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Esipuhe

Viimeisimmästä jääkaudesta lähtien Pohjanmaa on ollut aina liikkeessä. Jään väis-
tyessä itse maa alkoi liikkua. Sen tuloksena meillä tulevaisuudessa on yhtenäinen 
Pohjanmaan, kun Länsipohja ja Itäpohja tulevat samaksi kamaraksi. Liikkuva, vir-
taava vesi on elimellinen osa Pohjanmaan luontoa. Se on mahdollistanut raskaiden 
lastien – esimerkiksi tervatynnyreiden – kuljetuksen. Sen voima on voitu myös 
valjastaa käyttämään koneita. Myös pohjalainen ihminen ja väestö ovat aina olleet 
liikkuvaista sorttia. Yksikään ”isontalon antti” tai ”rannanjärvi” ei jään väistyessä 
noussut merestä tai kömpinyt ulos Susiluolasta. Jokainen nykyinenkin pohjalai-
nen saa täällä olostaan kiittää muuttoliikettä. Tätä pohjalaisen yhteiskunnan ja 
ihmisen liikkuvuutta käsittelee kädessäsi oleva artikkelien kokoelma.

Tyypillisen ’nippukirjan’ synnyn tavoin tämäkin teos sai alkunsa toteamukses-
ta: pitäisi toimittaa tästä aiheesta kirja. Kirjan ydinteemasta oli olemassa ajatus, 
joka kiteytyi hankkeen työnimeen Aina liikkeessä. Sen sijaan kirjoittajakunnasta tai 
heidän täsmällisistä aiheistaan ei alussa ollut mitään ymmärrystä. Kirjoittajakunta 
koottiinkin lumipallomenetelmällä, levittämällä hankkeesta tietoa sähköposti-
listoin ynnä muita välineitä käyttäen. Kun halukkaat olivat valikoituneet, tekstit 
kirjoitettu ja tekstien toimitustyö aloitettu, yllätyin itsekin siitä, miten teokseen 
alkoi rakentua oma, tiukka temaattisuus.

Kirjan tekstit on jaettu kolmeen osioon. Pohjanmaa kuvaa alueen väestöllistä 
(Leiviskä) sekä taloudellis-organisatorista ja mentaalista rakentumista (Kataja-
mäki). Pohjanmaalta ja Pohjanmaalle kuvaa alueen muuttoliikkeitä puolentoista 
sadan viimeisen vuoden aikana. Polttopisteessä ovat kuitenkin viimeaikaiset 
muuttoliikkeet – Seinäjoen ja Vaasan asema maan sisäisessä muuttoliikkeessä 
(Sotaniemi) – ja työperäinen maahanmuutto omine erityislaatuisuuksineen (Uusi-
talo). Vanhemmasta muuttoliikehdinnästä keskitytään suurta Amerikkaan muut-
toa tai sodanjälkeistä Ruotsiin menoa vähemmän tutkittuun ilmiöön. Kuvauksen 
kohteena on Amerikkaan menoa edeltänyt kausityöläisyys ja myös muutto Ruotsin 
Länsipohjaan (Mattila). Kolmas osio, Koettu Pohjanmaa, keskittyy nykyihmisen 
kokemukseen muuttoliikkeestä. Ilman ennalta suunniteltua tarkoitusta keskiöön 
nousee Pohjanmaalle asettuneiden venäläisten kokemus Pohjanmaasta (Packalén; 
Lahtinen) ja toisaalta pohjalaisten oma, historian syvärakenteena lymyävä ’ko-
kemus’ venäläisistä (Riukulehto & Rinne-Koski). Kaksoisvalotus on puhutteleva.

Tekstikokoelmasta nousee esiin muutamia keskeisiä asioita. Eräs niistä on 
suhtautuminen vierauteen. Niin Kauhajoen vietnamilaisten työmiesten kuin 
Pohjanmaalle asettuneiden venäläistenkin kohdalla esiin tulee samankaltainen 
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tapahtumakulku. Kun ihmisiä ei henkilökohtaisesti tunneta, heihin voidaan 
ryhmänä suhtautua kielteisesti. Kun tutustutaan ihmisiin, he irtautuvat ryhmä-
olemuksesta, muuttuvat yksilöiksi ja ystäviksi. Kuortanelaisessa historian syvära-
kenteessa elää venäläisvastaisuus. Mutta kuitenkin, kun sota-aikana tutustuttiin 
alueella työskennelleisiin sotavankeihin, heidät havaittiin mukaviksi ihmisiksi. 
Kauhajoella vietnamilaisiin työmiehiin suhtauduttiin aluksi kyräillen. Sittemmin, 
kun heidän vaimojaan ja lapsiaan alettiin käännyttää Suomesta, heräsi vastustus: 
meidän vietnamilaisiamme ei saa käännyttää. Inhimillinen kanssakäyminen on 
integraation alfa ja omega.

Toinen esiin nouseva asia on yhteistoiminta ja yhteistyö. Pohjanmaalla yh-
teistyö on voimaa ja avain menestykseen. Tätä yhteistyötä kannattaa vaalia. Sen 
nykyisiä muotoja voisi olla vaikkapa Seinäjoen ja Vaasan – eteläisen Pohjanmaan 
kahden voimakeskuksen – yhteistoiminta kaksoiskeskuksena. Pohjanmaalla me-
nestytään yhdessä tai ei menestytä ollenkaan.

Kolmas keskeinen asia on pohjalainen kokemus siirtolaisuudesta. Tänne on 
aina tultu ja täältä on myös aina lähdetty. Pohjalaisen lukijan lienee hyvin helppo 
asettua maahanmuuttajan asemaan. Esimerkiksi venäläisten maahan muuttanei-
den naisten kokemukset rinnastuvat helposti siihen kokemukseen, joka pohjalai-
silla on omasta siirtolaisuudesta, vaikkapa menosta Amerikkaan tai siirtymisestä 
Ruotsiin. Tämä kokemus on ylisukupolvinen mentaalinen rikkaus. Itse olen joskus 
leikin varjolla todennut, että jos pohjalainen sanoo, ettei hänellä ole sukulaisia 
ulkomailla, hän joko ei vain tiedä asiasta tai sitten hän tietoisesti – jostain syystä 
– puhuu palturia. Kokemus ihmisten liikkuvuudesta ja sen mukanaan tuomista 
iloista ja suruista on maakunnalle tyypillinen. Se sitoo yhteen täällä jo pitempään 
asuneita kuin myös vasta hetki sitten saapuneita.

