakentamisessa tarvit-

tavat asiat ja tehtävät, sillä evakkomatkojen jälkeen uuden kodin rakentaminen jäi isän

kuoltua kolmen naisen tehtäväksi. Myöskään sairaan äidin hoitamisessa ei ollut muuta

opetusta kuin äidin neuvot ja oma ongelmanratkaisu. Myöhemmin kaupan myyjäksi

päästyään Airi sai kokeneemman työntekijän tai esimiehen antamaa opastusta samoin

kuin tekstiilitehtaassa, johon hän seuraavaksi siirtyi.

Sotalapsivuosiensa jälkeen Suomessa koulun päättänyt ja Ruotsiin palannut Hilja ei

myöskään kouluttautunut ammattiin missään oppilaitoksessa, vaan maataloudellisen

koulutuksen saanut puoliso opasti aluksi ja tarvittaessa. Ruotsalaisen maalaistalon

emännyys vaati myös itsenäistä oppimista, vaikka Hilja olikin opiskellut kansankorkea-

koulun kesäoppijaksolla alalle tärkeitä aineita.

Irja kävi kankaankudonnan kurssin ja kutoikin kotitöiden ohella kankaita omaan tarpee-

seen. Varsinaiset palkkatyöt Arabian tehtailla, terveyskeskuksessa eri tehtävissä ja

hammashoitolassa hän oppi kuitenkin työssä. Myös viimeisen uuden ammatin hän oppi

omalla sinnikkyydellä:

"Hammashoitajanakin olin 1½ vuotta, kun opin sen työn ihan katselemalla ja rohke-
asti tekemällä. Sitten steriloin instrumentteja ja lopuksi siivosin. 1987 siirryimme
terveysasemalle ihan omaan hoitolaan. Siellä sain työkseni välinehoitajan vakanssin,
josta sitten jouduinkin jäämään eläkkeelle, kun halvaannuin... Olisin muutenkin
päässyt sinä kesänä eläkkeelle."
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Informaalinen oppiminen ja etenkin siihen kuuluva satunnaisoppiminen olivat tavallisin

ratkaisu niiden kertojien oppimismuotoina, jotka etenivät työelämässä ilman formaalisia

ja laajempia nonformaalisia oppimismuotoja. Vaikka monilla oli opiskelutoiveita, arki-

elämän vaatimukset varhaisessa aikuisiässä olivat etusijalla. Olisi ollut todella radikaa-

lia lähteä tuolloin määrätietoisesti opiskelemaan. Jälkikäteen on tyydytty vain pahoitte-

lemaan, ettei nuorena tullut opiskeltua.

Lapsuuden oppimiskokemuksista Tapio kertoo, että Kalle (lapsuuden leikkitoveri) oppi

ammusasiat tarkkaan. Kallen koti oli ATP:n (ammustarvikkeiden täydennyspaikka) vie-

ressä. Miten hän lienee saanutkin kaikki tiedot, pohtii Tapio. Omatoimisuus leikkiväli-

neiden valmistamisessa oli ongelmanratkaisua jo lapsuudessa:

"Tehtii pahvist karttalaukut, semmoset kaks pahvii nääs ommeltii kii, ja sit olalle.
Sinne piirrettii omatekosii karttoi ja polkui, ajoteitä ja teltanpaikkoi. Sit oltii mäne-
vinnää nääs. Se ol meijän leikkii. Kyl niitä kaikkii räjähysaineita ol, mut myö oltii
senverra varovaisii ja arkoi, ettei myö ruvettu mittää vaarallissii tekemää. Mut kivä-
rin paukkui löyty sieltä ja Raimo (serkku) ja Kalleha ne osasiit sitte, mite se otetaa,
väännettii luoti pois ja otettii ruutii taltee. Sit se pelkkä hylsy pantii kive pääl ja toi-
sel kivel päälle, mut ei se olt vaaralline, jos ei olt siel nalli puolel. Se nalli lens siint
sit pois. Ois se sääree voint tehhä verihaavan.

Ruuti poltettii eriksee. Se palo kohaht äkkiä. Myö koitettii yhtä hylsyy hakata kive
kans ja eikä se pamahtant. Raimo vääntää suurta kivvee metsäst ja sannoo, et anta-
kaaha ko eno tulloo. Otti ja puotti ja samas se pamaht. Samas se eno tulkii, Eino-
setä. Ja sillo myö saatii sapiskaa. Kalle muistaa sen. Kalle tään kerto. Raimol ol
voimaa paljo pienen poikan. Hää ol vahva. Ja setä sano, et tällasta ei saa tehhä.
Täytyy tuuva kottii ja antaa (sotamateriaali) isäl tai hänel, vanhemmil."

Lapset oppivat sodan ja uudisrakentamisen aikana aikuisten toimia ja leikit olivat ai-

kuisten työn jäljittämistä. Lapset tekivät myös selkeästi aikuisten töitä. Tapio kertoo

oman kodin rakentamisesta Hauholle:

�Kaikist oli puutetta. Mittää ei saant. Kaik ol ostokorttien varas ja lupia piti saaha.
Rautanaulatkii piti oikoo. Mie niitä oioin, nauloi. Ko ensimäisii rupes tulemaa, ne ol
pyöreitä. Ei ne olt suomalaisiikaa. Kaikkii oli vaikia saaha. Sementtii oli vähä. Kivvii
pantii betoni sekkaa. Siihe aikaa se ol muutekii muotii. Se säästi betonii. Uunisuu-
peltii ja savupeltii ei saant mistää. Ne ol ohkasta peltii, ne palloit. Ne pit muutama
vuuve pääst uusii kaikki. Niin ikkunoita ja karmii. Ovet, kaikki ne jostai sai. Ne ol nii
huonoo, oksasta puuta. Vuosien kulues ne ikkunan pokat ja karmit vääristeli.

Miut pantii sit suojamaalaamaa ne pokat, karmit ja ovet ja kaik. Vernissa ol se ainoo
maaliöljy, mitä sillo sai. Lattiatkii ko maalas, ni viikon pääst viel tarttu jalat välil. Se
ei kuivanut. Kaik oli semmosta pientä puutetta. Mut kumminkii se ol suurta, ko sai
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oman katon pään päälle. Se ol ihmettä sit ko muutettii sinne talloo. Myö päästii jou-
luks sinne. Ko ensimäine joulu vietettii siinä uuvessa kotona, niinko ois taivaas oltu.

Airi on yksi esimerkki siitä, että vaativiinkin töihin piti tarttua, vaikka koulutusta ei ol-

lut. Jostain tieto ja taito oli hankittava samalla, kun tekeminen jatkui. Lähin oppi tuli

todennäköisesti omasta päästä ongelmanratkaisuna ja kumppanien kanssa pohtimalla.

Airi kirjoittaa:

"Muutimme Luopioisista Hauholle toukokuussa 1947. Piti aloittaa oman kodin ra-
kentaminen. Perheellemme alkoi kuitenkin vaikeat ajat. Isäni sairastui syöpään ja
kuoli seuraavana vuonna elokuussa. Kun isä sitten haudattiin, siunattiin veljeni, joka
oli kadonnut Ilomantsissa heinäkuussa 1944, poissa olevana Hauhon sankarihau-
taan. Uuden kodin perustukset oli laskettu päivää ennen isän kuolemaa. Niin sitten
alkoi rakentaminen kolmen naisen voimin. Siinä sai haudata omat kouluhaaveensa
pois mielestään. Tietenkin olisi sitä voinut opiskella esimerkiksi Kirjeopiston välityk-
sellä kotonakin, mutta siihen ei pitkän työpäivän jälkeen ainakaan minulla ollut tar-
moa."

Marja kansanopistoryhmästä kirjoittaa omasta työkokemuksestaan lapsena:

"Oli jälleen rakennusaikaa. Kaikki tai useat rakensivat. Tehtiin talot ja pärekatot.
Meille oli jäänyt riihi ja muita rakennuksia ehjäksi ja pärehöylä. Traktori pyöritti
höylää ja päreitä tekemään. Kyläläiset toivat pölkkyjä ja isä tai kylän miehet tekivät
päreitä. Kun työvoimasta oli puute, niin: 'onhan meillä Marja (n. 11 v.) ja Olavi . . .
ne joutavat ottamaan päreet vastaan ja pinoamaan.' Ei ollut hauskaa olla töissä ke-
vätpäivänä. Toivottiin, että sattuisi sellainen pölkky, jossa oli sirpale. Se vetäisi terän
tylsäksi, isä kiroaisi ja me voitaisiin istua riihen seinustalla auringossa. � Väsytti
niin kovasti eli laiskotti."

Työn rasittavuuden lisäksi oppimista oli päreiden teko yleensä, mutta myös ne ongel-

mat, joita sodan vaurioittamat puut aiheuttivat työn raaka-aineena.

5.1.3 Urankehitys ilman ammatillista peruskoulutusta

Aineistoni henkilöt ovat saaneet hyvin eriasteista muodollista koulutusta ennen varsi-

naista työskentelyä pääammatissa. Koulutusvuosina ilmaistuna se vaihtelee nollasta

viiteen vuoteen. Yhteensä kahdeksan heistä on saanut hyvin vähän tai ei ollenkaan

muodollista ammattikoulutusta. Oheisessa taulukossa on karkea ryhmittely asiasta.
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Taulukko 5. Ammatillinen koulutus ennen työskentelyä pääammatissa.

Kansakoulupohjainen am-
matillinen koulutus

Ei koulutusta tai
vähäinen kurssimuotoinen

Korkeakoulu tai opistotaso
(ylioppilas- tai keskikoulu-
pohja

Kansa-
kouluryh-
mä

Sylvi (kauppakoulu, emän-
täkoulu)
Martti (maamieskoulu,
lopullisen ammattityön
ohessa paljon koulutusta)
Airi (kiertävä naiskotiteolli-
suuskoulu, konttoriopisto 5
kk.)

Veikko (autokoulu)
Tapio
Hilja

Lauri S. (kauppakorkea-
koulu 3 vuotta)
Annikki (opettajaseminaari
4 vuotta)
Teuvo (opettajaseminaari 4
vuotta)

Kansan-
opistoryh-
mä

Lauri K. teknillinen koulu 2
vuotta, teollisuuskoulu 3
vuotta)
Heino (kotiteollisuuskoulun
rakennuslinja 2 vuotta,
teknillinen koulu 2 vuotta)
Marjatta (kauppakoulu,
konttoriopisto)
Kanerva (karjatalouskoulu,
tarkastuskarjakkokurssi)
Marja (kotiteollisuuskoulun
kudonnan linja)

Irja (karjanhoitokurssi ja
kutomakurssi)
Lempi
Maire (konttoriopisto)
Pentti (autokoulu)
Sylvia

Taulukon 5 mukaan kansanopistoryhmän henkilöt sijoittuvat kansakoulupohjaiseen tai

ei ollenkaan muodollisen ammattiin valmistavan koulutuksen kategorioihin. Muutama

on maininnut käyneensä jonkin lyhytkurssin. Kansakouluryhmästäkin ainoastaan yh-

dellä on korkeakoulututkinto ja kolmella keskikoulupohjainen tutkinto. Kuitenkin on

muistettava, että kansanopistoryhmän jokainen edustaja on suorittanut vähintään kan-

sanopiston perusoppijakson, jota sodan jälkeen arvostettiin kovasti. Vaikka kansan-

opiston perusoppijakso kesti vain yhden talvikauden, sen merkitys saattoi olla tärkeä,

sillä sisäoppilaitoksen vaikutus ulottui myös oppituntien ulkopuolelle vapaa-aikaan.

Tuolloisten puutteellisten matkustusmahdollisuuksien takia opiskelijat olivat opistolla

myös viikonloput. Itsenäisen työskentelyn ja vapaan yhdessäolon lisäksi viikonloppuina

oli myös opetusohjelmaan liittyvää toimintaa. Kansanopistoa on pidettävä kokonaisval-

taisen aikuiskasvatuksen instituutiona. Kansanopistojen toisen ja kolmannen vuosikurs-

sin anti opiskelijalle läheni 1940- ja 1950-luvulla perusoppijakson lisänä keskikoulun

oppimäärää ja käytännön taitojen osalta mahdollisesti ylittikin sen. Kansanopiston toi-

sella vuosikurssilla eli kansankorkeakoulussa annettiin opetusta myös tutkielman teke-

miseen.
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Aineistoni selkeimmät esimerkit merkittävästä urakehityksestä ilman perustavaa amma-

tillista koulutusta ovat Sylvian eri kuntaorganisaation ammattiasemat läpikäynyt etene-

minen ja Martin työhistoria varusmiesajan jälkeen. Kuvaan heidän elämänkulkuaan

laajemmin seuraavissa kappaleissa.

Sylvian lapsuuskoti Heinjoella oli maalaistalo. Perheeseen syntyi kaikkiaan yhdeksän

lasta, joista 1932 syntynyt Sylvia oli neljäs. Hänen lapsuutensa vaiheet toistavat pää-

piirteissään samaa kaavaa kuin useimpien Karjalan kannakselta evakkoon lähteneiden

lasten. Koulunkäynti oli katkonaista. Muuttoja monilla paikkakunnilla jatkui vuosia.

Erään evakkopaikkakunnan opettajan kielteisestä suhtautumisesta huolimatta Sylvia

sisarensa kanssa selviytyi sinnikkyydellä hyvin arvosanoin niiltä koululuokilta, jotka he

saivat käydä. Aikanaan Sylvia sai päästötodistuksen.

Sylvian nuoruusiän opiskeluvaihe alkoi 16-vuotiaana Kanneljärven Kansanopistoon

pääsystä. Opiston jälkeen hänen tarkoituksenaan oli jatkaa Yhteiskunnallisessa Korkea-

koulussa tähtäimenään sosiaaliala. Sinne pääsyn varmistaakseen Sylvia kävi myös Lah-

den Kansankorkeakoulun ja sen kesälukukauden sekä harjoitteli Vihdin kunnassa.

Vaikka hänen opiskelunsa tulokset olivat kiitettäviä, hän ei kuitenkaan jatkanut opiske-

lua, vaan jäi harjoittelupaikkaansa, kun tarjottiin virkaa. Uuden kotikunnan palvelukses-

sa hän eteni vaiheittain toimistoharjoittelijasta toimistoapulaisen, apulaiskanslistin,

kanslistin, kirjanpitäjän ja pääkirjanpitäjän tehtävien kautta kirjanpitopäälliköksi ilman

varsinaista ammatillista peruskoulutusta alalle. Toki hän oma-aloitteisesti kävi aina

tehtävän vaihtumiselle edellytyksenä olleet Kunnallisopiston kurssit. Tällainen ura ei

kuitenkaan ollut Sylvian alkuperäinen tavoite. Hän kirjoittaa:

"Ikävä kyllä, perästä päin ajatellen sorruin silloin rahan valtaan. Maalaistalosta
kotoisin olleena palkan saanti tuotti tyydytystä. Tosin kyllä myöhemmin kaduin, etten
sittenkin lähtenyt ensin opiskelemaan, vaikka kuten nimikirjasta selviää, ura alkoi
siitä nousujohteisesti ja pidin kyllä myös työstä. Tulin kyllä sittemmin huomaamaan,
että kun en ollut kovin koulutettu, minun piti osata tehdä työni huomattavasti pa-
remmin, ja sitä löytyi kyllä myös aina lisää. Olin 'nousun' myötä lisännyt koulutusta-
ni eri kurssien muodossa, ja sittemmin pidin itse alaani koskevaa koulutusta ihan
vuosittain työtovereilleni. Olin 'tarkka tyttö' työasioissa, sanoivat. Kansalaisopistos-
sa opetin kirjanpitoa, niin hallinnollista kuin liikekirjanpitoakin muutaman lukukau-
den. Myös lausuntaa harrastin itse ja myöhemmin sitäkin opetin. Jos lähden taas vä-
hän takaisin päin, niin laulu- ja lausuntaharrastus sekä myös kirjoittaminen ja näyt-
teleminenkin kuuluivat nuoren tytön elämään."



85

Sylvian työhön kuului hänen edetessään virkauralla myös koulutustehtäviä työpaikas-

saan. Kun Vihti oli eräänlainen mallikunta, hän sai vastailla myös työpaikan ulkopuo-

listen virkailijoiden kysymyksiin. Jopa kouluhallituksen virkailijat kyselivät häneltä

neuvoja tai mielipiteitä joidenkin asiakirjojen laatimisesta.

Kuvatun vaativan työuran rinnalla Sylvia on harrastanut esittäviä taiteita. Laulu ja lau-

sunta ovat olleet harrastuksena lapsesta alkaen. Lausunnassa olisi ollut mahdollisuus

jatkaa taiteilijanuraan asti. Käytännön perheolosuhteet yhdistettynä pitkään matkaan

opiskelupaikkakunnalle Helsinkiin estivät kuitenkin unelman toteutumisen. Vihdissä

Sylvia on tunnettu lausuja, jota pyydetään yhä vaativiinkin tilaisuuksiin esiintymään.

Myös kirjoittaminen on Sylvian tärkeä harrastus. Unelmana on kirjoittaa vielä kirja �

kunhan hän vain ehtii. Aikaa vie sairaan puolison omaishoitajuus. Lehtialaakin tarjottiin

Sylvialle nuoruudessa, kun hän oli kirjoittanut paikallislehteen artikkelin Vanjärven

kartanon maille perustetusta karjalaiskylästä.

Harrastukset ovat olleet vastapainona numeroiden parissa tapahtuvalle työlle. Vaikka

Sylvia on harmitellut, ettei hän lähtenyt opiskelemaan, hän on kuitenkin tyytyväinen

elämäänsä. Harrastukset jatkuvat edelleen, aina kun tilaisuuksia niihin syntyy. Sylvian

elämänkulku on rakentunut paitsi peruskoulutuksen myös historiallisten tosiasioiden ja

monien ulkopuolisten sattumusten varaan. Lisäksi hänen kertomuksensa pohjalta on

helposti arvattavissa, että hänen elämänasenteensa ja herkkyytensä tarttua eteen tuleviin

mahdollisuuksiin on ohjannut hänen elämäänsä. Opettajan rooliin antautuminen työpai-

kalla vaatii erityistä rohkeutta.

Martti syntyi vuonna 1932 Kivennavalla. Hän ehti aloittaa alakoulun syksyllä 1939 en-

nen sodan alkamista. Hänellä oli kaksi isoa veljeä, pikkuveli ja sisko, viimeksi mainittu

pikkuvauva, kun ensimmäistä kertaa lähdettiin evakkoon.

Oma koti valmistui evakkovuosien jälkeen syksyllä 1947. Marttikin osallistui oman

kodin rakentamiseen puiden kaatamisesta alkaen jatkokoulun ja rippikoulun lomassa.

Rakentamisen ohessa tehtiin touko- ja muut maataloustyöt. Jo ennen näitä oli kuitenkin

rakennettu saunatupa. Siihen perhe sitten muutti, jotta oli helpompi jatkaa rakentamista,
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päärakennuksen ja karjasuojan tekoa samanaikaisesti peltotöiden kanssa. Martti on rii-

mitellyt niistä tunnoista, joita tuotti muutto saunatupaan:

"Se oli joulu jonka aina muistan, kun päästiin omaan saunatupaan muuttamaan.
Mummo, isä, äiti, viisi lasta, ahdastako? Ei, vaan paras koti päällä maan."

Martin työhistoria alkoi siis tavallaan jo lapsena uuden kodin rakentamisella niin kuin

monilla muillakin siirtokarjalaisilla lapsilla. Lisäksi hän toimi jatkosodan aikana Kiven-

navalla Sotilaspoikajärjestön yksikössä. Tämä saattoi vaikuttaa lopullisen ammatin va-

litsemiseen. Martti aloitti 15-vuotiaana myymäläalan harjoittelun. Siinä tehtävässä hän

ei kuitenkaan viihtynyt, vaan ryhtyi hankkimaan rahaa elatukseen tukkimetsästä. Pie-

nelläkin asutustilalla oli aina töitä. Näistä elämänsä vaiheista hän riimittelee:

"Eväänä maitopullo, läskiä ja rukiista leipää, ne kannon päällä jäisinä järsittiin.
Tilipäivä perjantaina ja metsäpomo ajoi suksi-BSA:lla savottaan. Tuli tervaksiin
ja nuotiolle koko sakki eväitänsä syömään. Tilipussi lyötiin kouraan pihkaiseen.
Se huulenheitto, hervottomat jutut, mä tänäänkin ne kaikki muistaisin uudelleen.

Maanparannusta talvisin myös tehtiin, suo savettiin ja mutaa savimaille ajettiin.
Kaksi hevosta, parireet ja kaksi nuorta miestä. Lapiolla kuormat tehtiin, purettiin.
Suli lumet, nurmelle salpietaria kylvettiin, ja kirvelivät haavat käden pykineen.
Apulanta käsin peltoon kylvettiin ja sitten hevospari valjastettiin hankmon eteen.

Kylväminen oli niinkuin arvokasta juhlaa, sen isä teki käsin kylvövakastaan
Se askelrytmi, käden heittokaari, sen perinyt hän varmaan oli vaariltaan.
Kevyttä oli siemen äestäen peltoon peittää ja istua sen jälkeen jyrän päällä.
Vaan sitten tuli piikkipyörä Fordson, hevoskylvökone, ja alkoi koneaika täällä."

Martti kävi kansanopiston ja maamieskoulun. Maatalousalalle hän ei jäänyt, vaan päätti

varusmiesaikansa jälkeen antautua sotilasalalle. Hän suoritti aluksi kanta-aliupseerikou-

lun ja myöhemmin reserviupseerikoulun ja oli kouluttajana Hämeen Jääkäripataljoonas-

sa ja Hämeen Jääkäripatteristossa yhteensä kymmenen vuotta. Hän suoritti myös

aseseppäkurssin, asemestarikurssin, aseteknikkokurssin ja useita ammattikursseja. Hän

toimi asemestarina viisi, ammustarkastajana neljä ja asekorjaamon johtajana kuusi

vuotta. Lisäksi hän toimi oman toimen ohella suojelu-upseerina 15 vuotta. Martti sai

ylennyksiä sotilasurallaan päätyen yliluutnantiksi, ja hänelle on myönnetty useita kun-

nia- ja ansiomerkkejä. Myöhemmin hänet ylennettiin kapteeniksi. Sotilasuran ohessa

Martti suoritti useita eriasteisia väestönsuojelualaan liittyviä kursseja. Kun hän toimiup-

seerina pääsi varhain eläkkeelle vuonna 1981, hän perusti suojelukonsultointiyrityksen
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ja ehti toimia siinä sotilasuran jälkeen kymmenen vuotta ennen lopullista eläkkeelle

siirtymistään.

Myös Martin harrastukset liittyvät suojelualaan. Oman henkilöesittelynsä mukaan hän

on suorittanut seuraavat kurssit: SPR:n ensiapukurssi I ja II, Teollisuuden suojeluval-

vojan ja -päällikön peruskurssin, Teollisuuden suojelupäällikön perus- ja jatkokurssit,

Virasto- ja laitossuojelun johtajan peruskurssi, Kunnan väestönsuojelupäällikön perus-

kurssi ja jatkokurssi, Evakuointikurssi, Evakuointijohtajakurssi, Väestönsuojelun kou-

luttajakurssi ja Palo-pelastuskouluttajakurssi. Toimintaansa suojelualalla Martti esittelee

seuraavasti: "Tyrvään kunnan vss-päällikkö v.1969�1973, Vammalan Kaupungin vss-

lautakunnan jäsen 1973�81 ja Vammalan Väestönsuojeluyhdistyksen kouluttaja-

toiminnanjohtaja 1969�80, Pirkanmaan Väestönsuojeluyhdistys, suojeluohjaaja 1981�

83 (talosuojelu, teollisuus- ja liikeyritysten suojelusuunnittelu ja koulutus) ja AEL/Insko

asiantuntija-kouluttaja eri kursseilla 1989�98."

Martin työurassa voi havaita kolme vaihetta. Alkuun oli kotitöiden lisäksi eri alojen

kokeilua ja sitten sotilasura varsinaisena pääammattina. Oma yritys eläkeaikana oli

kolmas erillinen vaihe, joka johtui siitä, että pääammatissa eläkeikä oli varhainen ja

työkykyä riitti. Oman yrityksen alaan hän oli perehtynyt suojelualan koulutuksessa.

Martti hapuili nuoruudessaan elämänuraa ja teki niitä töitä, joita eteen sattui. Kun hän

sitten varusmiehenä tutustui lähemmin sotilasuraan, ammatin valinta oli selvä. Ehkä

hänellä oli tähän taustavalmiuksia lapsuutensa ajoilta. Olihan hän Karjalassa jatkosodan

aikana joutunut tekemisiin sotilaiden kanssa. Sotilaspoikaosastossa toimiminen oli anta-

nut jonkinlaista tuntumaa alan normitetusta toiminnasta. Ehkä myös Kivennavalla jat-

kosodan aikana kenraali Martolan autoon liftaaminen ja sotamateriaaleista keskustele-

minen kenraalin kanssa merkitsivät pikkupojalle sotilasuraan suuntautumista.

Edellisiä tavanomaisempia elämänkulkuja, joissa työelämään on päädytty ilman amma-

tillista peruskoulutusta, ovat useimmat aineistoni tapaukset. Kuitenkin myös ne ovat

toisiinsa verrattuina niin erilaisia, ettei tyypittely ole mielekästä. Siksi oleelliset piirteet

kerrotaan jokaisen osalta erikseen ja pyritään tulkitsemaan niitä.
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Pentti kansanopistoryhmästä ja Veikko kansakouluryhmästä selviytyivät pääasiallisesta

työurastaan muodollisen koulutuksen osalta pelkällä autokoululla. Pentti suoritti auto-

kouluun vaadittavan oppiaineksen varusmiesaikanaan. Kaiken muun, mikä yrittämiseen

liittyi, hän joutui oppimaan omatoimisesti. Hän toimi kymmenen vuotta kuorma-

autoyrittäjänä. Veli jatkoi yritystä Pentin siirryttyä pääkaupunkiseudulle linja-

autonkuljettajaksi. Tätä työtä hän teki eläkeikään asti. Pentti kertoo arvostaneensa työ-

tään ja viihtyneensä siinä. Hän piti silmät ja korvat auki. Työpaikalle hän meni aina

ajoissa yllätysten varalta. Ajoon lähtöä viivyttäviä ongelmia saattoi väliin esiintyä. Tal-

visin oli tehtävä myös lumen luontia. "Viihdyin työssäni. Se on edellytys myös uuden

oppimiselle." Muita töitä myös Pentti oli tehnyt lapsesta alkaen isänsä yrityksessä.

Veikon työhistoria poikkeaa tavanomaisesta. Ennen pääammattiaan hän ehti olla mo-

nessa ammatissa aina sen mukaan kuin tilaisuuksia tuli. Muodollista koulutusta hänellä

ei ollut noihin nuoruutensa työtehtäviin. Hän teki työtä jo jatkokoulun ja rippikoulun

ohessa. Palkkatyöstään hän itse kertoo:

"Yheksä vuotta tuli oltuu Kuhmoisis. Siellä se nuoruus meni siellä Kuhmoisissa.
Sieltä kävin sotaväet ja kaikki muut. Sit mä olin vähän aikaa sahalla töissä siinä �
jouduin vähä sairaaks, ja sillaikaa ko mä olin sairaalas, � siellä palo se saha sillo.
Sitte eihä sinne päässyt enää töihi sahall. Sit mä menin yhen maalarin kans maala-
ushommii ja olin sen kanssa sen syksyn, sitten kevätpuolella tää Ikosen Väinö, �sit
sano, että tulisin hänen porukkaan. Väinön porukas olin sitten kaks vuotta sit maa-
laamassa ja. No se oli siihen aikaan, ni talvella ei olt sitä hommaa. Talvel oli muu-
tama kuukaus ettei olt mitää hommaa ja rahaa olis tarvint saaha. Kylhä siinä maa-
laushommis aina hyvin tienas. � pitkin kierrettii. Käytiin Luopioisissa ja missä kai-
kissa myö käytii näitä karjalaisten taloja � ja sitte niitä paikallisia � siin oli osuus-
kaupassa semmonen harjoittelijan paikka ja mä sitten pyrin ja pääsin siihe osuusliik-
keese sitte juoksupojaks tai semmoseks harjoittelijaks. � Se oli viiskymmentä, ko mä
menin siihen harjuriks. Isä kuoli sitte maaliskuus viiskytyks.

� Sisko ol jo männyt naimisii neljäkytseitsemä, ni siit asti myö asuttii isän kans kak-
sistaa sit. Viiskytyks ko isä kuol ni mä olin ykistäin ja viiskytäkaks mänin armeijaa ja
palasin takasii sinne liikkeesee sitte ja olin siinä kirkolla myyjänä. Ne kauppas mulle
sit sellasta sivumyymälä paikkaa sielt Ruolahdelt ja mä menin viiskytäkolme syksyl
sit sinne Ruolahen sivumyymälää ja olin siellä sitte myymälähoitajan viiteekym-
meneeviitee kevääl, kevääsee astikka ko tuli se homma täyteen sitte. Siellä sivukulmal
olin ja yksistään olin vaa kaupassa, ni se oli vähän semmosta et, päivä oli pitkä. Aa-
musta iltaa seitsemää, kuutee astikka yksistää, ei mitään ruokatuntii, mitään. Se oli
vähän semmosta, et mie sanoin itteni irti ja läksin pois� Sitten mä tulin, olin vähän
aikaa semmosta joutilaana �tein millo mitä sattu ja sitte tulin tänne enolle kylään
tänne Kangasalle Ruutanaa ja se pyys et onks sulla mitä hommii. Mie, et ei nyt kau-
heesti mittää. Se sano et hänel ois tossa noita kaikennäkösiä hommia tossa ja mä jäin
sille sitte tekemään sellasia pieniä hommia. Ja sitte enol oli taksi ja se ajel taksia ja
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sit se osti kuorma-auton ja sano mulle, että mee sä autokouluu, ja rupeet ajamaa
toista autoo. Sit mie ajoin sitä taksii, ko se itte ajo sitä kuorma-autoo. Pari vuotta
ajoin sitä taksii, ko se sit sano, et vaihetaa, et sä rupeisit ajaan kuorma-autoo ja hää
itse ajas taksii. Kaheksatoist vuotta ajoin sitä kuorma-autoo seittemääkym-
meneeneljä asti. Sitte selkä tuli nii huonoo kuntoo, etten mä pystynt oikee istumaa.
Täyty lopettaa tää ajo. Läksin pois sitte ja pääsin Kangasalan kunnalle hommiin sit-
te. Sitten oli kunnal kaikennäköstä hommaa. Sitten olin vesilaitoksen puolella viime-
set ajat enne eläkeputkee."

Veikko on toteuttanut harrastuksissaan alkuperäistä ammattitoivettaan, kokkialaa. Hän

joutui perehtymään siihen jo nuorena. Kun äitiä ei ollut ja kolme vuotta vanhempi sisko

meni naimisiin, Veikko leipoi ja valmisti ruoat isälleen ja itselleen. Hän on nyt moni-

kertainen Karjalan Liiton piirakkamestari. Hän paistelee ruiskuorisia kauniisti poimu-

tettuja karjalanpiirakoita eläkevuosinaankin ystäville ja tietenkin kotiin. Veikko on har-

rastanut urheilua koko ikänsä.

Tapio ei ole saanut muodollista peruskoulutusta maanviljelijän ammattiin, mutta hän

harjaantui alalle isän tarkassa ohjauksessa ja oman havainnoinnin avulla. Sokerijuurik-

kaaseen erikoistunut maanviljely on ollut Tapion uran vakaa linja. Jo isän aikana tehtiin

erilaisia parannuskokeiluja ja -kehittelyjä. Vielä eläkevuosinaan Tapio auttaa poikaansa

maataloustöissä. Tapion isännyyden aikana tilalla oli myös karjaa ja muita kotieläimiä.

Maataloustyö sellaisella tilalla oli niin sitovaa, ettei siitä päässyt helposti koulutukseen.

Hilja palasi suomalaisen jatkokoulun ja rippikoulun käytyään sotalapsipaikkaansa Ruot-

siin. Hän tapasi siellä maanviljelijän, jonka kanssa hän meni naimisiin, ja samalla tuli

työpaikka. Maamieskoulun käynyt mies opasti ammattilaisena myös Hiljan karjanhoi-

toon. Hilja oli Suomessa jatkokoulussa kirjoittanut ammattitoiveekseen tarkastuskarja-

kon ammatin. Sitä opettaja oli ihmetellyt, kun kaikki muut halusivat kauppaan tai kont-

toriin. Kansankorkeakoulun kesäjaksolla Hilja sai oppia sekä käytäntöä että teoriaa

emännän tehtäviä varten. Tässä on syytä mainita hänen vahva harrastuksensa käsityö,

johon kiinnostus syntyi ensimmäisenä sotalapsivuotena. Koulussa ei opetettu suomalai-

sille sotalapsille ruotsin kieltä, joten muita aineita ei kielitaidottomana voinut aluksi

seurata. Hilja sai tehdä käsitöitä, kun opettaja näytti, miten tehtiin. Siinä ei tarvittu kiel-

tä. Nykyisin Hilja harrastaa monenlaista käsityötä ja käy kursseilla oppimassa uutta ja

työtuvassa kutomassa. Myös vanhaa ruotsalaista käsityöperinnettä hän on saanut oppia

ja harrastaa.
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Lempin ja Mairen ammattitoiveet ja koulutukseen hakeutuminen vaihtuivat niin ikään

naimisiinmenon ajatuksiin. Neuvokkaasti he selvittivät kuitenkin vaativat ja hyvin työ-

läät kotitilanteet ja hankkivat sivuansioita elämänmuutosten keskellä. Maire otti isänsä

sairastuttua kotitilan hoidettavaksi miehensä kanssa. He raivasivat lisää peltoa, laajensi-

vat tuotantosuuntaa ja perustivat ison kanalan. Siinä oli runsaasti työtä. Lempin mies oli

autoilija ja usein myös matkatyössä. Lempi huolehti perheestä ja hankki aina tilanteen

salliessa sivuansioita eri tavoin, mutta erityisesti ompelemalla toistenkin lapsille vaat-

teita. Lapsia kummallakin on neljä. Omaan varsinaiseen palkkatyöhön kumpikin nainen

pääsi vasta lasten aikuistumisen kynnyksellä. Molemmat jäivät leskiksi keski-ikäisinä.

Lempi toimi ruokalan emäntänä ja kävi miehensä kuoltua laitoskeittäjän kurssin. Maire

teki töitä tehtaissa ja lopulta myös poikansa yrityksessä.

Irja on kertojista ainoa ei-karjalainen. Hänen elämänkulkunsa lapsuudessa ja nuoruudes-

sa oli hyvin samankaltainen kuin karjalaisilla, kuitenkin ilman sotakokemuksia lähietäi-

syydeltä ja evakkomatkaa. Kotipaikan vaihtumisia oli silti useita. Hän syntyi pusulalai-

seen pienviljelijäkotiin ensimmäisenä kolmesta lapsesta. Myös seuraavat asuinpaikat

olivat Uudenmaan läänin alueella. Ammattiin valmistautuminen viivästyi kotitöiden

takia, koska Irja oli vanhin sisaruksista. Kansanopiston ja joitakin kursseja hän sai kui-

tenkin käydä. Helsingin seudulle muuttamisen myötä Irja pääsi Arabian tehtaille töihin,

mutta joutui jättämään työn ensimmäisen lapsensa synnyttyä, sillä silloin ei ollut äi-

tiyslomia. Puoliso kuoli tapaturmaisesti ennen toisen lapsen syntymää, ja Irja asui lasten

kanssa äitinsä luona, kunnes meni uudelleen naimisiin. Kun lapset olivat kasvaneet, hän

sai alkaa uuden työjakson kunnallisessa terveyskeskuksessa eri tehtävissä, ensin osa-

aikaisena ja lopulta päätoimessa välinehoitajana hammashoitolassa. Kaikki työnsä Irja

on oppinut ilman muodollista ammattikoulutusta.
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5.1.4 Unelmat koulutuksesta toteutuivat sukupolven viiveellä

Sosiaalinen nousu on tunnettu termi yhteiskuntatieteissä. Vanhemmat toivovat usein

lapsilleen parempaa elämää, kuin itsellä on ollut. Aihe esiintyy usein koulutusta koske-

vissa keskusteluissa. Siirtokarjalaisten vanhempien asennoituminen lienee ollut saman-

suuntainen. Kertojien omat vanhemmat olivat kuitenkin sodan ja evakkouden aiheutta-

mien raskaiden tehtävien takia pakotettuja pitämään lapsensa kotitöissä, jolloin koulutus

jäi odottamaan. Aineistossani on huomattavan jyrkkä seuraavassa sukupolvessa tapah-

tunut sosiaalisen nousun tapaus ja lisäksi muutama muukin huomattava, mutta vähem-

män dramaattinen.

Kun itse ei päässyt opiskelemaan pitkälle, Sylvi piti huolen siitä, ettei ainakaan hänen

lapsillaan saanut olla estettä opiskeluun, jos he itse halusivat opiskella. Sylvin elämän-

kulkuun kuuluu erittäin merkittävä sosiaalinen nousu yhden sukupolven viiveellä. Jo

oma sosiaalinen nousu verrattuna lapsuudenkotiin oli merkittävä, mikä kuitenkin on

selitettävissä sukupolven tyypillisillä ilmiöillä. Sen sijaan Sylvin lasten koulutuksellinen

asema hänen omaansa ja lapsuuskotiinsa verrattuna on huomattavan suuri. Siitä Sylvi

iloitsee ja vaikuttaa ylpeältä. Näistä syistä liitän tähän hänen elämäkertansa tiivistettynä.

Sylvi on syntynyt 1930. Hän ehti käydä alakoulun Kivennavalla, mutta sen jälkeen alkoi

sodan vuoksi puutteellinen ja katkeileva koulunkäynti niinkuin toisillakin siirtokarjalai-

silla lapsilla. Oppikouluun meno ei ollut mitenkään mahdollista. Peruskoulutus päättyi

jatkokouluun Hollolassa vuonna 1946.