Kiitän lämpimästi kaikkia tähän kirjaan kirjoittaneita. Kiitos Teille kaikille 
siitä, että osallistuitte hankkeeseen ja annoitte tekstinne käytettäväksi! Tekstejä 
on ollut ilo lukea ja toimittaa. Toivon, että valmis teos ilahduttaa teitä yhtä paljon, 
kuin tiedän sen ilahduttavan siihen tarttuvaa lukijaa.

Seinäjoella 8.5.2015
Markku Mattila

POST SCRIPTUM
Kun toimitustyö oli osaltani päättynyt, teokseen liitettiin vielä yksi teksti. Mag-
nus Enlundin artikkelin Petter Bäcksistä on toimittanut Siirtolaisuusinstituutin 
johtaja Ismo Söderling.
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I

Pohjanmaa



Matti Leiviskä

Asutusvirrat Pohjanmaalle keskiajalta 
1600-luvulle

Pohjanmaan asutushistorian tausta

Nykyisen tietomme mukaan ihmisasutus on jatkunut Suomen alueella monin 
paikoin katkeamattomana viimeisimmän jääkauden päättymisen jälkeen, vaikka 
väestön määrä, etnisiteetti, kieli ja kulttuuri ovatkin vaihdelleet aikakaudesta 
toiseen.1 Pohjanmaan tai minkä tahansa muun alueen asutushistoriaa tutkitta-
essa onkin syytä muistaa, että siellä on todennäköisesti ollut kivikaudelta lähtien 
vanhaa väestöpohjaa, johon uudet asukkaat ovat sekoittuneet ja jättäneet siihen 
samalla omat jälkensä. Asutushistorian virtauksia voidaan tutkia geneettisestä, 
kielellisestä ja kulttuurisesta näkökulmasta, mutta on tärkeää huomata, että nämä 
kolme tekijää eivät aina kulje käsi kädessä. Alueelle voi saapua uutta väestöä ilman, 
että se merkittävästi muuttaa siellä jo ennestään asuvien kieltä tai kulttuuria. 
Vastaavasti kulttuurin ja kielen vaikutteet voivat levitä ilman, että alueella asuvien 
ihmisten geneettinen tausta muuttuu lainkaan.

Tässä artikkelissa vedetään yhteen se, mitä nykyinen tutkimus osaa kertoa 
vanhan Pohjanmaan maakunnan eli nykyisen Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, 
Kainuun sekä Peräpohjolan asutusvirtauksista keskiajalta uuden ajan alkuun 
ulottuvalla ajanjaksolla. Ajoitukseltaan Suomen keskiaika poikkeaa huomattavasti 
Manner-Euroopassa käytetystä ajoituksesta, jossa keskiajan katsotaan alkavan 
jo 400-luvulla jKr. Suomessa ajanjakso 400-luvulta 1100-luvulle luetaan vielä 
esihistorialliseen aikaan ja varsinaiseen keskiaikaan kuuluva ajanjakso on varsin 
lyhyt, 1100-luvun lopulta 1500-luvun alkupuolelle. Tässä artikkelissa olen käyt-
tänyt keskiajan eurooppalaista määrittelyä, joten Suomen näkökulmasta artikkeli 
ulottuu keski- ja myöhäisrautakauden puolelle.

1 Museovirasto 2013.
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Pohjanmaan asutusvirtauksia tutkittaessa täytyy luonnollisesti ottaa huomioon 
sitä ympäröivät alueet. Rautakauden keskivaiheille (noin 600‒800 jKr.) tultaessa 
nykyisen Suomen alueen voimakkaimmat asutuskeskukset olivat kalmistolöytöjen 
perusteella Lounais-Suomen rannikolla sekä Kokemäenjokilaakson ja Vanajave-
den ympäristössä. Näillä alueilla puhuttiin 600-luvulla muinaishämettä, joka oli 
erkaantunut molemmin puolin Suomenlahtea puhutusta myöhäiskantasuomesta 
muutama vuosisata aiemmin. Vähitellen sisämaan ja rannikon kielet alkoivat er-
kaantua toisistaan, kun jälkimmäinen sai merellisten yhteyksiensä ansiosta enem-
män ulkoisia vaikutteita etenkin pohjoisvirosta. Samalla tavoin eroaminen alkoi 
myös elinkeinojen osalta. Kun sisämaassa tukeuduttiin kauan aikaa kaskiviljelyyn ja 
eränkäyntiin, tuli lähempänä rannikkoa peltoviljely jo varhain vallitsevaksi. Näiden 
kahden erkanevan kulttuurialueen välille kehittyi ilmeisesti ensimmäinen suoma-
laisten ”heimojako”, jonka pohjalta syntyivät myöhemmin Hämeen ja (Varsinais-)
Suomen maakunnat. Ne kuvastivat alkujaan nimenomaan erillisiä kieli- ja kult-
tuurialueita, eivät hallinnollisia yksiköitä. Sen sijaan Satakunta on hallintoalueen 
pohjalta syntynyt nuorempi nimitys. Alkujaan yläsatakuntalaiset olivat hämäläisiä, 
kun taas alasatakuntalaiset olivat lähinnä (varsinais)suomalaisia.2

Rautakauden lopulla asutus, tai ainakin kalmistokulttuuri, laajeni Hämeessä 
kohden itää, molemmin puolin Päijännettä ja hämäläisen vaikutuksen myötä Kar-
jalaan, Laatokan länsi- ja luoteisrannalle, sekä Savoon nykyisen Mikkelin seudulle, 
jonne alkoi kehittyä oma talonpoikainen kulttuurinsa viimeistään 800-luvulla. 
Näiden keskusten ulkopuoliset alueetkaan eivät olleet autioita, mutta tietomme 
Sisä-Suomen asukkaista ovat hyvin vähäiset. Vanhemmassa tutkimuskirjalli-
suudessa on puhuttu ”kiertelevistä lappalaisista”, ja nykyisenkin tutkimuksen 
mukaan Suomen sisäosissa asui rautakaudella pääasiassa pyyntitaloudessa elä-
nyttä saamenkielistä väestöä. Paikoin on löytynyt pitkäaikaisia asuinpaikkoja ja 
kalmistoja muun muassa Savosta. Niiden on tulkittu olleen lähinnä jonkinlaisia 
länsisuomalaisten eräasemia, joita on perustettu liikenteen solmukohtiin kulki-
joiden levähdyspaikoiksi, tavaran kokoamispisteiksi ja paikallisen kaupankäynnin 
keskuksiksi.3 Yhtä hyvin voisimme puhua harvasta mutta kiinteästä asutukses-
ta, jota oli keskusalueiden ulkopuolelta jo rautakaudella. Kaukana toisistaan 
sijainneet ja monipuolisesti laajan alueen luonnonvaroja hyödyntäneet erätalot 
ovat voineet olla jopa tärkein Sisä- ja Pohjois-Suomen rautakauden ja keskiajan 
asutusmuoto. Se selittäisi hyvin alueen löytöjen vähäisyyden tuolta ajalta, sillä 
tällaisen asutuksen jäänteiden löytyminen on lähes sattuman varassa.4

2 Huurre 1995, 128–136; Orrman 1999, 376–377; Vahtola 2003, 19–23; Häkkinen 
2010, 58; Häkkinen 2013.

3 Lehtosalo-Hilander 1988, 169‒181; Pirinen 1988, 285; Huurre 1995, 132–135, 171–
172; Orrman 1999, 378–379; Virrankoski 2009, 34–35.