Työuran hapuilua, kuten harjoittelua myymälässä ja Ruotsissa vanhainkodissa, kesti

vuoteen 1951. Kauppakoulun käytyään Sylvi harjoitteli Säästöpankissa ja pääsi sitten

työhön verotoimistoon. Hän kävi emäntäkoulun Lepaalla ja sen jälkeen seurasi avioliitto

maanviljelijän pojan kanssa vuonna 1957. Maanviljelijänä ja suuren karjatilan emäntänä

Sylvi teki miehensä rinnalla pitkän työuran vuosina 1958�1995, kymmenen ensim-

mäistä vuotta Lammilla ja 27 vuotta Hollolassa. Vielä eläkevuosinaan miehensä kuoltua

hän on auttanut maatalousyrittäjänä jatkavan poikansa perhettä. Hän korostaa toistuvasti

kertomuksessaan ahkeruutta.
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Sylvi kertoo halunneensa nuorena opiskella, mutta suuren perheen lapsena rahaa ei riit-

tänyt kovin perusteelliseen opiskeluun. Hän kertoo mielellään kuitenkin lapsistaan,

joille hän on halunnut antaa mahdollisuuden opiskella niin pitkälle kuin he ovat halun-

neet. Vanhin tytär on lastentarhanopettaja ja toimii päiväkodin johtajana ja esikoulun

opettajana. Tyttäristä keskimmäinen kouluttautui akateemiselle uralle ja on nyt valtio-

tieteen lisensiaatti ja aikoo väitellä tohtoriksi. Nuorin tytär on filosofian maisteri ja

opettaa saksankieltä vientifirmoissa. Poika, joka on lapsista nuorin, on kouluttautunut

maatalousteknikoksi. Lastenlapsia Sylvillä on yhteensä seitsemän.

Ammatin ulkopuolella ja sitä sivutenkin Sylvin aktiivisuus on suuntautunut eri järjestö-

jen luottamustehtäviin. Lisäksi hän on osallistunut parin vaalikauden ajan kunnallishal-

lintoon lautakuntatasolla. Taideharrastuksista laulu on ollut lähellä sydäntä. Myös lapset

ovat laulaneet kuoroissa, jotka ovat vierailleet myös ulkomailla. Sylvi siteeraa kerto-

muksessaan tunnepitoisen karjalaisen laulun sanoja: "sain laulun, soiton lahjan sydä-

meen, en sitä vaihtais onneen maalliseen." Toki maallistakin onnea Sylvi on saanut eikä

vähiten lastensa välityksellä. Hän mainitsee, että on saanut nousta Helsingin yliopiston

portaat monta kertaa. Hän iloitsee lastensa saavutuksista, mikä nähtävästi korvaa sen

mielenkaiherruksen, mitä hän on kokenut kaikesta menestymisestä huolimatta oman

koulutuksensa vähäisyyden johdosta.

Sylvi on avannut kotinsa ovet yhdistystoiminnalle, kuten hän kertoo:

"Kotimme on suuri maatila. Meillä on ollut paljon tilaisuuksia, marttojen kursseja,
seurakunnan kotikonsertteja, Hollolan Karjalaisten kokouksia ja Karjalainen lau-
luilta. Olen hyvin aktiivisesti osallistunut Hollolan maa- ja kotitalousjärjestöihin.
Olen suorittanut Avainmerkit ja Kotitalousmerkin kurssit.

Sylvi on kirjoittanut Kivennavan Kirkonkylästä tekeillä olevaan kyläkirjaan jutun en-

simmäisestä kotiseutumatkastaan synnyinseudulle. Matka kesällä 1999 kirvoitti hänet

kertomaan lähes 60 vuoden takaisista muistoista. Seuraavassa on otteita Sylvin kirjoi-

tuksesta.

�Ensimmäisen kerran lähdin nyt katsomaan kotiseutua, Kivennavan kirkonkylää.
Veljeni on käynyt aikaisemmin ja näyttänyt valokuvia entisestä kotiseudusta. Kyllä ne
ilmansuunnat, kirkkotie, vaahterakuja, kirkonmäki, kirkko ennen sotaa, kirkon rauni-
ot sodan aikana, kaikki ne palautuivat mieleen. Matkamme hartaushetki Ikuisuuden
portilla, Lauri Kruusin ja Heikki Kirjavaisen puheet, yhdessä laulamamme virret,
kukkatervehdys menneille sukupolville, kaikki tämä oli liikuttavaa. Kyyneleet tulivat
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silmiin. Tuntui kuin koko lapsuus olisi ollut läsnä. Esivanhempien huolenpito ja
työntäyteinen elämä on ollut arvokasta elämänvoimaa.

Omaa kotipaikkaa ei löytynyt, siihen oli tehty tie. Äijän huolella hoidetut pellot olivat
�datshoja� täynnä. Mummolaa tuskin erotin, vaikka olin niin tarkkaan muistavinani
sen sijainnin. Porvalin mäen löysimme, siellä olimme usein leikkineet hienolla hie-
kalla."

Yhteensä yksitoista kertojaa mainitsee lapsistaan ja heidän koulutuksestaan tai asemas-

taan. Näistä seitsemän on kansanopistoryhmästä ja neljä kansakouluryhmästä. Lasten

koulutuksen voi tulkita kompensaatioksi sille, että kertojan omat koulutustoiveet ovat

jääneet toteutumatta tai ne ovat toteutuneet vain vähäisessä määrin. Monessa lyhyeh-

kössä kertomuksessa lasten ja näiden perheiden menestymisen kuvaukset saavat melko

tärkeän osan.

Sylvia oli ajatellut nuorena opettajan ammattia. Sitä hän ei valinnut, mutta kertoo po-

jastaan, joka antautui opettajan uralle ja täytti siten yhden äidin omista ammattitoiveista.

Myös Sylvian pojan kouluttautuminen myöhemmin kehitysvammaisten ohjaajaksi oli

äidin oman ammattiunelman toteutumista lapsen kautta. Heino kertoo lastensa ammatit.

Poika on tietokoneinsinöörinä Nokialla ja tytär on myyntisihteeri. Heino pitää tärkeänä

tyttären poikia, joiden kanssa hän puuhailee paljon. Hän itse on mielestään vähän kou-

lutettu, mutta on kuitenkin käynyt kaksi teknisen alan koulua ja on ammatiltaan raken-

nusteknikko. Rakennusarkkitehtilinjalle haku jäi yhteen yrittämiseen, joka ei tuottanut

tulosta. Heino olikin lopulta itseoppinut metsäkoneyrittäjä. Lauri K. on yhteensä viisi

vuotta ammatillista koulua käynyt koneteknikko. Tytär on kouluttautunut hammaslääkä-

riksi ja poika atk-insinööriksi.

Myös Tapio kertoo lastensa menestymisestä. Vanhin lapsista on tytär, joka on koulut-

tautunut fysioterapeutiksi. Lapsista seuraavat ovat poikia, joista vanhempi kouluttautui

kanttoriksi ja toimii alalla, mutta nuorin jatkaa maatilayritystä. Hän on saanut ammatti-

koulutusta ja erikoistunut sokerijuurikkaan viljelyyn kuten isänsä ja isoisänsä. Veikko

niin ikään tuo esille kummankin lapsensa, pojan ja tytön, antautumisen kokkialalle, jolle

hän itse olisi halunnut nuorena kouluttautua. Hän on toteuttanut kuitenkin toivettaan

osallistumalla Karjalan Liiton piirakkakisoihin ja voittanut sarjansa useita kertoja.
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5.2 Siirtokarjalaisten identiteettikehitys

Identiteetti määritellään yleisesti ominaislaaduksi. Kirjallisuudessa esiintyy erilaisia

identiteetin osamäärittelyjä sen mukaan, mitä aspekteja kulloinkin tarkastellaan. Tässä

luvussa tarkastelen aineistostani esiin nousevia identiteettiä kuvaavia ilmaisuja ja teen

tulkintoja pääasiallisesti yksilön näkökulmasta. Näin päädyn käsitteeseen yksilöidenti-

teetti.

Yhteisöidentiteettiä ei voi käsittelyssä olevassa aineistossa selkeästi tunnistaa. Spon-

taanissa kerronnassa esiintyy kuitenkin viitteitä, jotka osoittavat karjalaisuuteen liittyviä

arvostuksia. Jotkut tuovat esiin osallistumista koskevissa maininnoissaan karjalaseuran.

Muutama toteaa, että "Karjala kuuluu Suomelle". Monet ovat käyneet kotiseutumatkalla

Karjalan kannaksella tutkimassa kotinsa raunioita tai kodin tai sen jäänteiden puuttuessa

sitä maankamaraa, jolla koti on ollut.

5.2.1 Itsetunto identiteetin perustana

Yksilöidentiteetti rakentuu itsetunnon kehyksessä. Itsetunto on tärkeä oppimisen � ja

myös selviytymisen � ehto. Siirtokarjalaisten lasten itsetunnon tuli olla erittäin vahvaa

lajia, sillä erilaisuuden takia monia heistä kiusattiin koulussa ja koulun ulkopuolella

evakkoaikoina. Kuuluminen syrjittyyn ryhmään kuvastui monen elämäntarinassa mm.

yllätyksenä siitä, että oli onnistunut jossain tehtävässä tai pääsykokeessa, "vaikka olin

evakko�. Lisäksi takana oli hyvin katkonainen ja puutteellinen kansakoulu. Kuitenkaan

kyseiset seikat eivät aina hillinneet toiveita päästä eteenpäin opiskelussa. Esimerkiksi

Annikki kansakouluryhmästä kertoo Aitoon kotitalouskeskikouluun pääsystään:

�... olin tullut pääsykokeissa hyväksytyksi oppilaaksi. Olin jo ehtinyt luulla, etten
koskaan tule pääsemään oppikouluun. Mutta samana kesänä äiti ja isä olivat Pälkä-
neellä kyläreissullaan törmänneet kyseisen koulun kielten lehtoriin. Keskustellessaan
lapsistaan he olivat harmitelleet sitä, etten minä sodan takia ollut voinut pyrkiä op-
pikouluun ikäisteni kanssa. Maisteri Kalliola oli sanonut siihen, että heille minä voin
vielä päästä. Pääsykokeet olisivat muutaman viikon kuluttua. Palatessaan kotiin
heillä oli ilouutinen minulle. Aloin kiireesti kerrata niitä kouluaineita, josta pääsyko-
keessa joutuisin kuulusteluun. Olin ajoissa paikalla Aitoossa kokeiden alkaessa...
Vastasin kaikkiin kysymyksiin. Ajattelin, etten varmaan pääse, sillä minullahan oli
niin risainen koulupohja!"
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Veikko joutui lunastamaan hyväksynnän fyysisillä taidoillaan:

� Ei siinä kauaa mänt, sitte kun muistan ko siin kentäl ol semmoset kiipeilypuut tanko
siinä ja lankku sitten sinne ylös ja ko mie olin sellane vikkeäkinttune, ni miehän kii-
pesin ko orava sinne ylös ja. Eihä sinne muut alakoulu pojat päässeet. Ne oli vähä
huonompii nii et yläkoulu pojat pääs sinne vaan. Siitähän tulikin, ett täähän on teki-
jä. Arvo nous. Sitte siinä pelattiin palloo siinä kentällä ja isommat pojat pelas neljää
maalia vai mitä, ne pelas siinä ni, miekin pääsin sinne mukkaa sitte ja kuinka sattu-
kaa, et lyönnit osu hyvin ja ne lensi sinne pitkäl, ni mie pääsinkii alakoululaisen sin-
ne pallaamaa yläkoululaisiin poikien kans ni sillo arvo nous. Eihä miul olt enää
mittää hättää."

Aina vääränlaiset housut! Kun evakkolapsella ei ollut monia päällysvaatteita, ei voinut

noudattaa yleistä tai paikallista pukeutumistapaa. Veikko kertoo kokemuksistaan jatko-

sodan jälkeen seuraavasti:

" Se oli vähän sitä pohjalaista meinkii siellä ja mie menein sinne kouluun sitte ja mie
olin karjalaispoika ja miul oli polvihousut jalassa ja sukat niiko siihen aikaan oli
koulupojilla. No siel oli kaikilla koulupojilla jo pitkät housut ja. No sitä vähä taas
ujostelin että mitäs tää tämmöne on. Mutta ei siellä mitään sen kummempaa ollut.
Kyl se koulu siinä rupes käymää. Miekii sain sitte jostai jonkinlaiset pitkät housut
jalkaa. Olin sit niiko toiset. Olin silloin neljännellä yläkoulus. Siellä meni talvi ja
meni kevätpuolel ni sitten tuota tuli taas meil lähtö sieltä tänne� ko tää eno, mikä ol
kanttorina, ni sit se sai kanttoripaikan täältä Kuhmoisista. Se oli poikamies, se eno,
sano meil, et lähtekää häne mukkaa. Isä ol jo sitte sotahommist tullu pois �myytii
siellä sitte toinen lehmä pois ja meil ol vaan yks lehmä ja sitten lehmä härkävaunuun
ja sitten taas sieltä Kempeleestä junalla Lahtee ja. Siel oli härkävaunus siel lehmä
toisessa päässä ja myö toisessa päässä. Monta päivää kolkuteltii, enneko oltii Lah-
dessa ja Lahdesta sit kuorma-autoo ja sieltä sitte � muistan viel ko oltiin kuorma-
auton lavalla ja se oli muutama kilometri Kuhmoisista kun näky siellä se Kuhmoisten
kirkonkylä kirkko mä muistan ko se näky sieltä neljän, viiden kilometrin päästä, et
tuo on se paikka, mihkä me mennään. Se oli vapuaattona neljäkytäviis sillo.

Sitte vappupäivänä �ol semmone aitta ja siin ol semmoset rappuset, istuin siinä, oli
lämmintä ja � miulha oli taas semmoset pitkät housut jalassa ja sitte vapun jälkee
piti mennä heti kouluu sitte seuraavan päivänä. No mä menin taas kouluun sitte ja.
Olin jo vähän isomp, etten nii ujostellut. Mul oli sitte semmoset pitkät sarkahousut
taas jalass. No tääl oli sitte jo niin paljo kesä ja lämmintä Kuhmoisis, no ne oli ne
pojat sitte jo lyhkäsemmissä housuissa. Taas miul oli ne housut� (naurua)� Nyt
täytyy saaha lahkeita taas lyhkäsemmäks. Jotain niille tehtii kummikii sitte.

On varsin selvää, että lapsuuden keinot selviytyä kiusaamisesta ovat olleet pohjana

myöhemmille selviytymisen strategioille. Veikosta on tullut vahvan itsetunnon omaava

aikuinen. Hän toteaa puhelinhaastattelun lopuksi:
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"Ei ole mitään valittamista, hyvin on mennyt. Leipä on tienattu. Tiedot ja taidot ovat

tulleet käytännön kautta. Elämänasenteissakaan ei ole vikaa. Kun on perhe, aika menee

äkkiä�"

Karjalaan palaaminen talvella 1941�1942 merkitsi puutteellisia asunto-oloja. Muutto

tuntui kuitenkin paremmalta kuin kuunnella nimittelyjä vihamielisessä kouluympäris-

tössä. Kansanopistoryhmään kuuluva Marjatta kuvaa:

"Taas oli uusi koulu ja opettaja, joka ei sietänyt evakkolapsia. Se tietysti vaikutti
myös koulutovereihin. Hehän saivat vapaasti nimitellä meitä ryssiksi ja mustalaisik-
si, sekä keksiä kaikenlaista inhoittavaa. Olikohan tämä sitä Koulukiusaamista?
Mutta silloin oli jo sota taas käynnissä. Karjala vapaa. Tämä koulunkäynti loppui
jouluna. Me palasimme Kanneljärvelle kotiin,"

Erilainen yhteiskunnallinen osallistuminen ja yleinen aktiivisuus mm. yrittäjyytenä on

usein toistettu luonnehdinta siirtokarjalaisista. Omassa aineistossani yhteiskunnallinen

osallistuminen ei ollut erityinen tutkimuskysymys, mutta kertomuksissa oli mainintoja

osallistumisista. Olen esittänyt ne taulukoissa 6a ja 6b erikseen kumpaakin ryhmää kos-

kien. Tällainen osallistuminen kuvaa sitä yleistä käsitystä, että karjalaiset ovat aktiivisia

ja yritteliäitä.

Taulukko 6a. Kansakouluryhmään kuuluvien yhteiskunnallinen osallistuminen.

Kunnallishallinto, seurakunnan hallintoHenkilö Harrastukset Yhdistyshallinto
Hallitus/lautakuntataso Vaaleilla valitut elimet

Airi Kansalaisopiston
käsityöpiirit

Annikki Ryhmän johtaminen,
puutarhanhoito

Partio, lippukunnan-
johtaja

Sosiaalilautakunta Kirkkovaltuusto

Hilja Käsityöpiirit ja työ-
tupa

Lauri S. Kirjoittaminen
Martti Nuorena urheilu,

kansantanssi, opinto-
kerhot

Väestönsuojeluyhd.,
Väestönsuojelupiirin
hallitus

Sylvi Laulu, kotitalous,
ruoanvalmistus

Martat, karjalaseura,
maatalousnaiset

Lomalautakunta
8 vuotta

Tapio Lentokoneiden pie-
noismallit

Maamiesseura

Teuvo Tennis, puutyö,
mökkiaskareet,
kirjoittaminen

Kaupunginhallitus,
lautakuntia
seurakunnan elimet

Veikko Urheilu, piirakat,
kansantanssi

Karjalaseura
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On mahdollista, että taulukossa esitettyä useammat ovat osallistuneet harrasteisiin ja

erilaisiin muihin toimintoihin, sillä kolmen jälkimmäisen sarakkeen aiheita ei kysytty

erikseen edes lisätietohaastattelussa. Kuitenkin jo spontaanissa kerronnassa esiin nous-

seet osallistumiset osoittavat melkoista aktiivisuutta. Nimenomaan kansakouluryhmän,

jonka valikoituminen on vähäisempää kuin kansanopistoryhmän, osallistuminen on

kertomusten valossa monipuolista ja laajaa.

Taulukko 6b. Kansanopistoryhmään kuuluvien yhteiskunnallinen osallistuminen.

Kunnallishallinto, seurakunnan hallintoHenkilö Harrastukset Yhdistyshallinto
Hallitus/lautakuntataso Vaaleilla valitut elimet

Heino Erilainen askartelu
mökillä

Irja Kankaankudonta
Kanerva Lukeminen, kirjoit-

taminen
Eläkeläisyhdistyksen
puheenjohtaja, piiri-
hallituksen jäsen.

Lauri K. Väestönsuojelu,
sukututkimus, puu-
työ

Sukututkimus

Lempi Ompelu, neuletyöt Karjalaseura

Maire Neuletyöt Karjalaseura

Marja Matkustminen
Marjatta Opiskelu
Pentti Urheilu Maaseudun Nuorten

toiminta
Sylvia Kirjoittaminen, lau-

sunta, laulu
Maaseudun Nuorten
toiminta

Sosiaalilautakunta

Karjalaisen luonteen tyypillisenä piirteenä on pidetty halua itsenäisyyteen. Se ilmeni

konkreettisesti Karjalaan palaamisena 1942�1944 ja sotien jälkeen kiihkeänä oman ko-

din rakentamisena ja oman tilan raivaamisena vaikka asumattomassa korvessa. Viimek-

si mainittua merkitsi käsite kylmä tila. Maatalous on ollut vielä 1940- ja 1950-luvulla

elämäntapa eikä sitä ole mielletty yrityksenä. Kuitenkin tiettyyn tuotantoalaan erikois-

tuminen on antanut sille yrityksen piirteitä. Tapio viljeli päätuotteenaan sokerijuurikas-

ta. Sylvin perhe erikoistui karjatalouteen, samoin Hiljan perhe Ruotsissa. Kanervan per-

he muutti karjatilan sikatilaksi. Maire erikoistui puolisonsa kanssa kanatalouteen ostet-

tuaan tilan omalta isältään. Lähes jokainen itsenäisenä maanviljelijänä toiminut voidaan

tulkita yrittäjäksi. Kansakouluryhmässä maanviljelijöitä olivat Tapio, Sylvi ja Hilja.

Kansanopistoryhmästä Maire ja Kanerva ovat toimineet maanviljelijöinä pääosan työ-

elämästään ja Marja työelämänsä keskivaiheen. Jokaisen lapsuuskoti Karjalassa ja lähes
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jokaisen evakkoaikojen jälkeen rakennettu koti oli maalaistalo. Osa tiloista oli sekä

Karjalassa että sijoituspaikkakunnalla niin pieniä, että väellä oi myös sivuansioita.

Taulukko 7. Kertojien omat, vanhempiensa ja lastensa ammatit.

Oma ammatti Vanhempien
ammatit

Lasten ammatit

Heino rakennusteknikko,
koneyrittäjä

maanviljelijä vientisihteeri atk-insinööri

Irja hammashoitaja,
välinehoitaja

maanviljelijä ? ?

Kanerva tarkkailukarjakko,
maanviljelijä

maanviljelijä koneyrittäjä, koneteknikko
(työnsuunnittelija)

Lauri K koneteknikko,
korjaamopäällikkö

maanviljelijä hammaslääkäri, atk-insinööri

Lempi perheenemäntä,
laitosemäntä

maanviljelijä lastenhoitaja.
?

? ?

Maire maanviljelijä, teolli-
suustyöntekijä

maanviljelijä konekorjaamoyrittäjä,
saha-alan yrittäjä

betonimylläri,
ruiskumaalari

Marja kutoja, maanviljelijä,
laitosemäntä

maanviljelijä ? ?

Marjatta kirjanpitäjä maanviljelijä opiskelija (kansatiede)
Pentti autoilija kuorma- ja

linja-auto
maanviljelijä ? ?

Sylvia kirjanpitopäällikkö maanviljelijä opettaja,
kehitysvammaohjaaja

Airi myyjä,
tekstiilityöntekijä

maanviljelijä ei lapsia

Annikki luokanopettaja,
erityisopettaja

maanviljelijä ei lapsia

Hilja maanviljelijä maanviljelijä ? ?
Lauri S. Ekonomi, vienti-

osaston päällikkö
maanviljelijä ?

?
?

Martti toimiupseeri,
suojelukonsultti

maanviljelijä ? ?

Sylvi maanviljelijä maanviljelijä lastentarhanopettaja,
valtiot. lis., tutkija,

saksan opettaja,
maanviljelijä

Tapio maanviljelijä maanviljelijä fysioterapeutti,
kanttori

maanviljelijä

Teuvo Erityisopettaja,
rehtori

maanviljelijä ? ?

Veikko Autoilija,
liitosasentaja

pienviljelijä,
kirvesmies

kokki kokki

Vaikka palkkatyö olisi itsenäistä, suurissa työyhteisöissä harvat ovat todella itsenäisessä

asemassa. Yksityisyrittäjyyttä voidaan pitää kiistattomasti itsenäisenä työnä. Yhteis-

kunta asettaa sille tosin ehtoja niinkuin kaikelle toiminnalle. Kertojien elämässä yrittä-

jyys ei näy erikoisen selvänä, mutta muutamasta kertomuksesta asia tulee esiin. Heino

jätti palkkatyön "pomona" rakennuksilla ja ryhtyi metsäkoneyrittäjäksi. Pentti toimi
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aluksi kuorma-autoilijana. Kun hän jätti kyseisen yrityksen veljelleen hän siirtyi linja-

autonkuljettajaksi. Päätyön ohessa on useilla kertojilla ollut yrittäjyyttä.

Myös seuraavassa sukupolvessa esiintyy yrittäjyyttä niiden kertomusten mukaan, joissa

mainitaan lasten ammateista. Kertomuksista ilmenevät tiedot kertojien omista ja heidän

vanhempiensa ja lastensa ammateista (Taulukko 7). Kysymysmerkit sarakkeissa ilmen-

tävät lasten lukumäärää, vaikka ammatteja ei olisikaan mainittu. Kaikki maataloudessa

toimivat voidaan nykyisen käsityksen mukaan tulkita yrittäjiksi. Muiden alojen yrittäjiä

on Mairen pojista kaksi ja Kanervan pojista toinen. Muista kertomuksista ei asia ilmene.

5.2.2 Selviytymistarinoita vai lapsuuden traumojen kieltämistä?

Monessa kertomuksessa on jokin pärjäämistä koskeva lause. "Minusta tuli selviytyjä." �

"Olen selviytynyt." � "Ihan hyvä elämä." Vähintään lasten eli seuraavan polven tuli sel-

viytyä ja vieläpä hyvin. Lausumista on tulkittavissa tausta-ajatus, että selviytyminen oli

ollut kyseenalaista. Taustalla olikin koettuja identiteetin murentamisyrityksiä ympäris-

tön taholta. Osa taustatekijöistä selittyy sillä, että korkeamman koulutuksen ja ammat-

tiin valmistautumisen normien mukainen ikä ehti mennä pahasti ohi sodan seurausten

korjaamisessa, kuten uuden kodin rakentamisessa, peltojen raivauksessa ja pienempien

sisarusten hoitamisessa, jos ei raskaita töitä tarvinnutkaan tehdä.

Tämän tutkimustyön kestäessä on tullut useasti mieleeni jos-kysymyksiä. Jos Sylvia

olisi mennyt Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun� Jos hän olisi mennyt taidekoulutuk-

seen (lausunta)� Jos Sylvi olisi päässyt opiskelemaan ennen kuin tapasi miehen, josta

tuli hänen puolisonsa� Jos Hilja ei olisi mennyt Ruotsiin lapsena� Jos Tapio olisi

mennyt lentäjäkoulutukseen� Jos Veikko olisi päässyt kokkikouluun� Jos Heino olisi

hakenut uudelleen rakennusarkkitehtilinjalle� Jos Marjatta olisi vaihtanut alaa, kun

hän huomasi, että kaupallinen ala on vain leipätyö� Jos Annikin vanhemmat eivät olisi

sattumalta tavanneet Aitoon kotitalouskeskikoulun opettajaa� Jos sotaa ei olisi ollut�

Asiaa on tietysti turha miettiä, koska elämä oli toisenlainen, sellainen kuin kunkin yk-

silön valinnat ja muut elämän tosiasiat tuottivat. Vai onko turhaa jossitella? Onko teh-

dyissä elämänratkaisuissa jokin taustakokemus vaikuttamassa? Kodin ja koko kotiseu-
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dun menettäminen saattoi olla elämänmittaisen turhautumisen syy. Kunhan on eletty,

niin kuin Heino tulkitsee omaa elämäänsä: "Koha on eletty. Mittää kehumista ei ole

ollut missään vaiheessa." Eihän Heinon elämä ole ollut mitenkään vähäpätöinen ulko-

puolisen näkökulmasta. Kun rakennusalalla ei päässyt eteenpäin, metsäkoneyrittäjänä

tuli ammattiurakka suoritetuksi. Lapset ovat hyvissä ammateissa ja eläkeaika on leppoi-

saa tyttärenpoikien kanssa puuhaillessa.

Sattumalla ja ehkä vanhempien ja omalla välinpitämättömyydellä on ollut suuri osuus

monen siirtokarjalaisen nuoren elämänkulussa. Vai onko sattumalle annettu myöten,

kun koko elämä oli romahtanut? Tärkeätä ehkä oli vain se, että henki säilyi. Henki piti

edelleen säilyttää. Suuri menetys oli ollut väistämätön, eikä siitä saanut edes puhua.

Liian pelottava hirviö oli rajan takana, ja se oli soluttanut lonkeroitaan myös jäljellä

olevaan Suomeen. Piti varoa puheitakin.

Elämän jatkumiseksi oli saatava asunnot ja talousrakennukset rakennetuksi ja pellot

raivatuksi. Tunteille ei saanut antaa sijaa ainakaan arkielämässä. Suuret valtakunnalliset

juhlat olivat sitten se foorumi, jolla oli mahdollisuus tunteillekin, mutta silloinkin kont-

rolloidusti, virallisten puheiden retoriikan keinoin ohjattuna. Pikkuklikit keskustelivat

kyllä juhlissa niistäkin asioista, joita arkena varottiin.

Siirtokarjalaisten identiteettiä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Henkilö itse raken-

taa identiteettiään uudelleen, jos elämässä on sattunut käänteentekeviä asioita. Subjek-

tiivinen identiteetti, eli millaisena näen itseni voi poiketa sosiaalisesta identiteetistä, eli

millaisena muut mieltävät minut. Sosiaalinenkin identiteetti vaihtelee sen mukaan, kuka

asiaa tarkastelee ja missä tilanteessa. Evakot tulivat muun Suomen eri paikkakunnille.

Monet joutuivat erilleen tutuista naapureista ja sukulaisista. Uusi ympäristö merkitsi

epätietoisuutta siitä, millaisena uudet naapurit näkivät tulijan. Vuorovaikutus nostikin

esiin monenlaisia ymmärryksen puutteita ja sekaannuksia jo murreilmaisujen takia.

Myös tavat poikkesivat ratkaisevasti toisistaan. Vähitellen opittiin kuitenkin ymmärtä-

mään toisten tapoja ja murresanojen merkitysten vastakkaisuuksia.
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Osa erilaisuuksista voitiin hyväksyä. Karjalaiset pitivät kuitenkin omia tapojaan arvos-

sa, jos ne tuntuivat mielekkäämmiltä tai oikeammilta kuin paikallisen väestön vastaavat

tavat. Esimerkkinä voin kertoa kylänlukusiin liittyvät menettelyt. Karjalaisissa herätti

ihmettelyä ja närkästystä se hämäläinen tapa, että tavallinen kansa tuli kylänlukusiin

päivällä julkisesti ilmoitettuun aikaan, jolloin papit ja kanttori suorittivat lukusiin liitty-

vät hengelliset tehtävät ja talo tarjosi kahvit. Sen sijaan suurten talojen isäntäväki ja

pitäjän "kerma" kutsuttiin illalla pitopöytään. Karjalaiset eivät suostuneet erotteluun ja

muuttivat tapaa omalta osaltaan.

5.2.3 Kuolemanvaaran ja pelastumisen kokemuksia

Suuren katastrofin ja kuolemanvaaran kokemukset saattavat vaikuttaa identiteettiin sil-

loin, kun siitä on pelastuttu paremmin tai huonommin. Lähes kaikilla kertojilla oli rank-

koja kokemuksia lapsena: sota ja evakkoon lähtö ja konkreettisena koettu kuolemanvaa-

ra. Jatkosodan evakkoon lähdön edellä kuolemanvaara oli muutamilla niin lähellä ja

konkreettisesti havaittavissa, että se saattoi vaikuttaa joihinkin tuleviin ratkaisuihin.

Sotalapsi Hilja toistaa kertomuksessaan Ruotsin turvallisuutta sotaa käyvään Suomeen

verrattuna, mikä vielä ikään kuin korostuu hänen kuvauksessaan rajusta pommituksesta

ja korsuun suojautumisesta evakkoon lähtöä edellisenä päivänä. Hilja kirjoittaa:

"Muistan sen pommituksen Kivennavan kirkonkylällä silloin 9 pv kesäkuuta 1944
kuin eilisen päivän. Arvasimme, että tulee pommitus. Äiti otti 9 kuukauden ikäisen
Sirkka-siskomme kärryihin, Sylvi-sisko, 13 v, Antti-veli, 5 v ja minä juoksimme hen-
kemme edestä korsuun, joka oli tehty naapurin pellolle. Erkkiä, isoveljeä en muista,
missä hän oli, mutta kai isän kanssa pellolla. Sinne korsuun juoksi muita naapurin
naisia ja lapsia. Siihen maahan kaikki litteäksi mahallemme, ja pommikoneet ne las-
kivat pommeja ja me siinä maassa huusimme ja rukoilimme Jumalaa, että pelastaa
meidät. Maa keinui, pommit räjähteli, sirpaleet lensi. Äiti oli huolissaan Sirkasta
lastenrattaissa, jos sirpale osuu, kun hän oli vähän korkeammalla kuin me muut siinä
maassa. Me kaikki siinä korsussa olleet selvisimme hengissä pommituksesta. Kuu-
limme, että joitakin tuttuja oli haavoittunut. Isä ja Erkki-veli tulivat juosten, kun
pommitus oli ohi. Me menimme kotiin sisälle. Siellä oli kupit ja lautaset pudonneet
kaapeista, ja menneet rikki lattialle. Talo oli liikkunut niin paljon, kun maa keinui ja
pommit räjähtelivät."

Veikko joutui 12-vuotiaana viisitoistavuotiaan sisarensa ja lehmien kanssa lähtemään

evakkomatkalle. Isä oli heitä lähettämässä, mutta jäi itse vielä tavaroita ja eväitä ko-



102

koamaan ja hevoskyytiä etsimään. Äiti oli kuollut runsas vuosi aikaisemmin. Lähtöä

edeltävänä päivänä oli raju pommitus, jota Veikko kuvaa seuraavasti:

"Alko kuuluu kauhiaa jytinää rajalta päi. Siel näky, ko iso lentolaivue tuli sieltä ja
mie sit sanoin Kaleville (kaveri), et männää tuoho eteise nurkan taakse pitkäksee et,
jos sielt jottai tulloo. Muistan, ko mie katsoin sinne ylöspäi ko aiurinko paisto ni sielt
rupes semmosia jotain tulemaa sielt koneista ja mie luulin, et ne on laskuvarjojääkä-
reitä. No eihä siin mänt kauaa, ko rupes jytinä kuulumaa, ko ne pommitti. Sen mie
muistan, ko olin siin maas ja kädet oli pään päällä ja mie sit vilkasin ylöspäi ni sem-
mone kauhee iso savikäntty lens ja mie vielä pistin enemmän käsiä pään päälle. Ker-
ran tuli sit sellanen väli siinä et oikee mie niiko pomppasin siitä maast ylöspäi nii et
semmone jysäys. Sit se meni se pommitus ohi ja isä huus siel, ko hää oli siinä vähän
matkan pääs ojas, et äkkiä tänne metsää. Sisko oli sisällä mänt sängy alle, ettei la-
sisirpaleet tule päälle. Isä huus sinne metsää ja mäntii sinne. Sittehä ne vähä aja
pääst tuli ne koneet takasii ja meni pois sitte. Ruvettii katsomaa, mitä tääl on tapah-
tunt. No siin kahe kolme metrin pääs � ol siin varmaa neljä metrii siint missä myö
maattii sen Kalevin kans siin mei eteise nurkalt, siin ol semmone iso reikä semmone
neljä viis metrii varmaan se reikä siin maas ja siihe ol tult pommi, mut se ol jäänt
suutariks. Jos se olisi räjähtänt, ni ois mänt koko  meijän talo ja myö ja sitten se Ka-
levi ja ois voint männä siskokii siin talo mukan sitte. Mitä varten se tuli. Se sitte oli
joku lykky siinä et se pommi mikä tul kaiksit lähimmäks ni se jäi sitte suutariks.
Meilläkin meni ikkunoita rikki ja seinässäki oli, siinä etteise seinäs oli monta sirpa-
letta siinä meijän yläpuolel mut ei niin ales tulleet. Ei yhtää kettää siviilii kuolt mut
sotilaitaha siin kuol neljä. Sitten sitä pelättii siinä meillä, ko ol se pommi et jos siin
on joku aikasytytys ja räjähtää siinä. Tietysthä ne sotilaat ties et se ol suutari."

Muutkin sotatilanteiden kuvaukset aineistossani ovat hyvin elävästi kerrottuja. Myös

omat kokemukseni talvisodan syttymisaamun tulisateessa kellariin suojaan menemisestä

ja sieltä hevosen rekeen siirtymisestä ovat yhä niin selkeinä silmien verkkokalvolla ja

takaraivossa, ettei niitä voi unohtaa. Hätä ja huoli oli myös kesäkuussa 1944, kun evak-

komatkalla pääsimme lopulta junan "härkävaunuun" ja Viipurin ohi, mutta lehmämme

olivat jääneet tädin huostaan johonkin seuraavista junista. Kuulimme uutisen Viipurissa

sattuneesta evakkojunan pommituksesta. Pelkäsimme, että se oli juuri se juna, jossa

lehmämme hoitajineen olivat. Täti oli pelännyt samaa meidän junastamme. Pelko

osoittautui turhaksi vasta monen päivän kuluttua.

Vaaran mahdollisuus saattoi mietityttää myöhemminkin. Lauri S. kirjoittaa paluustaan

Reisjärveltä ensimmäiseltä evakkomatkaltaan, joka tapahtui aivan talvisodan kynnyk-

sellä. Äiti oli palannut aikaisemmin marraskuussa 1939. Lauri oli päässyt sukulaisnai-

sen mukana Viipuriin ja matkustanut loppumatkaa yksin tutussa linja-autossa, kun auto

pysähtyi vajaan 10 km ennen Laurin kotia evakkokuormien tukittua tien. Lauri huomasi
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joukossa äitinsä hevosen kanssa. Hän pohtii: "Mitähän juuri kahdeksan täyttänyt pojan-

koltiainen olisi tehnyt sotatoimialueella, jos emme olisikaan kohdanneet? No, olihan

siellä vielä isäkin ja moni muu!"

Kuolemanvaaraa merkitsevät tilanteet voivat vaikuttaa psyykeen tiedostamattomasti tai

aiheuttaa esimerkiksi psykosomaattisia reaktioita. Edellä kuvatut aineistostani löytyneet

tapaukset ovat säilyneet elävinä mielessä noin kuusikymmentä vuotta. Sodan pelko

saattoi jäädä pitkiksi ajoiksi käyttäytymiseen ja päätöksiin vaikuttavaksi seikaksi. Joko

Ruotsiin lähetetyt lapset itse tai heidän vanhempansa saattoivat tehdä päätöksen lähte-

misestä juuri kauhukuvan vaikutuksesta. Näin asia vaikutti koko elämään ja maanlaajui-

sesti myös väestörakenteeseen. Omaa identiteettiäni arvioidessani pohdin, mitä merkit-

see se, etten pidä ilotulituksista enkä halua niitä katsoa. Pauke ja leimahdukset tuovat

mieleen koetut vaaratilanteet. Pystyn niitä käsittelemään, mutta se ei poista reaktioita.

Kertojien yksilöidentiteettiä voi luonnehtia sisukkaaksi, taipumattomaksi ja itsetuntoi-

seksi. Vaikka evakkovuosina itsetuntoa oli yritetty murentaa, yrityksiin vastattiin ohit-

tamalla ne ja näyttämällä, kuka minä olen. Tätä asennetta kuvaa tyhjentävästi evakko-

paikkakunnan alakouluun tullut Veikko, joka kiipesi korkealle telineelle, mitä temppua

muut alakoululaiset eivät pystyneet tekemään. Sillä hän lunasti arvonantoa yläkoulu-

laisten silmissä ja tuli hyväksytyksi yläkoululaisten peleihin, kun pallo oli lentänyt pit-

källe Veikon lyönnistä. Yhteisöidentiteetti on Suomen karjalainen ja suomalaiseen yh-

teiskuntaan myönteisesti samaistuva.