4 Lehtosalo-Hilander 1985, 162‒170; Huurre 1986, 160; Koivunen 1992, 156.
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Rautakausi Pohjanmaalla

Pohjanmaan eteläosissa vanhimmat rautakautisen asutuksen merkit ovat Ky-
rönjoen silloisen alajuoksun eli nykyisen Ison- ja Vähänkyrön alueelta. Ne ajoit-
tuvat nuoremmalle roomalaiselle rautakaudelle, noin vuoden 200 jKr. tienoille. 
Asutus pohjautui osittain vanhaan pronssikautiseen väestöön, mihin ainakin 
hautaustapojen jatkuvuus viittaisi. Tämän ajan eteläpohjalaisten käyttöesineissä 
on havaittu yhteyksiä Itä-Baltiaan ja aseissa Pohjois-Saksaan, mikä osoittanee 
vähintäänkin kauppaverkostojen pääasiallista suuntaa. Nuoremman roomalais-
ajan (noin 200–400 jKr.) eteläpohjalaiset löydöt koostuvat edelleen pääasiassa 
läntisistä aineksista, joilla on yhtymäkohtia samanaikaisiin lounaissuomalaisiin 
esineisiin. Hautaustavoissa on kuitenkin nähty Etelä-Suomea enemmän yhteyksiä 
Skandinaviaan. Tässä vaiheessa Kyrönjokilaakson asutuksen on katsottu olleen 
jo niin tiheää, että seutu muodosti oman kulttuurialueensa.5 Etelä-Pohjanmaan 
rautakautista kieltä ei ole toistaiseksi voitu tarkemmin määrittää. Suomea edelsi 
luultavasti saamelainen kielivaihe, mutta sitä edeltävästä kielestä ei ole tietoa.

Etelä-Pohjanmaan rautakautisen kulttuurin loistokausi ajoittuu kansainva-
ellusajalle (400–550/600 jKr.), jolloin myös yhteydet Skandinaviaan, erityisesti 
Norlantiin ja Gotlantiin, vilkastuivat entisestään. Yhteyksien voimakkuuden vuoksi 
on epäilty jopa pysyvää ruotsalaisperäistä asutusta, joskin tätä on mahdotonta 
osoittaa pelkästään arkeologisten löytöjen perusteella. Suomalaisittain harvi-
naisen rikkaan kulttuurin syntymistä Etelä-Pohjanmaalle on selitetty erityisesti 
turkiskaupalla. Se onkin todennäköinen vaihtoehto, sillä turkikset olivat ainoa 
riittävän arvokas tavara, jota alueelta voitiin saada ja jota kannatti kuljettaa pit-
kiä matkoja. Vaihdossa turkiksista saatiin suolaa, kankaita ja metallia. Sitä emme 
tiedä, harjoittivatko rautakautiset eteläpohjalaiset pyyntiä itse vai toimivatko 
he vain välittäjinä sisämaan pyytäjille. Järjestelmä on voinut olla samanlainen 
kuin myöhemmin tervakaupan aikana, jolloin rannikon porvarit vain välittivät 
sisämaan tuotteita maailmalle.6

Merovingiajalla (550/600–800 jKr.) Etelä-Pohjanmaa näyttäisi hieman me-
nettäneen aiempaa vaurauttaan suhteessa Suomen muihin keskusalueisiin, kuten 
Satakunta-Hämeeseen ja Varsinais-Suomeen. Asutus jatkui suunnilleen samoilla 
alueilla Kyrönjoen rantamilla, eikä enää seurannut yhä kauemmas pakenevaa 
merta. Alueen arkeologiset löydöt vähenevät 700-luvun myötä ja nuorimmat 
tunnetut hautaukset ovat 800-luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä. Vanhastaan 
on uskottu, että Etelä-Pohjanmaan autioitui näihin aikoihin kokonaan. Todennä-
köistä kuitenkin on, että asutuksen häviäminen on vain näennäistä ja löytöjen 
väheneminen johtuu ainoastaan hautaustapojen muutoksesta. Tunnettuja hau-

5 Meinander 1950, 63–66, 71–80; Lehtosalo-Hilander 1985, 265, 311; Häkkinen 2013.
6 Meinander 1950, 80–96, 99; 117; Lehtosalo-Hilander 1985, 265, 311.
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tarakennelmia on koko rautakaudelta lopulta niin vähän, ettei niihin ole voitu 
haudata kuin pieni osa väestöstä. Todennäköisesti ne edustavat vain yläluokan 
hautaustapoja, kun taas muu väestö haudattiin muualle. Hautarakennelmien ka-
toaminen viittaa siis pikemminkin yläluokan köyhtymiseen ja häviämiseen kuin 
väestön kaikkinaiseen vähenemiseen.7

Pohjanmaan keskiosien rannikkoalueella rautakautisen asutuksen merkit, 
etenkin hautaröykkiöt, ajoittuvat lähinnä roomalaiselle rautakaudelle ja kan-
sainvaellusajalle (0–575 jKr.). Löytöaineistosta huomattava osa on alkuperältään 
itäistä, missä suhteessa alue poikkeaa Etelä-Pohjanmaasta. Tästä on päätelty, ettei 
alueen asukkailla ollut voimakkaita yhteyksiä läntisiin asutuskeskuksiin, ei edes 
läheiseen Kyrön kulttuuriin. Keski-Pohjanmaan röykkiökulttuuri näyttää päät-
tyneen rautakauden keskivaiheille tultaessa, mutta tämän perusteella ei pystytä 
varmasti sanomaan, autioituiko alue vai muuttuivatko ainoastaan hautaustavat.8