5.3 Aikuiskasvatuksen rooli siirtokarjalaisten elämässä

Karjalan kannaksella oli ennen talvisotaa vilkasta järjestö- ja yhdistystoimintaa: nuori-

soseurat, laulukuorot, soittokunnat, marttayhdistykset, lottatoiminta, suojeluskuntatoi-

minta ja ammatillisesti suuntautuneet yhdistykset, kuten maamiesseurat, ja taloudelli-

sesti suuntautuneet, kuten osuustoimintajärjestöt. Näissä kaikissa harjoitettiin merkittä-

vässä määrin koulutus- ja opintotoimintaa, joka nykyisin määriteltäisiin aikuiskasvatuk-

seksi.
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Mainittujen järjestöjen paikallis- ja piiritasot järjestivät merkittävää koulutusta, kuten

kursseja ja opintokerhoja. Kaikessa toiminnassa oli mahdollisuus monipuoliseen oppi-

miseen, jota nykyään luonnehdittaisiin satunnaiseksi tai hiljaiseksi oppimiseksi. Myös

varsinaiset aikuiskasvatukseen (vapaaseen kansansivistystyöhön) erikoistuneet laitokset

kuten kansanopistot, kansalaisopistot ja maatalousoppilaitokset, olivat suosittuja.

Karjalaisten järjestötoiminta jatkui sodan jälkeen sijoituspaikkakunnilla. Yhdistyksissä

toimivat myös nuoret vanhempiensa ohella ja saivat siten käsityksen järjestötoiminnan

olemuksesta. Osallistuminen merkitsi peruskokemuksen saavuttamista oppimisesta ja

tiedonhankinnan mahdollisuuksista. Merkittäväksi voi luonnehtia myös yhdistyksissä

toimimisesta seurauksena ollutta kansalaistoiminnan oppimista.

Tämän tutkimuksen toisen perusjoukon jokainen jäsen on opiskellut kansanopistossa ja

toisestakin yksi henkilö on käynyt kansanopiston normaalin talvikurssin ja toinen kan-

sanopiston neljä kuukautta kestäneen kesäkurssin Ruotsissa. Yksi kansanopiston perus-

oppijakson suorittanut on käynyt lisäksi kansankorkeakoulun vuosi- ja kesäkurssin.

Karjalan kannaksella oli kansanopistoja tiheämmin kuin Suomessa yleensä. 1930-

luvulla toimineista 47 suomenkielisestä kansanopistosta (Keränen & Salvi 1999, 160)

kuusi eli noin 13 % toimi siirtokarjalaisten lähtöalueella, joka oli noin 1/10 Suomen

pinta-alasta ja jossa asui 11 % kaikista asukkaista. Mainittuihin seikkoihin perustuen

katson kansanopiston olleen kaikkein tärkeimpiä vapaan sivistystyön muotoja Kannak-

sella. Siksi tässä tutkimuksessa käsitellään kansanopistoja laajemmin kuin muita sivis-

tystyön muotoja. Kansalais- tai työväenopistojakin oli Kannaksella, mutta niitä ei ollut

juuri varsinaisella maaseudulla. Ne olivat tuolloin lähinnä kaupunkien ja teollisuustaa-

jamien paikalliseen toimintaan tarkoitettuja.

5.3.1 Kansanopisto evakkonakin opiskelijapotentiaalinsa tavoitettavissa

Kun talvisota syttyi, opistot joutuivat evakuoitavaksi samoin kuin alueen ihmisetkin.

Talvisodan vielä jatkuessa karjalaisen siirtoväen keskuudessa ilmeni pyrkimys omatoi-

miseen kulttuurityöhön, kun sota vain päättyisi. Ensimmäinen yritys Kannaksen van-

himman kansanopiston, Kanneljärven Kansanopiston, toiminnan jatkamiseksi tapahtui



105

kolme viikkoa talvisodan syttymisen jälkeen illalla 20.12.1939. Opiston johtaja Erkki

Paavolainen matkusti Raudaskylään, jossa kouluhallitus oli evakossa. Hän vaati, että

Kanneljärven Kansanopistoon on suhtauduttava niin kuin muihinkin opistoihin, joista

yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat keskeyttäneet työnsä sodan johdosta. (Paavolainen

1955, 11) Tulos oli myönteinen. Kanneljärven Kansanopiston lisäksi muillekin evak-

koon joutuneille luotiin mahdollisuus jatkaa toimintaansa valtionavustuksen turvin sa-

moilla perusteilla kuin maan muut kansanopistot. Työntekijöiden koossa pitäminen oli

tärkeätä toiminnan jatkumisen kannalta. Vuonna 1894 toimintansa aloittanut Kanneljär-

ven Kansanopisto siirtyi Peltolan kartanon rakennuksiin Vihdin Vanhalan kylään ja

aloitti toimintansa syksyllä 1940. (Paavolainen 1955, 11�15)

Kannakselaiset äidit ja isät lähettivät tyttäriään ja poikiaan samaan "opinahjoon", jossa

he itse olivat kokeneet innostavan oppimisen ihmeen. Näin tapahtui myös sodan jäl-

keen. Opiston aiemmin käyneet nuoret olivat suosittelijoina ystävilleen. Kanneljärven

Kansanopistossa Vihdissä opiskeli syyslukukautena 1940 eli ensimmäisellä sodanjälkei-

sellä vuosikurssilla 42 oppilasta, joista vain kolme oli Karjalan kannaksen ulkopuolella

(Lemi, Rantasalmi ja Vihti) syntyneitä. Kurssi kesti vain syyslukukauden. Seuraavakin

42 oppilaan joukko kävi opistoa vain yhden lukukauden, kevään 1941. Jatkosodan syt-

tymisen johdosta syyslukukausi 1941 jäi väliin, mutta kevätlukukaudella 1942 opistossa

oli 41 oppilasta. Lukuvuosi 1942�1943 oli normaali opistovuosi, mutta oppilaita oli

vain 18 ja seuraavana lukuvuonna 28. Tuohon aikaan sotaa käytiin koko ajan ja osa

nuorista oli sotatehtävissä ja osa kotiseudulla jälleenrakennustöissä.

Karjalan jälleenrakentamisen aikana 1942�1944  opisto ei ehtinyt suunnitelmista huoli-

matta rakentaa ja muuttaa Kanneljärvelle, vaan jatkoi toimintaansa Vihdissä. Lukuvuo-

det olivat normaaleja lukuun ottamatta syksyä 1944, sillä vasta keväällä 1945 opiston

lukuvuosi pääsi alkamaan.

5.3.2 Karjalaiset olivat uskollisia opistolleen

Kanneljärven Kansanopiston opiskelijat olivat edelleen melkein poikkeuksetta kannak-

selaisia. Vain 1�3 Vihdissä tai lähiympäristössä syntynyttä tai asuvaa oli kurssia kohti

Kannaksen ulkopuolelta, kun opiskelijamäärä vaihteli välillä 28�35. Vasta opiston
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muutettua vuonna 1953 omaan uuteen toimitaloon Lohjalle Hormajärven rantaan muu-

alla syntyneiden opiskelijoiden määrä alkoi lisääntyä. Tilastoista on kuitenkin todetta-

vissa, että myös Kanneljärven aikoina oli muutama opiskelija muualta kuin Kannaksel-

ta.

Lukuvuonna 1953�1954 oli 50 opiskelijasta 16 muualla kuin Karjalan kannaksella

syntyneitä. Lukuvuonna 1954�1955 Karjalassa ja muualla syntyneitä oli kumpiakin 28

opiskelijaa. Vasta 1950-luvun loppuvuosina muualla kuin Kannaksella syntyneiden

määrä ylitti puolet. Parin lukuvuoden ajan sen jälkeen suhde oli sama, mutta muuttui

sittemmin totaalisesti muualla syntyneiden hyväksi. Lukuvuodesta 1957�1958 alkaen

vain vanhimmat opiskelijat olivat syntyneet Karjalan kannaksella.

Syntymäpaikkojen mukaan ei enää voi päätellä opiskelijoiden sukujuurien karjalaista

lähtökuntaa. Vuonna 1980 julkaistussa matrikkelissa on tilasto opiskelijoiden asuinpai-

koista kunnittain ja lääneittäin. Uudenmaan läänin 39 kunnasta oli tullut opistoon vuo-

sina 1955�1979 yhteensä 748 opiskelijaa. Vastaavasti Turun ja Porin läänistä heitä oli

tullut 195 ja Hämeen läänistä 140. Muista lääneistä oli selvästi pienemmät opiskelija-

määrät: Kymen lääni 27, Mikkelin lääni 17, Pohjois-Karjalan lääni 7, Kuopion lääni 8,

Keski-Suomen lääni 20, Vaasan lääni 11, Oulun lääni 5 ja Lapin lääni 9. Opiskelijara-

kenne asuinpaikan osalta oli muuttunut entistä enemmän siten, että yhdeksän kymme-

nestä opiskelijasta tuli opistoa lähimpänä olevista kunnista.

Kun tiedämme, että kolme ensiksi mainittua lääniä olivat Kanneljärven Kansanopiston

kannakselaisen toimialueen asukkaiden pääasiallista sijoitusaluetta, voidaan olettaa, että

siirtokarjalaisten jälkeläisiä olisi ollut opiskelijoista ainakin lähes puolet. Suhde oli sel-

lainen aina 1950-luvun lopulle asti. Tuolloin Karjalassa syntyneistä nuorimmat ikäluo-

kat olivat juuri siinä iässä, jolloin opistoon tavallisesti mentiin. Täsmällistä lukua myö-

hemmistä ajoista ei tilastomenetelmällä enää saa. Kuitenkin opiskelijoiden asuinkuntia

vertaillessa voi havaita, että niistä kunnista, joihin oli sijoittunut eniten opiston piirissä

olleiden kannakselaispitäjien asujaimistoa, oli myös eniten opiskelijoita. Tämä oli sel-

vimmin havaittavissa Turun ja Porin läänin kunnista Halikko, Kiikala, Kuusjoki, Perniö

ja Pertteli. Niihin oli asutettu eniten Kanneljärveltä ja Uudeltakirkolta tulleita siirtokar-

jalaisia.
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Toisista kannakselaisista kansanopistoista, kirvulaisesta Sairalan Evankelisesta Kansan-

opistosta ja Räisälän Kansanopistosta en liitä mukaan tilastoja. Kansakouluryhmään

kuuluu yksi Sairalan Evankelisessa Kansanopistossa opiskellut.

5.3.3 Kansanopisto-opinnot siirtokarjalaisten kertomana

Tämän tutkimuksen aineistossa on kymmenen Kanneljärven Kansanopistossa opiskel-

leen henkilön kertomukset elämästään. Lisäksi kaksi kansakouluryhmän jäsentä on käy-

nyt kansanopiston muussa opistossa. Kirjoituksista voi tulkita, että kansanopistossa

opiskelua pidetään tärkeänä vaiheena elämässä. Yksi talvikausi oli mahdollista irrottaa

kansanopistossa opiskeluun siirtokarjalaisten perheiden jälleenrakennuskauden kiireiden

hiukan väistyttyä. Tämä talvikausi tarvittiin mahdollisuudeksi korjata puutetta, että oli

jääty ilman sitä yleissivistystä, mitä mm. oppikoulu olisi tuottanut. Kansanopistoa tar-

vittiin ehkä myös elämään orientoitumiseen kaiken vaikean kokemusperustan selkiyt-

tämiseksi. Näin voi tulkita seuraavista kertomusten osista.

Lempi kertoo nauhalle:

"Sit ko koti saatii valmeeks ja muutettii sin ommaa kottii, sit mie aloin aatella, ett
pitäs lähtee piiaks johokii. Sit tääl Kuusjooel ol sellane Mäkelä perhe. Hyö ol tyttä-
ree ilmoittanneet Kanneljärve kansaopistoo. Hyö rupesiit kuihuttammaa, et lähe sie
ja sinne evakko-opistoo. Sit tääl ol sellasii ketkä olliit käyneet sen kansaopiston aika-
semmi. Hyö rupesiit kuihuttammaa: mää, mää, mää, et siel on nii mukava. No mie
pistin hakemusket ja sielt tul iha heti et tervetulloo. Poikaystävää säily lämpimät
suhteet.

Se opistoaika ol sit nii maailma mukavaa. Se ol nii lämminhenkine, nii hyvä toveri-
henk ja oikee semmone oikee hyvä. Sitä muistaa hyvän aikan. Eikä sillo päästy kottii-
kaa, ko jouluks päästii. Ja sit pääsiäisen taijettii olla koton. Toukokuus se opisto lop-
pu ja erottii. Sit käytii kyl uskollisest toveripäivil. Mie tulin kottii. Puoltoist vuotta
oltii kihlois. Sit olliit häät ja muutamii opistokaverloi ol mukan siel häis ja jottai
opettaijiikii."

Lempin kertomuksen tulkinta nostaa esiin seuraavia seikkoja: 1) Tieto kansanopistosta

tuli tuttujen kautta. 2) Vaikka poikaystävä jäi pitkiksi ajoiksi tavoitamattomiin, Lempi

arvosti opistoaikaa vahvasti ja ilmaisi sitä ylisanoin. 3) Vuosittaiset osallistumiset tove-

ripäiville (aikaisempien kurssien opiskelijat kokoontuivat kesäisin järjestettyyn tapaa-

miseen) ja opistotovereiden kutsuminen häihin yli vuosi opistoajan jälkeen viittaavat
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myös opiston ja siellä vallinneiden ihmissuhteiden vahvaan merkitykseen elämässä.

Lisäksi Lempi koki positiivisena suunnitelmiensa muutoksen opiskelun hyväksi.

Myös Maire sai virikkeen Kanneljärven Kansanopistoon lähtemiseen kyseisen opinah-

jon aikaisemmin käyneiltä:

"Opistoo lähtöö houkuttel Vesterise Elli. Hää ol käynt sen pari vuotta aikasemmi.
Mie sanoin isäl, et mie lähtisin opistoo. Isä sano et, ko tuon saran yksinnää tuota
juurikasta nyhät ni kyl sie rahat saat. Mie nyhin toisenkii saran viel. Nii kova halu ol.
Vesterise Elli kerto, millasta siel on. Se ol mukava talv. Se ol nii kotosta, vaik sillo
tiukkaa ol. Voipurkitkii ol omat."

Sota-aika toi Marjatalle masentavia evakkokokemuksia. Karjalaan palattuaankin hänellä

oli vaikeita kokemuksia siksi, että perhe palasi sinne jo talvella 1942, jolloin olosuhteet

olivat ankeammat kuin samaisen vuoden keväällä enemmistön paluun aikaan. Kannel-

järven opistoon pääsystään Marjatta kirjoittaa:

"... Elämä jatkui. Entäs minun elämäni. Onnenpotku oli päästä Kanneljärven Kan-
sanopistoon. Siellä palasi taas usko huomiseen. Tuli valtava halu oppia kaikkea. Se
oli todella hyvä talvi."

Tämän perusteella voi päätellä Marjatan opistoajan erittäin merkitykselliseksi, sillä il-

maisut "onnenpotku", "palasi usko", "valtava halu oppia" ja kuittaus "todella hyvä talvi"

ovat tulkittavissa hyvin myönteisesti arvostaviksi.

Kanervan kertomuksesta käy selville opiston merkitys koulusivistyksen täydentäjänä

vain yhdestä lauseesta. Sen sijaan suoraan ei ilmene, mikä merkitys opiston suorittami-

sella oli jatko-opintoihin pääsylle ja lähtemiselle:

"Loppuihan se sotakin viimein. Rupesi vähitellen saamaan tarvikkeita aina jotain
silloin tällöin. Tuli sitten sellainenkin vuoro että minäkin sain lähteä koulusivistystä-
ni tilkkimään Kanneljärven Kansanopistoon. Opiston jälkeen palasin taas kotiin jat-
kamaan kotitöitä pesueen vanhimpana. Sitten kun veljeni tuli miehenikään, ajattelin
että nyt minun sopii sitten lähteä tykkänään pois. Näin Maaseudun Tulevaisuudesta
että karjatalouskouluihin otetaan oppilaita ilman harjoittelua jos on tehnyt kotitilalla
karjatöitä. Minähän olin. Hain ja pääsin Siitä minulle sitten ura urkeni."

Mielestään liian nuorena (16-vuotiaana) opistoon lähtenyt Marja pohtii omaa suhtautu-

mistaan opiskeluun ja hänkin päätyy opistoajan merkityksen arvostamiseen:
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"Sitten tulin Kanneljärven Kansanopistoon, liian nuorena ja tyhmänä. En osannut
ottaa tietoa ja neuvoja vastaan: Olinhan poissa kotoa, vapaa ja huoleton. Mutta ke-
vätlukukaudella huomasin, että mitä tulee, jos tämä tällaisena jatkuu. Ryhdistäydyin.
... Se aika oli sitä nyt ajatellen. Eihän mikään aika hukkaan ole mennyt. Muistan iloi-
sen tyttöjoukon ja kaikki ne ihmiset sieltä. Oli iloa ja surua joskus. Olisinpa osannut
ne silloin laittaa oikeaan järjestykseen."

Toiset ovat kertoneet opistoajan tuntemuksiaan vähemmän, mutta omasta halustaan

lähteä opiskelemaan kylläkin, kuten Heino kertoo puhelinhaastattelussa:

"Näin Karjala-lehdestä Kanneljärven Kansanopiston ilmoituksen. Näin sen, ja sa-
noin äidille, että tahdon mennä sinne. Äiti meni uskotun ystävänsä luo, ja kysyi:
"Poika tahtoo männä kansanopistoo. Mitä mie tien?" Täti sano et, jos kerra ite tah-
too, ni ei muuta ko annat männä. Opiston jälkeen olin taas maataloustöissä."

Myös Heino kertoo, että opistoaika oli mukavaa ja jatkaa, että velikin tuli opistoon kak-

si vuotta myöhemmin.

Pentti kirjoittaa, että opistoaika on usein mielessä. Hän kirjoittaa myös opiston vuonna

1997 järjestämästä kotiseutumatkasta, jolle hänkin osallistui. Pentti on vieraillut opis-

tolla ahkerasti näihin vuosiin asti. Myös hänen isänsä oli käynyt Kanneljärven Kansan-

opiston nuoruudessaan. Toinen Pentin nuoremmista veljistä kävi opiston, mutta nuorin

veli ei lähtenyt sinne esiintymispakon pelosta. Pentin tytär ei enää käynyt opistoa. Hä-

nen nuoruudessaan, 1980-luvulla, toisenlaiset opiskelutavoitteet olivat yleisempiä.

Opiston luonteen muuttuminen, kuten karjalaisuuden laimentuminen on saattanut vä-

hentää sukupolvien jatkuvuuden tendenssiä. Pentti kertoi lisää opistoajasta puhelin-

haastattelussa 17.4.2002: "Kiinnostavinta Kanneljärven opistossa oli puukäsityö. Sitä

sai tehdä myös vapaa-aikoina. Jatkoin sitä harrastusta kotona ja vielä myöhemminkin."

Irja oli ainoa ei karjalainen opiskelija Kanneljärven Kansanopistossa kyseisenä vuonna.

Hänen elämäänsä nuoruusiässä oli kuulunut kaksi asunnon vaihtoa ja taloudellista niuk-

kuutta. Hänellä oli ollut myös karjalaisia kavereita, joten kyseiseen opinahjoon lähtemi-

nen ei ollut vaikea ratkaisu. Irja toteaa opistotalven merkityksestä: "Opin elämän eväät."