Pohjois-Pohjanmaalta tunnetaan Keski-Pohjanmaan tavoin röykkiökalmistoja, 
jotka ajoittuvat ajalle 0‒500 jKr. Kalmistoista löydetyissä esineissä on voimak-
kaita skandinaavis-germaanisia vaikutteita. Siitepölytutkimuksessa on havaittu 
merkkejä viljan viljelystä röykkiöiden rakentamisen aikoihin. Röykkiökulttuurin 
leviäminen Pohjois-Pohjanmaalle on liitetty Etelä-Pohjanmaan ja Norlannin 
300-luvulta lähtien kokemaan nousukauteen. Näillä alueilla, samoin kuin Pohjois-
Pohjanmaalla, rannikon asutus näyttää köyhtyneen ja heikentyneen 600‒800-lu-
vulla. Aiemmin puhuttiin jopa alueen autioitumisesta, mutta todennäköisempi 
vaihtoehto on kulttuurin muutos, kuten Etelä- ja Keski-Pohjanmaallakin.9

Pohjanmaan sisämaassa kehityslinjat kulkivat lähes päinvastaiseen suuntaan 
rannikkoon verrattuna. Kainuussa ja erityisesti Oulujärven ympäristössä rauta-
kautiset irtolöydöt moninkertaistuvat ajalla 800‒1300 jKr. Useimmilla tämän 
ajanjakson löydöillä on yhteys Vanajan Hämeeseen eli myöhemmän Hämeenlinnan 
ympäristöön sekä Ylä-Satakuntaan nykyisen Tampereen tienoille. Kainuusta on 
irtolöytöjen lisäksi löydetty lukuisia esihistoriallisia asuinpaikkoja, kuten Vaalan 
Nimisjärvi, jotka näyttävät pysyneen jatkuvasti asuttuina kivikaudelta alkaen 
aina rautakauden lopulle saakka. Viljan viljelystä kertovaa rukiin siitepölyä on 
todettu Paltamon Melalahden pohjasedimenteistä 700-luvulta 1200-luvulle ajoit-
tuvalta ajanjaksolta, minkä voidaan tulkita tarkoittavan enemmän tai vähemmän 
pysyvää asutusta tuona aikana. Samaan viittaavat Suomussalmen Juntusrannan 
1000‒1100-luvulle ajoittuvat kahden naisen polttohaudat, joiden esineistö on 
läntistä alkuperää.

7 Meinander 1950, 68–71, 100–118, 146, 130–131, 150–155; Lehtosalo-Hilander 
1985, 311, 329; Kuusela 2013, passim.

8 Paavola 1984, 22–23; Virrankoski 1997, 16.
9 Hicks 1992, 83; Mäkivuoti 1997, 75‒80.
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Ihmisten toiminnan vilkastuminen ja väestön selvä vaurastuminen Pohjan-
maan sisämaassa rautakauden keski- ja loppuvaiheilla, varsinkin nykyisen Kai-
nuun alueella, voisi liittyä Vienanmeren rantojen eli Bjarmian vaurastumiseen ja 
sinne suuntautuneeseen kauppaan. Norjalaisten lähteiden mukaan kaupankäynti 
Bjarmiaan oli hyvin vilkasta 1200-luvulle asti, jolloin se syystä tai toisesta loppui. 
Kun vastaavasti Kainuun läntiset löydöt vähenevät merkittävästi ja lopulta lop-
puvat kokonaan 1100-luvun jälkeen, näyttäisi alueella olleen jonkinlainen yhteys 
Bjarmian kehitykseen.10

Perinteisen käsityksen mukaan Pohjanmaa olisi ollut lähes asumatonta aluetta 
rautakauden lopulta aina varhaiskristillisen ajan alkuun saakka, eli ajanjaksolla 
800–1000 jKr. Sen sijaan eteläisessä Suomessa asutus olisi kivikaudelta lähtien 
jatkuvasti voimistunut ja levinnyt uusille alueille. Uusi tutkimus on monilta osin 
kyseenalaistanut vanhan käsityksen Pohjanmaan ja koko Pohjois-Suomen varhais-
historiasta, ja tutkijat ovat päätymässä niin sanotun jatkuvuusteorian kannalle. 
Vanhan mallin mukainen käsitys asutuksen leviämisestä etelästä pohjoiseen on 
kuvannut vain maatalouskulttuurin leviämistä. Uuden teorian lähtökohta on, 
että ainakin tietyt osat Pohjois-Suomea ovat olleet jatkuvasti asuttuna esihisto-
rialliselta ajalta saakka. Katkokset arkeologisissa löydöissä kertovat kulttuurin, 
kaupankäynnin ja varallisuuden muutoksista, eivät asutuksen heikkenemisestä 
tai katoamisesta.11 

10 Huurre 1986, 129‒160.
11 Julku 1986a, 138‒150; Mäkivuoti 1992, 352; Hiltunen 1996, 68–69; Enbuske 2008, 

28; Kuusela 2013, passim.
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Kartta 1.  Asutus- ja väestöliikkeet Pohjanmaalle rautakauden lopulla. Koska Pohjanmaa on 
nykytiedon valossa ollut jatkuvasti asuttuna esihistorialliselta ajalta lähtien, kuvaavat 
nuolet myös kieli- ja kulttuurivaikutteiden, erityisesti maanviljelyskulttuurin, 
leviämistä. Vähitellen tämä liikehdintä muutti myös alueiden väestöpohjaa. 
Tiheämmän asutuksen alueet on merkitty punaisella, historiallinen Pohjanmaan 
maakunta harmaalla. Kartta Matti Leiviskä.
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Keskiajan alku

Pohjanmaan keskiaikaisen asutuksen todentaminen on historiantutkimuksen 
menetelmin vaikeaa, sillä niitä kuvaavat yhtenäiset asiakirjalähteet alkavat 
vasta 1500-luvun puolivälistä.12 Vanhemmalta ajalta on säilynyt vain muutamia 
hajanaisia tekstikatkelmia. Asiakirjalähteiden puuttuessa on alueen keskiaikaa 
yritetty hahmottaa muilla keinoilla, kuten arkeologian ja nimistöntutkimuksen 
avulla, mutta kokonaiskuvan muodostaminen on vielä kesken.13 Ilmastollisesti 
keskiaika oli suosiollista aikaa asutuksen leviämiselle. Puiden vuosilustoihin 
perustuvassa dendrokronologisessa tutkimuksessa on todettu, että Pohjois-
Suomessa kasvukaudet pysyivät suotuisina 1250-luvulta 1570-luvulle asti, minkä 
jälkeen ilmasto kylmeni.14

Kuten aiemmin todettiin, Etelä-Pohjanmaa oli perinteisen käsityksen mukaan 
vailla kiinteää asutusta sen jälkeen, kun Kyrönjokilaakson rautakautinen asutus 
hävisi. Alueelta on kyllä löydetty runsaasti myöhemmältä ajalta peräisin olevia 
esineitä, mutta ne on tulkittu satunnaisten kulkijoiden jättämiksi. Nykyisen 
asutuksen pohja olisi syntynyt vähitellen eränkäynnin seurauksena, kun alueen 
runsasriistaisuus ja hyvät kalavedet houkuttelivat sinne ihmisiä Etelä-Suomen 
asutuskeskuksista, lähinnä Hämeen länsiosista eli Ylä-Satakunnasta. Tätä on 
perusteltu muun muassa yhteisellä nimistöllä.15 Vaikka Kyrönjokilaakson täy-
dellinen autioituminen rautakauden lopulla onkin nykyisin kyseenalaistettu, on 
alueen murteessa joka tapauksessa niin voimakkaita hämäläisiä piirteitä, että 
ne edellyttävät väestön muuttamista Hämeestä Etelä-Pohjanmaalle.16 Ennen 
länsisuomalaisten tuloa Etelä-Pohjanmaalla asui todennäköisesti lappalaisia eli 
saamea puhunutta väestöä. Alkuun heitä on voinut asua hyvinkin alhaalla joki-
laaksoissa, mutta keskiajalla saamelaisia asui luultavimmin vain jokilatvoilla, 
etenkin Järviseudulla.17

Suomalainen asutus levisi Kyrönjokilaakson vanhimmista asutuskeskuksista 
muihin Etelä-Pohjanmaan jokilaaksoihin, arvion mukaan 1100-luvulta lähtien. 
Rannikkoseudun ruotsalaisasutuksen on arvioitu syntyneen hieman tätä myö-
hemmin, vasta 1200-luvulla. Ennen ruotsalaisia rannikko ja sen lähisaaristo olivat 
suomalaisten käytössä, mistä todisteena ovat monet säilyneet suomalaisperäiset 

12 Sakkoluettelot alkavat vuodesta 1543 eteenpäin, vuotuisveroluettelot vuodesta 
1548.

13 Luukko 1954, 78–109; Vahtola 1980, passim.; Hiltunen 1996, 69–73, 85; Leiviskä 
2011, passim.; Kuorilehto 2013, passim.

14 Vahtola 1991, 75–76.
15 Meinander 1950, 151‒152; Luukko 1950, 4‒5, 17, 40–41; Vilkuna 1967, 1‒2.
16 Lehtinen 2007, 260, 266.
17 Luukko 1950, 14–19; Junnila 1983, 183–194.
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paikannimet. Kyrön- ja Lapuanjokisuut ruotsalaistuivat 1200-luvulta lähtien. 
Laihianjokilaaksossa ruotsalainen asutus nousi Ala-Laihialle saakka, kun taas 
Vöyrinjokilaakso ruotsalaistui lopulta kokonaan. Ruotsalaisten on arveltu olleen 
lähtöisin etupäässä Keski-Ruotsin Helsinglannista. Ruotsalaisten muutto alkoi 
luultavasti spontaanisti, kun Keski-Ruotsin väkiluku kasvoi nopeasti suuremmak-
si, kuin tuon ajan elinkeinot pystyivät alueella elättämään. Ihmisten oli etsittävä 
elintilaa muualta ja lopulta muuttoliike ulottui Pohjanlahden itäpuolelle.18 Kyse 
oli samankaltaisesta tapahtumasarjasta kuin Suomen puolella Savossa pari vuo-
sisataa myöhemmin (niin sanottu savolaisekspansio).

Keski-Pohjanmaan nykyisen asutuksen syntyvaiheet ovat suurelta osin hä-
märän peitossa. Esihistoriallisen asutuksen oletetaan päättyneen jo rautakauden 
keskivaiheilla, minkä jälkeen uusi asutus syntyi vähitellen länsisuomalaisen 
eränkäynnin, kalaretkien ja kaupankäynnin seurauksena 1200-luvulta lähtien. 
Ensimmäisenä kiinteää talonpoikaisasutusta on syntynyt Kokkolan seudulle.19 
Keski-Pohjanmaan murretta tutkimalla on päätelty suomalaisen asutuksen tulleen 
sinne lähinnä Varsinais-Suomen länsiosista ja Ala-Satakunnasta. Huomattavasti 
heikompia yhteyksiä on havaittu Etelä-Pohjanmaalle. Karjalaan yhteyksiä ei näy-
tä olleen.20 Ruotsalaista asutusta tuli Keski-Pohjanmaalle Pedersören seudulle 
1200-luvulla, mutta nähtävästi vasta suomalaisten jälkeen. Tästä järjestyksestä 
todistavat nykyisillä ruotsalaisalueilla olevat suomenkieliset paikannimet. Kehitys 
tapahtui siis hyvin samalla tavoin kun Etelä-Pohjanmaalla.21 Ennen suomalaista 
ja ruotsalaista asutusta Keski-Pohjanmaalla asui ilmeisesti lappalaisia. Tiedot 
heistä ovat kuitenkin vähäiset, mutta saamelaisperäisiä paikannimiä on runsaasti 
erityisesti sisämaassa mutta myös aivan rannikkoa myöten. Lestijoen latvoilla 
heistä on jäänyt jäljelle asiakirjatietojakin, sillä Lestijärven ensimmäiset tunnetut 
asukkaat olivat lappeja.22

Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpohjolan keskiajan asutuskehityksessä on toisaal-
ta yhtäläisyyksiä ja toisaalta eroavaisuuksia Etelä- ja Keski-Pohjanmaan kanssa. 
Nimistöntutkimuksen perusteella alueen vanhin asutuspohja näyttäisi olleen 
saamelainen, mistä todistavat osaltaan sekä historialliset tiedot, kansanperinne, 
paikannimet että arkeologinen aineisto.23 Erityisen paljon viitteitä saamelaisista 

18 Luukko 1950, 76–81; Meinander 1983, 239–243; Ahlbäck 1983, 557; Sjöstrand 1994, 
571–572; Virrankoski 1997, 19, 21.

19 Virrankoski 1997, 18–21.
20 Vilkuna 1960, 539; Suihkonen 1992; Suihkonen 1993; Virrankoski 1997, 20; Lehti-

nen 2007, 268.
21 Meinander 1983, 239–243; Ahlbäck 1983, 557; Sjöstrand 1994, 571–572; Virrankos-

ki 1997, 19, 21.
22 Luukko 1957, 49; Virrankoski 1997, 22–23.
23 Esimerkiksi Vilkuna 1971; Vahtola 1980, Huurre 1986; Korteniemi 1990; Huurre 