Opistoaika vahvisti myös unelmia opiskelusta, Vasta varttuneena aikuisena opiskeluun

oli aikaa. Irja opiskeli 1980- ja 1990-luvuilla englannin kieltä harrastuksenaan.
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Martti kansakouluryhmästä kävi Sairalan Evankelisen Kansanopiston 1950-luvun alus-

sa. Hänelle kansanopisto merkitsi elämässä paljon myös siksi, että puoliso löytyi opis-

tosta samalta vuosikurssilta.

Hilja kansakouluryhmästä on käynyt Ruotsissa folkhögskolanin neljä kuukautta kestä-

vän kesäkurssin. Hän pitää sitä tärkeänä jaksona elämässään sekä ammatin että muun

orientoitumisen osalta.

Oman kokemukseni Kanneljärven Kansanopistosta voin kiteyttää seuraavasti:

Oma kokemukseni opistoajasta on erittäin myönteinen. Siellä opin erilaisten käsitöi-
den, kuten pukuompelun ja kankaankudonnan, tekemiseen tarpeelliset perustiedot ja
-taidot. Sota-ajan jälkeen oli merkitystä myös sillä, että kudonnan tuotteet olivat tar-
peellisia täydennyksiä sodan tuhoamien verhojen, pöytäliinojen ja muiden kodin
tekstiilien tilalle. Opistossa vahvistuivat myös yhteiskunnalliset tiedot ja muu elä-
mälle tarpeellinen tietotaito. Ennenkaikkea pidän tärkeänä itseopiskelun ideaa, jon-
ka sieltä sain. Vaikka en ollut opistoaikana kovin aktiivinen johtamaan toimintoja,
uskon, että opistoaikana tapahtuneet monet vapaa-ajan toimintamuodot olivat esi-
merkkeinä: tätä haluan tehdä sitten, kun ...

Uskon saaneeni opistosta myös siemenen sille ajatukselle, että joskus lähtisin alalle,
jossa olisin johdattamassa toisia tiedollisten ja sosiaalisten taitojen yhteyteen. Se ta-
pahtui varsinkin johtajatar (apulaisjohtaja, johtajan sijaisena toimien) Hilkka Lehto-
sen (myöhemmin Skyttä) ansiosta. Hän luennoi aatehistoriaa ja kertoi mm. kansalli-
sesta heräämisestä. Oppilaskuntatoiminta oli myös hänen vastuullaan opiskelijoiden
ohella. Hän sai myös opintokerhoidean menemään perille ainakin minulle.

Mairen ja Lempin keskustelu yleisestä suhtautumisesta kansanopiston käyneitä kohtaan

ilmaisee myös ympäristön arvostaneen kansanopisto-opiskelua:

Lempi: Kyl mie oon sitä mieltä, et ketä mie tunnen, ketkä sen aikuisen kansanopiston
käivät, siis nää kansakoulun käyneet ihmiset, ni kyl ne nämä muonamiehen lapset ja
nämä, ni kyl ne meihi ylöspäi katsoit. Sitä arvostettiikii, mut sit kuka ol katteellinen
ja semmone ni se voi pistää halval. Kyl miul sano moni ikätoveri, ketkä ei päässeet,
et kyl sun sentään sit kelpaa, et pääsit kansaopistoon.
Maire: Joo.
Lempi: Kyl se varmuutta anto ja aika paljo siihe niiko esiintymistaitoo ja iha toisten
kans kommunikointii ja sellasta kaikkii, et se hoitu vähä paremmaks.
Maire: Nii, ja kui paljo siel oppi, niiko esimerkiks tapoja.
Lempi: Kyl sillo ol se tapakasvatus, kaik kokoustekniikka ja kaik. Se ol yleissivistävä
laitos. Sitä se ol.

Kertomuksista voi johtaa käsityksen, että opistoaika on ollut monelle peruskoulutuksen

täydennystä ja lisäopiskelun mahdollisuuden oivaltamista. Vaikka vain osassa kerto-
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muksia kyseiset asiat mainitaan suoraan, kertomusten muut osat antavat viitteitä siitä,

että opistoaika on ollut myönteisenä taustatekijänä. Sisäoppilaitos on luonteeltaan yhtei-

söllisen elämän oppimiseen sopiva foorumi, jossa oppiminen voi jäädä tiedostamatta tai

se oivalletaan vasta myöhemmin elämässä.

Kansanopisto, joka antoi tiiviin pakkauksen yleissivistystä, mutta myös käytännön tai-

toja, käynnisti useimpien kasvattiensa ajatusprosessin, miksi haluan tulla isona. Marjatta

kirjoittaa sen selvästi sanoilla, mutta Lauri K., Martti, Pentti, Heino, Kanerva, Irja ja

Sylvia kertovat asioita, joista voi niin päätellä. Marjan tilanne oli ehkä erilainen kuin

edellä mainittujen, sillä hän oli kurssin nuorin eikä ollut vielä vakavoitunut ajattelemaan

tulevaisuutta. Lempin ja Mairen ajatukset suuntautuivat avioliittoon, sillä heillä oli puo-

lisoehdokas jo katsottuna ja kihloihin mentiin opistoajan lopulla. Myös oma ajatuspro-

sessini selkiytyi jonkin verran ammatilliseen suuntaan, mutta enemmän kuitenkin yleen-

sä vain opiskeluun, opintokerhoihin ja järjestötoimintaan.

Kun ammattia ei oltu vielä 16�23 vuoden iässä ajateltu tai hankittu ja aloitettiin opis-

kelu kansanopistossa, se on tulkittavissa etsimiseksi tai mietinnän selkiyttäjäksi. Mai-

nitut yhdeksän ovatkin kansanopiston jälkeen lähteneet ammattiin valmistaviin oppilai-

toksiin tai suoraan ammattiin. Tosin kotityöt ovat viivyttäneet muutamilla kyseistä ta-

voitetta.

5.3.4 Muut aikuiskasvatuksen muodot opintietä auttamassa

Aineistoni tuottajien elämän ensimmäiset vuosikymmenet olivat sodan ja aineellisen

puutteen sävyttämiä. Kun perustarpeet ovat uhattuina, sivistyspainotteiselle tai harras-

tusluonteiselle opiskelulle ei ole tilausta. Kun olot paranevat toimeentulon osalta, kiin-

nostus alkaa lisääntyä myös vapaamuotoisemmille aloille. Myös ammattitaidon täyden-

tämiseen tähtäävä opiskelu lisääntyy. Elinikäinen oppiminen on tullut nykyisin yhä tär-

keämmäksi yhteiskunnan muuttuessa voimakkaasti. Sitä vaatii tuotantoelämä, mutta se

voi olla tärkeä myös yksilölle itselleen.

Kansanopiston lisäksi Suomessa on suuri määrä aikuisten oppimiskanavia. Osa niistä

johtaa tutkintoihin. Suuri osa ko. kanavista on pelkästään ihmisten omia kehittämista-
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voitteita varten. Osa liittyy lapsi- ja nuorisotasolta alkavaan hierarkiseen kasvatusjär-

jestelmään, joka on tarkoitettu kaikille lapsuusajan oppivelvollisuudesta alkaen, mutta

johon aikuistenkin on mahdollista liittyä opiskelemaan suppein tai laajoin tavoittein.

Tämän muodollisimman järjestelmän rinnalla on kasvatuksellisia toimintoja, joista ny-

kyisin suuri osa kuuluu yhteiskunnan tukeman aikuiskasvatuksen piiriin ja osa spontaa-

nin tavoitteellisen tai sitten satunnaisen oppimisen alueelle.

Kansanopistoa lukuun ottamatta kertomuksista tulee esiin ainoastaan muutama maininta

koskien aikuiskasvatuksen organisoitujen opintojen käyttöä. Teuvo on opiskellut kirje-

opistossa ja suorittanut siten keskikoulun aineet. Muutama kertoja mainitsee kansalais-

opiston. Sen piirissä on opittu lähinnä käytännön aineita ja taideaineita. Käsityöt ovat

olleet hyvin suosittuja ja niistä erikseen pitsinnypläys, kankaankudonta, puutyöt ja me-

tallityöt. Sylvia on opiskellut taideaineista keramiikkaa ja lausuntaa. Lisäksi hän on

opettanut lausuntaa ja kirjanpitoa kansalaisopistossa. Välillisesti kertomuksista voi

päätellä joidenkin harrastaneen kieliä ilmeisesti juuri kansalaisopistossa.

Opintokerhoa ei kertomuksissa ole mainittu, mutta todennäköisesti Sylvi opiskeli opin-

tokerhossa tai opintokeskuksen kursseilla, sillä hänen kurssien järjestäjiksi mainitse-

mansa järjestöt ovat Opintotoiminnan Keskusliiton jäseniä. Muuten kurssien järjestäjinä

olivat tunnetut opintokeskusten jäsenjärjestöt, kuten martat, maa- ja kotitalousnaiset tai

maamiesseurat, kun maaseudun ihmisistä oli kysymys. Toki kuntien kulttuuri- ja nuori-

sotoimetkin järjestivät kursseja, mutta sellaisille osallistuminen ei kertomuksista erik-

seen ilmene. Marja ja Irja kertovat käyneensä kankaankudontakurssin. Järjestäjää he

eivät mainitse.

Aikuiskasvatuksen eri muodot ovat tyydyttäneet siirtokarjalaisten oppimistarpeita. Kan-

sanopisto on ollut elämänkulun alkuvaiheessa ratkaiseva tekijä kahdentoista kertojan

opintiellä, mutta todennäköisesti se on myös selkiyttänyt kaaosmaista elämäntilannetta.

Muut aikuiskasvatuksen muodot ovat jo merkinneet vähemmän elämän suunnan valin-

nassa, mutta ne ovat tuoneet lisämahdollisuuksia oppimiseen.
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5.4 Tulosten yhteenveto

Vastauksen löytämiseksi pääongelmaan, miten siirtokarjalaisten elämänkulkua voidaan

luonnehtia oppimisen ja mahdollisuuksien näkökulmasta, on pitänyt kiinnittää huomiota

kertomusten muihinkin viesteihin kuin kyseessä olevaa asiaa koskeviin selkeisiin ilma-

uksiin. Olen joutunut turvautumaan myös päättelyyn ja omiin kokemuksiini vertaami-

seen. Lisäksi elämänkulut ovat olleet lähtökohtien samanlaisuudesta huolimatta niin

erilaisia, ettei yksiselitteistä vastausta kysymykseen elämänkulun osalta voi osoittaa.

Muodollinen koulutus on ollut nuoruusiässä monen kertojan toiveena, mutta sodan ai-

heuttamat tilanteet ovat estäneet siihen hakeutumisen. Niinpä nonformaalisten oppimis-

vaihtoehtojen käyttö on ollut ratkaisevan tärkeä mahdollisuus ammattiin valmistumises-

sa. Kansanopisto on tuonut tilaisuuden orientoitua elämään kohta uuden kodin valmis-

tumisen jälkeen. Se on myös täyttänyt yleissivistyksen tarpeen oppikoulun vastineena.

Osallistujien näkökulmasta pienimuotoisetkin nonformaaliset ammattivalmiuksia sivua-

vat kurssit ovat olleet mieluummin maaseudun ihmisten kotona tarvittavien taitojen op-

pimista tai harrastusopintoja kuin lopullista ammattia varten valittuja. Siirtokarjalaisten

tilanteessa ne antoivat myös jonkinlaisen kimmokkeen varsinaiseen ammattiin.

Erilaisuuden tuntemusten tai identiteettivaikeuksien jatkumista aikuisuudessa ei voi

aineistossa havaita. Niinpä niiden vaikutusta opiskelumotivaatioonkaan ei ole mahdol-

lista todeta. Asian perusteellinen selvittäminen ei ole yksinomaan etnografisilla mene-

telmillä mahdollista, vaan tällöin tarvittaisiin psykologista tutkimusotetta. Muita siirto-

karjalaisten identiteettiä kuvaavia seikkoja on kuitenkin tullut esille. Niitä on käsitelty

luvussa 5.2.

Toinen alaongelma, kansanopiston käyneiden ja muilla oppimisvaihtoehdoilla perus-

koulutustaan täydentäneiden elämänkulun vertaaminen toisiinsa, nostaa esille joitakin

mielenkiintoisia tuloksia. Erot ovat selkeimmät oppimisessa, työssä ja elämänhallinnas-

sa. Elämänkulun kokonaisuuksia tarkasteltaessa ryhmien välillä ei ole suuria eroavuuk-

sia.
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Kansanopistoryhmästä kukaan ei kertomusten mukaan ole suorittanut korkeakoulu-

opintoja tutkintoina eikä edes ainesuorituksina. Sen sijaan kansakouluryhmän jäsenistä

kolme eli kolmasosa (1/3) on suorittanut korkeakouluopintoja, yksi ekonomin tutkinnon

ja kaksi aineopintoja sekä erityisopettajan tutkinnon. Toinen viimeksi mainituista opis-

keli aluksi keskikoulun aineet kirjeopistossa. Ainoan oppikouluun lapsena päässeen

kertojan oppimisura on edennyt täysin formaalisia teitä. Muiden oppimisvaihtoehtojen

mukaan ryhmät eivät eroa toisistaan. Formaalisessa opiskelussa on vielä pieni erilaisuus

sikäli, että kansakouluryhmässä korostuvat kasvatusalan opinnot ja kansanopistoryh-

mässä tekninen ala. Molemmissa ryhmissä on kaupallisten alojen edustajia.

Sekä kansanopistoryhmän että kansakouluryhmän jäsenten työhistoriassa on kaksi pää-

linjaa: 1) maatalous tai muu yrittäjyys; ammattityön vaiheet koskivat sekä maatalous-

että muuta yrittäjyyttä joko pääammattina tai suuren osan työajasta vaativana elinkeinon

harjoittamisena ja 2) johtajuus, joka oli toinen yrittäjyyteen verrattava työn laji. Näitä

kahta linjaa vahvistivat toisaalta työelämän osajaksoina esiintynyt yrittäjyys ja toisaalta

itsenäinen työ. Yrittäjyys painottuu enemmän kansanopistoryhmässä ja johtajuus kansa-

kouluryhmässä.

Edelliseen liittyy kuvaavasti myös kertojien lasten suuntautuminen ammatteihin. Osa

kertojista on maininnut lastensa ammateista. Jokaisella kansanopistoryhmän jäsenellä

on lapsia kahdesta neljään. Kolmen henkilön lapsista yhteensä kuusi on yrittäjiä. Kan-

sakouluryhmän seitsemällä jäsenellä on myös lapsia kahdesta neljään. Kahdella ei ole

lapsia. Lasten ammateista mainitsee kansakouluryhmässä vain kolme. Lapsista on tullut

maanviljelyalan yrittäjiä, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia sekä yksi valtiotieteen

tutkija.

Kolmas alaongelma koski aikuiskasvatuksen merkitystä siirtokarjalaisten oppikoulun ja

ammattikoulutuksen korvaajana. Kertomuksista tämä ei täsmällisesti ilmennyt. Siitä

päätellen, että useimpien kertojien opiskelu kansakoulun jälkeen tapahtui nonformaa-

listen oppimisvaihtoehtojen kautta, aikuiskasvatuksen merkitys olisi ratkaiseva. Tärkein

aikuiskasvatuksen antama mahdollisuus on ollut kansanopisto, sillä kertojista kaksi-

toista (kaksi myös kansakouluryhmästä) on saanut siitä alkusysäyksen muiden nonfor-

maalisten oppimisvaihtoehtojen valinnalle tai itsenäiselle oppimiselle. Kansanopiston

käyneet arvostavat selvästi opistossa opiskelua "elämän eväiden" lähteenä. Muutamien
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kertomuksista käy tarkemmin selville juuri opistosta saadun yleissivistyksen merkitys.

Muiden aikuiskasvatuksen muotojen, kuten kirjeopiston, kansalais- ja työväenopistojen

sekä sivistysjärjestöjen palveluiden, merkitys on vaikeammin määriteltävissä. Niiden

hyödyntämisestä oli jonkin verran merkintöjä ammattiin johtaviin koulutusmuotoihin

pääsyn varmistajana, mutta myös harrastuksenomaisen opiskelun kanavina ja yleissi-

vistyksen lisääjinä.

Aineistoni siirtokarjalaiset ovat joutuneet historiallisten tapahtumien heittäminä sellai-

seen elämänsä käännekohtaan, jossa omat valinnat ovat olleet aluksi erittäin rajattuja.

He ovat kuitenkin tarttuneet esiin tulleisiin mahdollisuuksiin ja muovanneet niitä. Elä-

män sisäinen hallinta näyttää olevan vahvaa. Vaikka on tapahtunut dramaattisia asioita,

niiden ei ole annettu murentaa elämää, vaan on tartuttu uusiin mahdollisuuksiin. Ul-

koistakin hallintaa on useimpien elämässä, mutta aitoon sisäiseen hallintaan liittyneenä.

Elämänhallinnallisesti tarkastellen tämän tutkimuksen aineisto ei sisällä yhtään Roosin

(1988, 208) typologian onnetonta, kurjaa elämää eikä kaikkeen tyytymätöntä valittajaa.

Kertomusten perusteella en voi myöskään löytää yhtään epäaidon sisäisen hallinnan

kumpaakaan vaihtoehtoa, tiukan julkisivun takana olevia epäonnistujia tai modernia

"minulla menee hyvin" -tyyppiä. Jäljelle jäävät aidon sisäisen elämänhallinnan molem-

mat tyypit: kyse on perinteisestä ja tavanomaisesta elämäntarinasta, jossa ulkoinen hal-

linta lähes puuttuu, ja aidosti onnellisesta elämäntarinasta, johon kuuluu myös ulkoista

hallintaa. Mainittujen kahden tarinatyypin keskinäinen painottuminen jää arvioinnin

varaan. Arviointikriteeriksi sopii elämänkulku. Jos henkilö etenee työssä, osallistuu

kulttuuri- ja yhteiskunnallisiin toimintoihin tai perustaa yrityksen ja pystyy pitämään

sen toiminnassa, hänet on syytä sijoittaa sekä ulkoisen että sisäisen elämänhallinnan

kategoriaan, eli kysymyksessä on Roosin käsitettä soveltaen aidosti onnellinen tarina.

Taulukkoon 8 olen mukaillut Roosin elämänhallintatypologian osia aineistoni ryhmit-

telyn kehykseksi. Oman ryhmittelyni kriteereinä olen käyttänyt työhistoriaa, asemaa

työkontekstissa, kulttuuri- ja yhteiskuntatoimintoihin osallistumista sekä opiskelua.

Myös elämänmuutoksista selviytyminen on ollut lisätekijänä sijoittumisessa. Näiden

kriteerien perusteella olen muodostanut alaryhmiä pääkategorioihin. Sijoittuminen tau-

lukkoon on suuntaa antava, sillä vahvat päättelykriteerit eivät käy jokaisen osalta sel-

ville.
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Taulukko 8. Elämänhallinnan elementit ryhmittelyn perustana. (Vrt. taulukko 2.)