1992; myös Leiviskä & Haataja 2010.
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on löytynyt jokilaaksojen latvoilta24 sekä kauempaa sisämaasta Savon puolelta.25 
Säilyneet saamelaisperäiset paikannimet sijoittuvat melko syrjäisille alueille, kau-
as vanhimmista asutuskeskuksista ja toisaalta syrjään suurten jokien pääuomien 
varrelta. Tälle voidaan löytää useita syitä. Syrjäisillä alueilla, joille suomalainen 
asutus saapui myöhemmin, on saamenkielinen asutus ja nimikulttuuri voinut 
säilyä pidempään. Voimakkaan suomalaisen asutuksen liepeillä saamelaisperäiset 
nimet ovat todennäköisesti peittyneet nuoremman nimistön alle, vaikka saamea 
olisi alun perin puhuttu aivan rannikkoa myöten. Tunnetun saamelaisen nimistön 
säilyminen nykyaikaan asti on joka tapauksessa edellyttänyt kulttuuriperinteen 
siirtymistä vanhan saamelaisen ja nuoremman suomalaisen asutuksen välillä. 
Nimet eivät olisi säilyneet, jos näiden ryhmien välillä ei olisi ollut minkäänlaista 
kanssakäymistä tai saamelaiset olisivat hävinneet ennen suomalaisen asutuksen 
tuloa.26

Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpohjolan vanhin suomalainen asutus on tullut 
Länsi-Suomesta, paikannimistön yhtäläisyyksien perusteella lähinnä Hämeestä 
ja Ylä-Satakunnasta. Vanhasta hämäläisestä asutuspohjasta on löytynyt merkkejä 
paikannimistä lähes kaikkien Pohjois-Pohjanmaan suurten jokilaaksojen alueelta, 
muun muassa Tornio- ja Kemijokilaaksosta, Ii- ja Oulujokilaaksosta, Limingasta, 
Siikajokilaaksosta ja Kalajokilaaksosta.27 Myös alueella puhutun murteen vanhin 
pohja on hämäläinen, mikä näkyy sitä selvemmin mitä pohjoisemmaksi liikutaan. 
Pohjoisen hämäläisvaikutus on pääosin ajoitettu 1000–1100-luvulle, osittain 
sitä vanhemmaksikin.28 Hämäläiset vaikutteet ovat levinneet luultavasti kahta 
reittiä ensin meriteitse Lounais-Suomesta, sittemmin myös sisämaan vesireittejä 
myöten nykyisen Hämeen alueelta. Ennen 1000-lukua sekä Varsinais-Suomessa 
että Hämeessä puhuttiin samaa muinaishämeen kielimuotoa, joten sitä edeltävällä 
ajalla ei voida tehdä kielellistä eroa näiltä alueilta saapuneiden väestöryhmien 
välillä. Pohjois-Suomen paikannimissä voidaan kuitenkin erottaa myös selvästi 
erilliset varsinaissuomalaiset ja hämäläiset kerrostumansa, jotka ovat peräisin 
alueiden kielellisen erkaantumisen jälkeiseltä ajalta 1000-luvun jälkeen.29

Suora skandinaavinen vaikutus näyttää jääneen keskiajalla melko vähäiseksi 
Pohjanmaan pohjoisosissa. Ainakaan mantereen paikannimistöön skandinaaveista 
ei ole jäänyt kovin paljon merkkejä. Jonkin verran enemmän niitä esiintyy saarten, 

24 Luukko 1954, 151; Vahtola 1980, 62; Keränen 1984, 46‒53; Huurre 1986, 149; Vah-
tola 1991a, 82‒86; Huurre 1992, 89‒91; Julku 1992, 133.

25 Vilkuna 1971, 201‒238; Pirinen 1988, 280‒281.
26 Vahtola 1980, 91; Leiviskä 2011, 126.
27 Vahtola 1980, 94–291; Vahtola 1984, 34–35; Vahtola 1991, 87–88; Leiviskä 2011, 

158–187; Kuorilehto 2013, 235–283.
28 Vahtola 1980, 284; Lehtinen 2007, 260, 268.
29 Häkkinen 2013; Vrt. Vahtola 1980, 94–291.
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luotojen ja muiden merellisten kohteiden nimissä. Syy tähän on toisaalta alueen 
asutushistoriassa, toisaalta elinkeinoissa. Mahdolliset skandinaaviset muuttajat 
tuskin olivat ensimmäisiä asukkaita rannikolla, joten suurin osa mantereen maas-
tokohteista oli jo nimetty heidän tullessaan. Merellisen nimistön runsaammat 
skandinaaviset ainekset voisivat selittyä sillä, että heidän toimintansa suuntautui 
suomalaisia enemmän sinne ja toisaalta merelle syntyi maankohoamisen seu-
rauksena uusia nimettäviä kohteita. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ruotsalaisiin 
alueisiin verrattavia asutuskeskittymiä ei Pohjois-Pohjanmaalle syntynyt, vaikka 
täällä olisi ruotsalaisia liikkunutkin. Sen sijaan Pohjanlahden perälle Tornion-
jokilaaksoon on saattanut syntyä pysyvä skandinaavinen asutus jo viikinkiajan 
loppupuolella, eli noin vuoden 1000 tienoilla. Tähän viittaisi sekä nimistö että 
arkeologiset löydökset.30

Keskiajalla ja mahdollisesti jo sitä ennen Pohjanmaan aluetta nimitettiin 
Kainuuksi ja sen asukkaita kainulaisiksi. Nimityksen lähtökohdaksi on esitetty 
germaanista sanaa *Hwainoo ’alava maa’, joka olisi lainautunut suomen kieleen 
jo varhain rautakaudella. Samaa kantaa lienee läntisissä murteissa tunnettu 
maastotermi kainuu ’alava maa’ sekä norjalainen nimi Kvenland ’alava, runsaasti 
heinää kasvava maa’. Sekä nimellä Kainuu että Kvenland viitattiin aluksi luultavasti 
Kyrön rautakautiseen kulttuurialueeseen, mutta myöhemmin sen merkitys laajeni 
käsittämään koko Perämeren rannikon asutusta. Alueen asukkaista norjalaiset 
käyttivät nimitystä kvener. Karjalaiset ovat nimittäneet Pohjanmaan läntisiä 
asukkaita kainulaisiksi.31

Läntinen asutus sai Pohjanmaalla vastavoiman 1100-luvulta lähtien, kun 
karjalaisten erä- ja kauppamatkat alkoivat suuntautua Laatokan asutuskes-
kuksista Pohjanlahtea kohti. Kainuun arkeologiseen löytöaineistoon ilmaantuu 
1100-luvulta lähtien yhä enemmän karjalaisia esinetyyppejä ja hautoja.32 Venä-
läisissä kronikoissa on mainintoja karjalaisten ja hämäläisten käymästä sotaisasta 
kamppailusta vuodesta 1143 lähtien. Lopulta itäinen vaikutus kävi niin vahvaksi, 
että Savosta tuli 1100-luvun loppuun mennessä Novgorodin alainen pogosta eli 
veronkantopiiri. Pohjois-Pohjanmaan rannikollekin syntyi kiinteää karjalaista 
asutusta viimeistään 1200-luvulla, Peräpohjolassa ehkä jo tätä aikaisemmin.33 
Pohjanrannan karjalaisista asukkaista on jonkin verran asiakirjatietojakin, sillä 
vuonna 1365 kirjatussa kirjeessä Ruotsin kuningas kielsi Pohjanrannan karjalaisia 
purjehtimasta ”kauemmaksi, kuin he aikaisemmin ovat tottuneet purjehtimaan 