Ryhmät aidon sisäisen elämänhallinnan
eri kategorioissa

Kansakouluryhmä Kansanopistoryhmä
uhrautujat

selviytyjät

*

**

Perinteiset
tavanomaiset
elämäntarinat
ulkoista hallintaa ei

ulkoista hallintaa on
Aidosti
onnelliset
elämäntarinat

puurtajat
selviytyjät
johtajat, yrittäjät

*
**

***  **

**
*

**  ***

Taulukossa on merkitty tähdellä aineiston jokainen yksilö riveille sen mukaan, miten

hänen kertomustan voi tulkita. Esitän kummankin ryhmän toisistaan erillään, jotta voi-

taisiin nähdä ryhmien väliset erot. Niinpä kansakouluryhmään kuuluvien osalta näyttää

olevan lähes pelkästään aidosti onnellisia elämänkulkuja. Alimmalle riville sijoittuvat

yrittäjiksi ja johtajiksi nimetyt. Toisella rivillä ovat ne, jotka voisivat pienin varauksin

sijoittua myös ensimmäiselle riville. He tuovat esille joitain lähtökohdiltaan selviytymi-

seen liittyviä ilmaisuja, mutta vahva johtajuus puuttuu. Kolmannella rivillä on sitten

vaihtelevan elämänkulun omaava, palkkatyössä toiminut puurtaja, joka voisi olla myös

selviytyjä, kun otetaan huomioon lähtökohdat. Uhrautujaksi voidaan määritellä henkilö,

joka on todella tehnyt elämässään työtä ja palvelua toisten hyväksi, mutta jolle on ta-

pahtunut monta elämään rankasti vaikuttavaa asiaa sodan ja sen seurausten lisäksi. Ul-

koisen elämänhallinnan puuttuminen tai niukkuus on ilmeinen, mutta aitoa sisäistä elä-

mänhallintaa on.

Kansanopistoryhmästä yhtä monet ovat sijoittuneet aidosti onnellisten tarinoiden (elä-

mänkulut) kautta luotuun johtajien ja yrittäjien luokkaan. Ensimmäinen tähtiryhmä

kummassakin ruudussa kuvaa johtajien määrää ja toinen yrittäjien. Toiselle riville sel-

viytyjien luokkaan on sijoitettu yksilö, jolla on monimuotoinen työhistoria ja jonka

kohdalla selviytyminen korostuu. Kolmannelle riville on merkitty kaksi eri tavoin

puurtajiksi päätynyttä ja neljännelle riville, jossa ulkoinen hallinta ei korostu, kaksi ta-

pahtumien pyörteissä elänyttä, mutta aidon sisäisen hallinnan vuoksi selviytynyttä.
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Teuvon oppimisura, johon on kuulunut sekä formaalista että nonformaalista oppimista,

on kuva karjalaisesta sitkeydestä ja peräänantamattomuudesta. Vaikeuksien kautta hän

päätyi hyvään lopputulokseen. Esitän sen tiivistettynä seuraavasti:

Vienolan porttipoika sinnitteli kaksoiskoulun rehtoriksi ja kirjailijaksi.

Teuvon lähtökohdat olivat köyhät. Koti oli kuitenkin hyvä. Se sijaitsi Kivennavan Vie-

nolan portin vaiheilla. Vienola oli kirjailija Olavi Paavolaisen, Tulenkantajien johto-

hahmon, koti Kivennavalla. Teuvon opintien alku oli samanlainen kuin toistenkin

ikäistensä siirtokarjalaisten. Kansakoulusta jäi käymättä pari luokkaa. Ensimmäinen

kansakoulun jälkeen suoritettu oppikurssi oli kiertävän miehille tarkoitetun kotiteolli-

suuskoulun yhdeksän kuukauden kurssi. Asuminen tapahtui kouluasunnossa. Vapaa-

ajatkin aherrettiin puutöiden parissa. Tuloksena olivat huonekalut uuteen evakkokier-

rosten päätteeksi rakennettuun kotiin. Rankat metsätyöt ja maatalouden raskaat miesten

työt sairaan isän sijaisena olivat Teuvon nuoruutta.

Varusmiespalvelusta suorittaessaan Teuvo sai lääkintäaliupseerin koulutuksen. Kotona

maanviljely- ja metsätöiden lomassa hän opiskeli kirjeopiston kautta keskikoulun tär-

keimmät aineet. Nähtyään lehdessä Heinolan opettajaseminaarin ilmoituksen hän tahtoi

hakea sinne. Viiden vuoden opiskelu kansakoulupohjalla tuotti kansakoulunopettajan

pätevyyden ja työtä alalla. Kolme vuotta opettajakokemusta riitti pyrkimiseen erityis-

opettajan tutkintoa suorittamaan Kasvatusopilliseen Korkeakouluun Jyväskylään. Vuo-

den päästä tutkinto oli suoritettu ja koulutuksen mukainen työpaikka järjestyi. Teuvo

päätti työhistoriansa kahden hallinnon osalta toisiinsa liitetyn erityiskoulun rehtorina.

Harrastuksina ovat olleet kaupungin ja seurakunnan hallintoon osallistuminen, kuntour-

heilu ja nikkaroiminen kodin ja kesämökin tarpeisiin.

Eläkevuosinaan Teuvo on keskittynyt kirjoittamiseen. Sysäyksenä oli ajatus kirjoittaa

elämäkerta lastenlapsille. Kaksi kirjaa on ilmestynyt ja internetissä omalla kotisivulla on

novelleja. Käsikirjoituksia on pöytälaatikossa ja kirjoittaminen jatkuu. Samalla umpeu-

tuu kierros: pieni porttipoika seurasi julkisuudessa tunnetun naapurinsa jälkiä. Hän on

varmaankin imenyt Tulenkantajien henkeä availlessaan Vienolan suurta ja painavaa

porttia Paavolaisen isäntien ja vieraiden tulla ja mennä. Lapsikin aisti sen hengen, jota

Tulenkantajien vierailut Vienolassa ympäristöllekin merkitsivät.
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Miesten ja naisten kertomusten eroja

Tutkimusaineiston lähteinä on yhteensä kahdeksan miestä ja yksitoista naista. Miesten

ja naisten kertomuksia tarkasteltaessa löytyy joitakin kiinnostavia eroja, mutta vain

osasta kertomuksia. Naisten ja miesten kertomukset vaihtelevat myös keskenään. Seu-

raavissa kappaleissa tuodaan esiin muutama selkeimmin esiin nouseva piirre.

Kertomusten rakenne

Aineiston kirjallisista kertomuksista muutamassa on noudatettu järjestelmällistä esitystä

siten, että opiskelu-, ja työhistoriat on esitetty luettelomaisesti. Esitystapa ja sisältö

vaihtelevat kuitenkin. Lauri S. on luetellut erikseen koulutuksensa ja työuransa vaiheet,

mutta myös asuinpaikat. Hän on tehnyt tämän ehkä kuvatakseen runsaan muuttojen

määrän myös evakkoaikojen jälkeen. Varsinaisen kertomuksensa osaset hän on pannut

kronologiseen järjestykseen. Hän viittaa samalla aina aikaan liittyviin historiallisiin ta-

pahtumiin. Hänen kertomustaan voi siten luonnehtia elämänhistoriaksi. Historiaan kyt-

kevää tyyliä käyttää myös Martti, jonka kertomus etenee kronologisesti jäsenneltynä ja

historian kuhunkin vaiheeseen viitaten. Siinä ovat järjestelmälliset luettelot koulutuk-

sesta, virka-asemista ja tehtävistä, kunniamerkeistä, suojelualan kursseista ja toimin-

nasta suojelualalla oman toimen ohella ja omista yrityksistä. Martti on kirjoittanut lisäk-

si pitkän eri vuosikymmeniksi jaotellun riimittelyn elämästään. Kumpikin kertomus on

kirjoitettu alun perin omille lastenlapsille.

Järjestelmällinen esitystapa ei esiinny aineistossa yksinomaan miesten kertomuksissa.

Sylvi luettelee koulutus- ja työuransa lisäksi lapsensa, näiden perheet ja koulutuksen

sekä omat luottamustoimensa kunnassa ja järjestöissä. Muilta osin hänen kirjoituksensa

on kuvausta kotiseutumatkasta Kivennavalle. Puhelinhaastattelussa Sylvi kertoi kuiten-

kin paljon lisää. Sylvia on liittänyt mukaan dokumentteja, kuten kopion nimikirjanot-

teesta, todistuksista opiskelutason ilmaisemiseksi ja lausuntaohjelmistoa harrastuksensa

laadun kuvaamiseksi. Varsinaisen tekstiosan hän kirjoitti kahdessa erässä, jotka yhdessä

ovat laajahko kuvaus elämästä. Naisten kertomuksissa ei ole viittauksia historiaan

muutoin kuin kertomuksen muusta sisällöstä johtuviin historian tapahtumiin.
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Myös Annikin ja Marjatan kertomukset etenevät kronologisesti. Annikki on liittänyt

monien aiheiden kerrontaan tunnekuvauksia. Marjatta käyttää kronologista esitystapaa

koululuokkien ja opiskeluvaiheiden järjestyksessä. Muiden kertomukset noudattavat

rakenteeltaan paremminkin aine- tai esseetyyppiä. Niissä ei ilmene oleellisia eroja

miesten ja naisten esitysten välillä, eivätkä ne juuri eroa toisistaan esitystavaltaan.

Suullisessa kerronnassa naiset käyttävät murretta herkemmin kuin miehet. Tosin lähes

puhdasta kannakselaista murretta puhuvat vain naiset. Miesten puheeseen on tullut

yleiskielen ja muiden murteiden ilmaisuja enemmän kuin naisten.

Kertomusten sisältöeroja

Lähes kaikki kertomukset alkavat lapsuudesta Karjalassa ja evakkomatkasta. Useimmat

kertovat myös koulusta ja koulunkäynnin katkoksista. Erot sisällössä liittyvät elämän-

vaiheisiin, työnkuvauksiin ja lapsuusajan leikkeihin.

Kahdessa miesten kertomuksessa silmiinpistävä ominaisuus on lapsuuden aikaisten ra-

jujen leikkien (Lauri S.) ja nuoruusajan kolttosten (Lauri K.) korostaminen. Laurin S:n

tarkoitus oli alun perin kirjoittaa lastenlapsille, mistä johtunee runsas leikeistä kertomi-

nen. Suurin osa miehistä kertoo sotamateriaalin keräämisestä ja sotamateriaalilla leik-

kimisestä. Lauri S., Lauri K., Tapio ja Martti viittaavat asiaan tarinassaan. Myös Heino

mainitsee asian ja lisäksi sen, että isot pojat olivat vartioineet sotavankeja jatkosodan

aikana Karjalassa.

Teuvo kertoo sotaleikeistä ensimmäisessä kirjassaan Vienolan porttipojan polku Hau-

holle. Veikko ei kerro sotamateriaalileikeistä, mutta mainitsee aikeenaan olleen

(9.6.1944) toisten poikien kanssa mennä katsomaan pudonnutta vihollisen lentokonetta.

He eivät kuitenkaan ehtineet lähteä, kun alkoi ankara pommitus. Suutariksi jäänyt

pommi aivan kodin nurkalla oli riittävän pelottava, eikä sitä uskaltanut edes lähestyä.

Sitä paitsi evakkotielle lähtö oli jo näköpiirissä ja sen mukaiset tehtävät.

Pentti ei palannut Karjalaan jatkosodan aikana, joten sotamateriaali ei ollut hänen leik-

kivälineenään. Hän kirjoittaa kuitenkin kokemuksiaan sotilaselämästä YH:n (ylimääräi-

set harjoitukset) aikana ennen talvisodan syttymistä, kun isä vei hänet lomalla käydes-
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sään asemapaikkaansa Vammelsuuhun. Siellä Pentti sai yöpyä sotilaiden kanssa isossa

teltassa.

Kukaan naisista ei kerro leikkimisestään sotamateriaalilla, mutta muutamat mainitsevat

poikien harrastaneen kyseisiä leikkejä. Marjatta mainitsee leikkineensä evakkopaikoissa

sotaleikkejä.

Työn kuvauksia on runsaasti Martin riimittelemässä kronikassa ja Teuvon kirjassa

Eväät. Marja kuvaa myös työtä 11-vuotiaana pärehöylän ääressä ja Annikki aikuisten

työtä varhaislapsuutensa ajalta sekä opetustyötään omassa ammatissa. Myös muutamien

muiden kertomuksissa on yksittäisiä työnkuvauksia, mutta toiset vain mainitsevat työs-

tä, vaikkapa siten, että kansanopiston puutyöluokkaan pääsi vapaa-aikanakin nikkaroi-

maan.
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6 Tutkimusprosessin ja tulosten arviointia

Aloitin tutkimusaineiston hankinnan, ennen kuin olin saanut tutkimussuunnitelmani

kehitetyksi. Jo aiheen valintavaiheessa oli selvää, että käytän aineistona elämäkertoja.

Henkilöillä, joita aioin käyttää kohderyhmänä, oli jo sen verran ikää, että pidin heidän

omaelämäkertansa saamista kiireellisenä. Tiesin, että ajatelluista kohdejoukoista muu-

tamia henkilöitä oli jo kuollut. Siksi kiirehdin aineiston hankintaa ja aloitin sen lähettä-

mällä ensimmäisen pyyntökirjeen. Aineiston hankkiminen kesti pitkään, koska siihen

liittyi monta vaihetta, jotka on selostettu tarkemmin luvussa ja aineistosta nousi jatku-

vasti uusia teemoja, jotka tuntuivat tärkeiltä. Pääosa aineistosta on kirjoitettuja elämän-

tarinoita ja muu osa nauhalle puhuttuja.

Eri tavoin kerätty aineisto ei ole kovin yhtenäinen. Siitä ei ole suurta haittaa etnografi-

seen lähestymistapaan perustuvassa tutkimuksessa. Aineistosta nousi muutamia mielen-

kiintoisia teemoja, joiden tarkastelemiseksi tarvittiin lisätietoja. Kysyin näitä sittemmin

puhelimitse niiltä kertojilta, joiden kertomuksesta tarvitut teemat alun perin puuttuivat.

Osa täsmennyksistä koski taustatietoja, kuten lapsuudenkodin luonnetta, mikä ei käynyt

selville kaikista kertomuksista.

Tutkimuksen kahdesta perusjoukosta noin kolmasosa valikoitui aineiston tuottaviksi

ryhmiksi. Osa henkilöistä oli kuollut ja osaan ei syntynyt yhteyttä osoitetietojen puut-

teellisuuden vuoksi. Muutamat eivät halunneet kirjoittaa tai kertoa muuten elämästään.

Osa ilmoitti syyn, kuten elämäntilanteen, mutta osa jätti vain vastaamatta kirjeisiin.

Varmaa ei myöskään ole muutaman kirjeen perillemenosta. Esimerkiksi yksi Ruotsissa

asuva ei vastannut. Syynä saattoi olla suomen kielen kirjallisen ilmaisun vaikeus. Ker-

rotunlainen valikoituneisuus ei ole merkittävä haitta tässä tutkimuksessa, kuten seuraa-

vasta pohdinnasta käy esiin.

Kansanopistoryhmän voi arvioida kaksinkertaisesti valikoituneeksi, sillä oletettavasti

kansanopistoon ovat tulleet opiskelemaan valmiiksi motivoituneet ihmiset. Tämän pe-

rusjoukon tavoitetuista yli puolet osallistui tutkimukseen. Oliko pois jääneissä erilaisen

elämänkulun edustajia, sitä ei voi tässä arvioida. Tavoitettujen pois jääneiden määrä on



122

kuitenkin pienempi kuin mukaan lähteneiden. Tutkimuksen ulkopuolelle jättäytyneiden,

joiden taustasyyn tiedän, ei voi olettaa merkittävästi muuttavan tutkimuksessa saatuja

tuloksia.

Kansakouluryhmän osalta huomiota tulee kiinnittää seuraavaan: Oliko ryhmä valikoitu-

nutta, sillä kaikki siirtokarjalaiset eivät palanneet jatkosodan aikana Karjalaan? On poh-

dittava, olivatko palaajat muita aktiivisempia tai kotiseutua arvostavampia vai ratkaisiko

paluun vain elämäntilanne. Pentti mainitsee kodin rakentamisen olleen käynnissä, kun

paluu olisi ollut ajankohtainen. Tiedän kuitenkin perheitä, jotka jättivät rakentamisen

kesken Hämeessä ja palasivat kotiseudulle. Kanervan kotikylään ei siviilejä päästetty.

Toisaalta palanneiden lasten koulunkäynti häiriintyi enemmän ainakin Kivennavan olo-

suhteissa kuin palaamatta jääneiden.

Ryhmien koko on riittävä etnografiseen tutkimukseen. Se antaa mahdollisuuden jossain

määrin myös tilastolliseen ajatteluun perustuvaan arviointiin. Sitä olen soveltanut vähäi-

sessä määrin vertaillessani ryhmiä keskenään eri kriteerein.

Tutkimuksen pääongelmaan siirtokarjalaisten elämänkulusta oppimisen ja mahdolli-

suuksien näkökulmasta olen saanut vastauksia, mutta riittävää selkeyttä analyysi ei ole

tuonut. Puutteellisuus on syntynyt erityisesti siitä, että nonformaalisen oppimisen pie-

nimuotoisimmista osallistumisista ja informaalisen oppimisen osuudesta on saatu tietoja

niukasti. Monet eivät ole ehkä kertoneet pienimuotoisista kursseista, opintokerhoista,

harrastuksista ja esimerkiksi asiatekstien lukemisesta, vaikka niitä olisi ollutkin, sillä

niitä pidetään helposti vähäpätöisinä oppimismuotoina muodollista koulutusta ihannoi-

vassa ilmapiirissä. Ne ovat kuitenkin saattaneet olla merkittävä osa kertojieni oppimis-

mahdollisuuksia muodollisempien vastineiden puuttuessa. Kvantitatiivinen kysely olisi

selventänyt kyseistä seikkaa.

Informaalisiin ja pienimuotoisiin nonformaalisiin oppimisen muotoihin osallistumisen

vähäisyys voi johtua seuraavista syistä:

1. Niitä ei ole mielletty tärkeiksi ja siksi ei ole kerrottu, vaikka olisi osallistuttukin.

2. Niitä ei ole muistettu mainita.

3. Niitä ei ole todella ollut merkittävästi.
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Monelta siirtokarjalaiselta puuttui ammatin oppimisen perustaso, tai se oli korvattu pie-

nimuotoisella nonformaalisella kurssitoiminnalla. Kuitenkin he selviytyivät työelämässä

työhistoriansa mukaan hyvin. Oppiminen oli suurelta osalta tai kokonaan työssäoppi-

mista joko ohjattuna tai itse selvää ottaen tai oivaltaen.

Omaa osuuttani ryhmissä pohdin jo alkuvaiheessa ja aluksi sisällytinkin itseni kansa-

kouluryhmään. Sittemmin totesin mukana oloni haittaavan ilmaisua tulkintojen esille

kirjoittamisessa ja lisäksi vääristävän tuloksia kahta ryhmää vertailtaessa. Olisinhan

voinut kuulua yhtä hyvin myös kansanopistoryhmään. Päätin lopulta poistaa merkinnät

itsestäni taulukoissa ja vaikutukseni kirjoitettuihin teksteihin. Peilaan vain eräissä kiin-

nostavissa kohdissa tuloksia itseeni. Kun perustavat elämänkokemukseni ovat suurelta

osalta samanlaisia kuin kertojilla, se on helpottanut heidän ratkaisujensa ymmärtämistä

inhimillisestä näkökulmasta. Olen itse asennoitunut koulutukseen ja oppimiseen ehkä

keskimääräistä myönteisemmin ja pyrkinyt tietoisesti hankkimaan tietoja ja osallistu-

maan opiskeluun itseisarvona.