30 Vahtola 1980, 392‒404; Vahtola 1984, 38.
31 Luukko 1950, 39–40; Vahtola 1980, 479–480, 486–488.
32 Lehtosalo-Hilander 1985, 190‒192, 223.
33 Nissilä 1948, 235‒243; Luukko 1954, 82‒83; Vahtola 1980, 315‒316, 384; Huurre 

1986, 132‒133, 160; Lehtosalo-Hilander 1988, 190‒192, 223; Pirinen 1988, 285–
289.
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tai matkustamaan”.34 Paikannimistöön he ovat jättäneet jälkensä ainakin Kemi-, 
Ii- ja Oulujokisuussa, Siikajokilaaksossa sekä Hailuodosta.35 Murteisiin karjalaisten 
puhuma muinaiskarjala on jättänyt merkkejä Pohjois-Pohjanmaalta Peräpohjo-
laan ulottavalla alueella, mutta Pyhäjoen eteläpuolelta merkkejä ei ole löytynyt. 
Karjalainen asutus saattoi aluksi liittyä kauppayhteyksiin, mutta vähitellen mu-
kaan ovat tulleet muutkin elinkeinot, etenkin lohen ja silakan eli hailin kalastus. 
Mukana oli myös Novgorodin valtapoliittisia pyrkimyksiä.36

Keskiajan loppuvaiheet

Pohjanmaan eteläosat kuuluivat keskiajan lopulla vankasti Ruotsin vallan alai-
suuteen, mutta suuri osa nykyisestä Pohjois-Pohjanmaasta kuului Pähkinäsaaren 
rauhassa vuonna 1323 Novgorodin haltuun jääneeseen alueeseen. Se kuitenkin 
pyrittiin liittämään lännen valtapiiriin ja lopulta raja murtui melko nopeasti 
Perämeren rannikolla, mihin osaltaan vaikuttivat Ruotsin tietoiset asuttamistoi-
met.37 Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisten seurakuntien, Salon ja Kemin, kirkot 
rakennettiin Novgorodin puolelle jääneelle alueelle pian Pähkinäsaaren rauhan 
jälkeen, luultavasti jo 1320-luvun lopulla. Tavoitteena oli näin säilyttää ote Pohjan-
maan rannikosta ja lisätä Ruotsin vaikutusvaltaa alueella asuneeseen väestöön.38 
Jo vuoden 1346 tienoilla katolinen kirkko teki käännytystyötä Oulun, Kemin ja 
Simon alueella asuneiden lappalaisten ja karjalaisten keskuudessa. Vuodelta 
1374 olevan todistuksen mukaan Pattijoki, Siikajoki, Oulujoki, Iijoki ja Kemijoki 
kuuluivat Turun hiippakunnan alaisuuteen.39 1400-luvun alkupuolella oltiin ti-
lanteessa, jossa valtakuntien välinen raja käytännössä kulki Pyhäjärven tienoilta 
Siikajoen latvojen kautta Muhokselle.40

Keskiajan puolimaissa (1300‒1400-luvulla) Pohjanmaalle suuntautui 
viimeinen läntistä alkuperää ollut asutusvirtaus Varsinais-Suomesta ja Ala-
Satakunnasta. Se on liitetty Turun, Rauman ja Ulvilan seutujen lisääntyneisiin 
kaupallisiin yhteyksiin Pohjanlahden rannikolle. Uutta asutusta tuli jonkin ver-

34 FMU  I  727; Julku 1986, 51. Lisäksi karjalaiset mainitaan vuonna 1374 Tillingen 
kirk koherran todistuksessa hiippakuntien rajasta Pohjanmaalla, ks. REA 230 ja Jul-
ku 1970, 8, 14.

35 Vahtola 1980, 383‒391; Vahtola 1984, 36; Vahtola 1991a, 102; Hiltunen 1996,74‒77; 
Leiviskä 2011, 195–215.

36 Lehtinen 2007, 272; Vahtola 1991b, 42; Virrankoski 1997, 20; Enbuske 2008, 83.
37 Julku 1985, 103‒106; Enbuske 2008, 78.
38 Luukko 1954, 256‒258.
39 REA 230; FMU I 822, 350.
40 Julku 1987a, 190, 253; Hiltunen 1996, 79.
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Kartta 2. Asutus- ja väestöliikkeet Pohjanmaalle keskiajalla. Keskiajalla väestöä muutti jo 
varsin runsaasti etelän asutuskeskuksista Pohjanmaan jokilaaksoihin. Karttaan 
on merkitty karkeasti ajanjaksot, jolloin vaikutteet tietyltä alueelta olivat 
voimakkaimmillaan. Tiheämmän asutuksen alueet on merkitty punaisella, 
historiallinen Pohjanmaan maakunta harmaalla. Kartta Matti Leiviskä.
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ran Etelä-Pohjanmaallekin, mutta erityisen runsaasti lounaissuomalaisia muutti 
Keski-Pohjanmaalle sekä Pohjois-Pohjanmaalla Limingan ja Haukiputaan‒Kellon 
alueelle. Tämän alueen eteläpuolella varsinaissuomalainen ja alasatakuntalainen 
nimistöaines jää ohueksi, kuten myös pohjoisessa Tornio- tai Kemijokilaaksossa.41

Ulkomaisia vaikutteita Pohjanmaa sai keskiajalla Skandinavian lisäksi Manner-
Euroopasta, sillä rannikkoseudulla on havaittu monin paikoin merkkejä saksa-
laisista vaikutteista. Tuolloinen saksalainen henkilönnimistö voi liittyä lähinnä 
saksalaisten hansakauppiaiden vaikutukseen, joka on ollut Suomessa voimak-
kaimmillaan 1200-luvun lopulta 1430-luvulle. Saksalaisen kauppapurjehduksen 
ja erityisesti heidän välityksellään saadun suolan avulla avautuivat Pohjanlahden 
rannikon väestölle mahdollisuudet ryhtyä viemään kalaa, erityisesti silakkaa, 
lohta ja siikaa, Keski-Euroopan markkinoille.42