Tulosten osalta on mainittava, että Roosin elämänhallinnan tyypeistä vain aidon sisäisen

elämänhallinnan ja perinteisen tarinan tyyppejä löytyi aineistostani. Siitä on tulkittavis-

sa, että siirtokarjalaisilla on vahvana etenkin sisäinen elämänhallinta. Sallinen-Gimplin

yhteisyysidentiteetti ja ryhmäidentiteetti karjalaisuuteen yhdistettynä on tunnistettavissa

aineistosta, mutta ne eivät nouse korostuneesti esille.

Aineiston analyysiprosessin yhteydessä on tullut esiin mahdollisuuksien eriarvoisuus

monissa ulottuvuuksissa. Pääulottuvuus, jossa eriarvoisuus tulee esiin, on kuitenkin

koulutus formaalisessa järjestelmässä. Kansakoulun puutteellisuus ja oppikouluun pää-

syn estyminen olivat ratkaisevia eriarvoisuustekijöitä, joilla saattoi olla merkitystä koko

elämän suuntaan. Lisäksi kodin ja kotiseudun menetys ja vieraisiin ympäristöihin jou-

tuminen ovat aiheuttaneet muita eriarvoisuuden ulottuvuuksia, joista identiteetin mu-

rentamisyritykset kuuluivat lähinnä siirtokarjalaisten evakkouden aikaan. Pöntisen

eriarvoisuusteoriaan verrattuna siirtokarjalaiset olivat kaikki eriarvoisia riippumatta

merkittävästi lapsuuskodin yhteiskunnallisesta asemasta.

Siirtokarjalaisilla on monia perustavia elämänkokemuksia, joista Roos mainitsee kerto-

muksissa esiintyvän ainakin yhden. Kokemuksellisuus liittyy myös yhteiskunnan muu-
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toksiin perustuvaan sukupolvijaotteluun. Nimenomaan lapsena evakkoon joutuneiden

ikäkohortti on sama kuin nuorin osa Roosin "pulan, sodan ja jälleenrakennuksen suku-

polvesta", (ks. Roos 1988, 25�26). Sitäkin sattuvampi tämän tutkimuksen aineistoon on

Kauppilan "sodan ja niukan koulutuksen sukupolven" (ks. Kauppila 1996, 47�8) kuvaus

elämänkulun ydinkategoriana "koulutus ihanteena, elämä kamppailuna".

Miesten ja naisten kertomusten rakenteiden välillä ei tämän tutkimuksen aineistossa ole

selkeitä eroja. Kronologista ja muuten järjestelmällistä esitystapaa on sekä osalla miehiä

että osalla naisia, mutta miesten kyseiset kertomukset voi luokitella elämänhistorioiksi

naisten ei. Sisällöissäkin erot ovat vähäisiä. Sotamateriaaleilla lapsena leikkimisestä

kertovat ainoastaan miehet, mutta naisetkin kertovat poikien sotamateriaalileikeistä.

Työstä kirjoittaa kumpikin sukupuoli samaan tapaan. Kolme miestä kansakouluryh-

mästä on kirjoittanut tarinansa alun perin lastenlapsilleen, toiset miehistä tätä tutkimusta

varten. Naisista vain kaksi on kirjoittanut pääosan kertomuksestaan muuta julkaisua

varten. Tulos miesten ja naisten kertomusten lähes samankaltaisuudesta poikkeaa joi-

denkin muiden tutkimusten tuloksista. Susanna Vivolin (1994) toteaa Anni Vilkon

(1988) tuloksiin viitaten, että naiset eivät käytä kronologista esitystapaa. Roos (1988,

220�222) viittaa omaelämäkertojen kirjoittamistavan osalta sopimukseen. Sitä en tun-

nistanut tämän tutkimuksen aineistossa.
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7 Lopuksi

Olen kirjoittanut tätä tutkielmaa ja etenkin sen tiettyjä lukuja tunteet pinnalla. Toisinaan

hampaat kiristyivät, ja toisinaan kyyneleet tulvivat silmiin. Ilotulituksista en pidä. Pauk-

keesta tulee aina sota mieleen. Näistä seikoista voi päätellä, että lapsuuden ajan tunteet

kotiseudun ja kodin menetyksestä, sodan kauhujen kokemisesta ampumisineen, pom-

mituksineen ja desanttien pelkoineen ovat jääneet kytemään sielun pohjalle. Jotain totta

voi olla psykiatrien väitteessä, että lapsuudessa koetut rankat asiat pitäisi käsitellä. Soti-

en aikaan ja jälkeenkään ei ollut kriisiryhmiä. Oli vain työ, jota aikuiset tekivät. Siitä

mallia ottaen myös lapset tekivät työtä tai purkivat leikeissään padotut tunteet. Myös

ryssittely ja ivalaulut "Tiltusta" tai muista vihollisen propagandisteista sekä vitsailu

"puskaryssistä" palvelivat ehkä terapiana. Moni kotinsa menettänyt karjalainen nuori

lähti jopa 16-vuotiaana vapaaehtoisena rintamalle. Moni heistä sai siellä myös surman-

sa.

Viime aikoina on ilmennyt kiinnostusta tutkia siirtokarjalaisten, sotalasten, evakkolas-

ten yms. lapsuudenaikaisia traumoja. En kuitenkaan näe yksilötasolla tähän tarvetta,

mutta yhteiskunnallisesti sekin on ehkä merkityksellistä. Suomi on invalidi. Tämän työ-

prosessin aikana olen voinut todeta, että tunnevammoistamme huolimatta � tai niistä

johtuen � me sodan lapset olemme kuitenkin täyttäneet paikkamme yhteiskunnassa.

Seuraava sukupolvikin on osoittanut kiinnostusta meidän ikäpolvemme elämänvaihei-

siin. Se voi helpottaa heidän oman elämänsä kysymysten ymmärtämistä.

Tutkimusprosessin aikana on tullut esiin ajatuksia, joiden kehittely tutkimuskysymyk-

siksi uusia tutkimuksia varten tuntuu kiinnostavalta ja ehkä tarpeelliseltakin. Kanneljär-

ven Kansanopiston ja muiden Karjalasta siirtyneiden opistojen karjalaisuusidentiteetin

säilymisen ja merkityksen tutkiminen olisi kiinnostavaa yhtenä tämän tutkimuksen jat-

kona. Siihen liittyisi läheisesti eri aiheena myös kansanopistossa opiskelun merkitys

opiskelijoiden elämänkulussa opiston historian eri vaiheissa. Puutteellisen peruskoulu-

tuksen vaikutusta siirtokarjalaisten elämänkulkuun olisi syytä tutkia myös täydennetty-

nä kvantitatiivisin menetelmin. Lisäksi lasten sodan aikana tekemän työn tutkiminen ja

yleensä kovan, mutta innostavan työn merkitys terveyteen ja pitkäikäisyyteen olisi kiin-

nostava tutkimusongelmien ryväs.
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Liitteet

Liite 1a. 1. kirje kummankin kohderyhmän tavoitetuille marraskuu 1999.
_____________________________________________________________________________
Anneli Ilonen
Tuittulantie 300
14700 Hauho

(Vastaanottajan nimi)
(Ryhmänmukainen puhuttelu).

Lähestyn Sinua ja toisia koulukavereitani (opistotovereitani) (Kivennavan kansakoulusta Aino
Seppälän luokilta keväällä 1943). Asia on ihan omani. Olen opiskellut Tampereen Yliopiston
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aikuiskasvatusta. Koulutusohjelma on muuten ollut jo lähes
kymmenen vuotta suoritettuna, mutta gradu eli tutkielma vain on ollut kesken. Syitä on monia,
ja tärkein syy on se, että on ollut paljon mielenkiintoisempia tehtäviä. Aloitettuun aiheeseen on
motivaatio rapissut, kun se aikoinaan jäi kesken professorin virkavapaalle lähdön takia.

Nyt olen kolme vuotta koonnut aineistoa ja kirjoittanut osaltani Kivennavan Polviselän ja Tirt-
tulan kyläkirjaa, jonka nimi on Tattiportilla tavataan. Olen havainnut tärkeäksi ja kiireelliseksi
ottaa uhanalainen tieto talteen, sillä arkistoista ja kirjallisuudesta pystyy tiedon ottamaan myö-
hemminkin.

Ajatus gradun aiheen vaihtamisesta tuli, kun kirjoitin Tattiporttikirjaan lukua Opintie. Siihen
sisällytin myös kansakoulun käynnin jatkosodan aikana. Katselin valokuvaa siltä ajalta, ja tulin
miettineeksi, mitenkä nämä nuoret ovat myöhemmän opiskelunsa ja elämänsä järjestäneet. So-
dan aikana ja evakossa opettaja vaihtui vähintään kerran vuodessa ja ainakin sotatoimialueella
tilat ja välineet olivat todella puutteelliset. Niin varmaan teillä toisillakin. Näin ollen edellytyk-
set esimerkiksi oppikouluun pääsyyn olivat heikot. Lisäksi maaseudulla oli vähän oppikouluja.
Miten elämään valmentautuminen järjestettiin? Miten myöhemmin opiskeluhaluja ja mahdolli-
suuksia oli? Millaisia elämänvaiheita kukin on muutenkin kokenut, mitä ajatellut ja tuntenut?
Tällaiset kysymykset ovat olleet mielessäni.

Nyt pyydän teiltä apua tutkielman tekoon. Kertoisitteko elämästänne ihan alusta alkaen eli kir-
joittaisitte elämäkertanne. Ei sitä tarvitse välttämättä romaanin mittaiseksi tehdä, mutta ehkä
novellin tai lyhyemmänkin. Pääasia on, että jotain kerrotte. Kyselen sitten suullisesti lisää, jos
tarvitsen jotain vielä erikoistietoa. Kertomuksestanne saatte samalla omille lastenlapsillenne tai
ystävillenne hyvän lahjan. Myös tutkielmani lupaan kopioida teille.

Jos kirjoittaminen ei jostain syystä ole mahdollista, jutun voi kertoa myös ääninauhalle. Tarvit-
taessa voin tulla vaikka haastattelemaan. En tähän laita mitään ohjekysymyksiä, etten ohjailisi
aihevalintaanne. Kertokaa vapaasti niistä asioista, mitä mieleen tulee, vaikka jutusta tulisi pitkä-
kin. Voitte kirjoittaa joko koneella tai käsin. Mikä tahansa paperi kelpaa, ja riittävän paksun
paperin voi käyttää molemmin puolin.

Yksilösuoja toteutuu siten, että käsittelen kertomuksia luottamuksellisesti ja mikäli suoria laina-
uksia kuvauksistanne esitän tai muuten henkilökohtaisia asioita kerron, muutan ainakin nimet.
Voitte rajoittaa joitakin kirjoituksenne kohtia, joita ette halua käytettävän esimerkkinä tai lai-
nattavan sellaisenaan.

Jos on mahdollista, vastaa huhtikuun loppuun 2000 mennessä. Silloin katson, miten asia alkaa
toteutua. Tarvittaessa otamme lisää aikaa.
Elämänmakuisin terveisin

Anneli Ilonen
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Liite 1b
_____________________________________________________________________________
Anneli Ilonen
Tuittulantie 300
14700  HAUHO

25.5.2000

(Vastaanottajan nimi)

(Ryhmänmukainen puhuttelu).

Osa teistä on jo lähettänyt kirjoitelman elämästään. Se on auttanut minua hahmottamaan tut-
kielmani asetelmaa. Keskusteltuani eilen professorin kanssa, tulin siihen tulokseen, että jatke-
taan tällä elämänkertalinjalla ilman täsmällisiä kysymyksiä. Elämä on niin moninaista, ettei sitä
voi puristaa kovin ahtaisiin kaavoihin. Samatkin kokemukset voivat tuntua eri ihmisistä erilai-
silta ja ainakin merkityserot ovat olemassa.

Kertoisitteko elämästänne ihan alusta alkaen eli kirjoittaisitte elämäkertanne. Ei sitä tarvitse
välttämättä romaanin mittaiseksi tehdä, mutta ehkä novellin tai lyhyemmänkin. On hyvä, että
siinä ei rajoituta pelkästään opiskeluasioihin, vaan kerrotaan kaikesta, mikä tuntuu tärkeältä.
Silloin minun etsimäni asiat näyttäytyvät oikeassa suhteessa koko elämäänne. Sellaisesta kerto-
muksestanne saatte samalla omille lastenlapsillenne tai ystävillenne hyvän lahjan. Myös tut-
kielmani aikanaan yritän kopioida teille, jotka juttunne lähetätte.

Jos kirjoittaminen ei jostain syystä ole mahdollista, jutun voi kertoa myös ääninauhalle. Tarvit-
taessa voin tulla vaikka haastattelemaan. Kertokaa vapaasti niistä asioista, mitä mieleen tulee,
vaikka jutusta tulisi pitkäkin. Jos te, jotka olette jo lähettäneet juttua, haluatte vielä täydentää
sitä, se on mahdollista syksyyn asti � ainakin elokuun loppuun.

Voitte kirjoittaa joko koneella tai käsin. Mikä tahansa paperi kelpaa, ja riittävän paksun paperin
voi käyttää molemmin puolin.

Yksilösuoja toteutuu siten, että käsittelen kertomuksia luottamuksellisesti ja mikäli suoria laina-
uksia kuvauksistanne esitän tai muuten henkilökohtaisia asioita kerron, muutan ainakin nimet.
Voitte rajoittaa  joitakin kirjoituksenne kohtia, joita ette halua käytettävän esimerkkinä tai lai-
nattavan sellaisenaan.

Ystävällisin terveisin

Anneli Ilonen

P. 03-6544903
Sähköposti: anneli.ilonen@mail.htk.fi
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Liite 2 2.(3.) kirje kummankin kohderyhmän tavoitetuille 27.9. � 6.10.2000.
_____________________________________________________________________________
Anneli Ilonen
Tuittulantie 300
14700 Hauho

(vastaanottajan nimi)

(Ryhmänmukainen puhuttelu).

Lähetin viime talvena teille kaikille kirjeen ja ehdotin elämäntarinan kirjoittamista ja lähettä-
mistä minulle tutkielmaani varten. Monet ovatkin lähettäneet ja muutamat ilmaisseet, etteivät
syystä tai toisesta aio kirjoittaa. Aion vielä kysellä lisätietoja niiltä, jotka ovat jo kirjoittaneet.
Vielä en kuitenkaan ole saanut työtäni sellaiseen vaiheeseen, että voin kysellä riittävästi. Ke-
vään ja kesän osallistumiset ovat verottaneet aikaani kovasti. On ollut tarvetta tavanomaisiin
syyspuuhiin vielä nytkin. Metsässä ja puutarhassa on aika kulunut kuin huomaamatta.

Tämä kirje onkin ihan väliaikatietojen kertomista varten. Jos olette miettineet edelleen kirjoi-
tuksenne täydentämistä ja voitte vielä jatkaa, koetan auttaa ehdotelmien kautta:
Omaelämäkerrassa voisi kertoa esimerkiksi seuraavia asioita.
* tavanomaiset henkilötiedot
* lapsuuden koti ja elämä siellä
* koulumuistot, opiskelumuistot, miltä tuntui päästä tai kokea este opiskelulle
* nuoruuden haaveet, harrastukset ja seikkailut, arkielämä
* työ, sen vaihdokset ja niiden perustelut
* perheen perustaminen, lapset, elämä perheessä
* keski-iän tuntoja, harrastuksia, arkipuuhia
* eläkeiän tuntoja, harrastuksia, mietteitä, arkipuuhia
* tietojen, taitojen, elämänasenteiden oppiminen ja oivaltaminen
* muut aiheet

Selvien tapahtumien, toimintojen ja osallistumisten lisäksi olisi hyvä kertoa, miltä tuntui minkin
asian yhteydessä, mitkä olivat toiveet ja miten ne toteutuivat.

Lähetän tämän kirjeen niille teistä, joilta vielä toivon täydennystä omaehtoiseen elämäntarinaan
ennen minun täsmällisempiä kysymyksiäni. Osa teistä on antanut väliaikatietoja, että tekemässä
ollaan. Lisäksi lähetän tämän niille, jotka eivät vielä ole lähettäneet, mutta eivät ole muutakaan
ilmoittanet. Kysykää postitse, puhelimitse tai millä tavalla vain haluatte, jos jokin asia mietityt-
tää.

Milloin tämä omaehtoinen tarina olisi toivottavaa lähettää minulle, riippuu aikajärjestelyistänne
ja minunkin aikaansaannoksistani. Pidetään ohjeellisena aikarajana marraskuun puoliväliä. Il-
moitelkaa, jos tarvitsette lisäaikaa.

Postimerkkejä en liitä tämän mukaan, vaan koetan korvata kulunne sitten, kun koko kirjeen-
vaihto on loppuvaiheessaan.

Siitähän oli puhe, että käsittelen asiat nimettöminä tai muutetuilla nimillä. Saatte aikanaan työn
tuloksen myös käyttöönne omakustannus- eli kopion hinnalla, jos joku teistä sitä haluaa. Omat
kirjoituksenne voin palauttaa myös, mikäli sitä toivotte (jos ette jättäneet kopiota itsellenne).

Syysterveisin

Anneli Ilonen
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Liite 3 3.(4.) kirje osalle kumpaakin kohderyhmää 29.1.2002
_____________________________________________________________________________
Anneli Ilonen
Tuittulantie 300
14700  HAUHO

(vastaanottajan nimi)

(Ryhmänmukainen puhuttelu).

Väliaikatietoja

Gradutyöni on �takkuillut� monista syistä. Nyt kuitenkin uskon, että se alkaa uudelleen
edetä, kun aikaakin tulee lisää osan velvollisuuksista poistuttua..

On kulunut toista vuotta kirjeidenne saapumisesta ja/tai haastattelusta. Ehkä Sinullekin
tullut mieleen asioita, joita voisi vielä liittää kertomukseesi. Kertomuksesi oli tehtäväni
kannalta mielenkiintoinen ja siitä nousi monta tärkeää asiaa tähän minun työhöni. Silti
saattaa olla jotain, mitä minä en tiedä kysyä. Myös nuoruuden ja myöhemmänkin ajan
unelmista voit kertoa. Kun työni etenee vielä vähän, otan esim. puhelimitse yhteyden
Sinuun ja kyselen mahdollisesti syventäviä tietoja.

Jos haluat kertoa jotain lisää, lähetä teksti kirjeessä tai sähköpostilla tai soita. Yhteystie-
dot liitän mukaan. Jos on mahdollista, vastaa 14.2.2002 mennessä. Jos osoitteesi tai pu-
helinnumerosi on muuttunut, ilmoittelehan!

Koodinimi
Lisäksi vain muutamat ovat ilmoittaneet koodinimen julkisuutta varten. Jos haluat itse
kertoa, millä nimellä lopullisessa työssä kertomustasi käsitellään kerro samalla siitä, siis
oikealla etunimelläsi vai itse ilmoittamallasi tai minun antamallani koodinimellä.

Kiitollisin terveisin

Anneli Ilonen
Tuittulantie 300
14700 Hauho

Sähköposti: anneli.ilonen@mail.htk.fi.

Puhelin 03-6544903
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