Pohjanmaan keskiaikaisen asutuksen kokoa tai väestön määrää on vaikea ar-
vioida kirjallisten lähteiden puuttuessa. Ainoa asutuksen koosta kertova tieto on 
kuningas Erik Pommerilaisen verokirjan otteessa vuodelta 1413, jonka mukaan 
koko Pohjanmaan maakunnassa oli yhteensä 550 savua. Verokirjassa mainittu 
savu (rök) tulkittiin vanhassa tutkimuksessa yhdeksi veronmaksukykyiseksi 
taloksi. Nykyisen lähdetulkinnan mukaan se viittaa pikemminkin viljellyn maan 
määrään ja verotusarvoon.43 Joka tapauksessa nämä verokirjassa mainitut savut 
jakaantuivat niin, että Etelä-Pohjanmaalla eli Kyrön, Mustasaaren ja Närpiön pitä-
jissä savuja oli 340. Pietarsaaren pitäjässä oli 120 savua ja sen pohjoispuolisessa 
Rannan pitäjässä ainoastaan 40 savua. Pietarsaaren ja Rannan pitäjän maantie-
teellisestä sijoittumisesta on kaksi vaihtoehtoa. Toisen mukaan Pietarsaaren 
pitäjä käsitti tässä vaiheessa alueen Kokkolasta Siikajoelle ja Ranta ainoastaan 
Limingan ja Simon välisen Perämeren rannikon. Toisen mukaan Ranta ulottui 
Simosta Kalajoelle. Joka tapauksessa savuja riitti vain kymmenkunta jokaista 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan jokilaaksoa kohti. Peräpohjolassa eli Kemin ja 
Tornion pitäjissä savuja oli yhteensä 50.44

Erik Pommerilaisen verokirjan mukaan suurin osa Pohjanmaan savuista 
keskittyi siis maakunnan eteläosiin. Savuluvun pienuuteen vedoten on vanhas-
sa tutkimuksessa pidetty Pohjanmaan pohjoisten osien asutusta pääosin vasta 
1400-luvulla syntyneenä.45 Mutta jos seuraamme nykyistä lähdetulkintaa ja 
pidämme savua viljellyn maan ja verotusarvon yksikkönä, kertoo pieni savuluku 

41 Luukko 1954, 94–97; Vahtola, 1977, 93–98; Vahtola 1980, 308‒309; Vahtola 1992, 
618; Virrankoski 1997, 19–20; Leiviskä 2011, 192–194; Kuorilehto 2013, 303–344.

42 Suvanto 1987, 148; Vahtola 1980, 414‒415; Vahtola 1984, 36‒37; Virrankoski 1997, 
21.

43 Vahtola 1980, 53‒56; Vahtola 1984, 38; Vahtola 1992, 614; Hiltunen 1996, 80.
44 Luukko 1954, 106; Vahtola 1980, 53.
45 Luukko 1954, 108‒108; Hiltunen 1996, 82‒83.
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Pohjanmaan pohjoisosien olleen verotukseltaan jälkeenjäänyt alue tai että sen 
elinkeinot perustuivat muuhun kuin maanviljelyyn, todennäköisesti kalastukseen, 
eränkäyntiin ja karjanhoitoon.46

Pohjoisten osien alhaisen veroluvun yhtenä selityksenä voidaan pitää karja-
laisten ja venäläisten 1300-luvulla alkaneita ja 1400-luvulle jatkuneita toistuvia 
hävitysretkiä, joita he tekivät Pohjois-Pohjanmaan asutusta vastaan. Ne epäile-
mättä hidastivat ja jopa taannuttivat alueen väestö- ja talouskehitystä aiempiin 
vuosisatoihin verrattuna. Hävitysretkiä tehtiin erityisen paljon 1400-luvun aikana. 
Monissa suomalaisissa, ruotsalaisissa ja venäläisissä aikalaislähteissä kerrotaan 
”suuresta venäläisvihasta”, joka iski Pohjois-Pohjanmaalle vuonna 1496. Tuhon 
kohteeksi joutui koko Pohjois-Pohjanmaan rannikko Siikajoelta (mahdollisesti 
jopa Kalajoelta) Kemiin saakka. Ryöstöretket jatkuivat vielä 1500-luvun puolel-
la ja muutamien lähteiden mukaan koko Pohjanranta hävitettiin toistamiseen 
vuonna 1517.47

Edellä kuvattu sotainen kausi 1400-luvulla ei voinut olla vaikuttamatta 
Pohjois-Pohjanmaan talous- ja väestökehitykseen, mutta tarkkojen lähteiden 
puuttuessa emme voi edes arvioida tuhojen todellista laajuutta. Todennäköistä 
kuitenkin on, että ilman hävityksiä alueen asutus olisi ollut vankempaa kuin se 
ensimmäisten verotuslähteiden valossa oli. Vertailukohdaksi voidaan ottaa ne 
Pohjanmaan alueet, joihin tuhot eivät olleet ulottuneet. Esimerkiksi Peräpohjolas-
sa Tornion- ja Kemijokilaakso olivat 1500-luvun puolivälissä asuttuina yläosiaan 
myöten, kun Pohjois-Pohjanmaalla asutus keskittyi vain jokisuihin ja rannikon 
välittömään läheisyyteen.48 Etelä-Pohjanmaalla asutus oli huomattavasti pohjoista 
vahvempaa ja uudisasutusta alkoi levitä sen vanhoista asutuskeskuksista kohti 
jokilatvoja jo 1400-luvun aikana.49

Uuden ajan alku

Merkittävin asutuskehitykseen vaikuttanut tekijä 1500-luvun Pohjanmaalla oli 
savolainen asutusliike, joka alkoi työntyä maakunnan jokien latvoille osittain jo 
keskiajan puolella. Savon vanhimmat asutusalueet olivat kehittyneet hämäläisen 
muuttoliikkeen vaikutuksesta nykyisen Mikkelin kaupungin alueelle 800-luvul-
ta lähtien. Tältä länsisuomalaiselta pohjalta sinne alkoi vähitellen syntyä oma 

46 Vahtola 1980, 53‒56; Vahtola 1984, 38; Vahtola 1992, 614; Hiltunen 1996, 80.
47 FMU III 2580; FMU V 4286; FMU VI 4691 a; Luukko 1954, 209, 240‒255; 

Julku 1970a, 7; Julku 1986b, 50; Julku 1987b, 46‒55.
48 Vahtola 1980, 45–52; Vahtola 1984, 31; Vahtola 2003, 50–51.
49 Luukko 1950, 230.
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’savolainen’ kulttuuri, johon kuuluvia omaleimaisia esinetyyppejä tunnetaan 
arkeologisessa aineistossa 1000-luvulta lähtien. Karjalaiset vaikutteet tulivat 
mukaan 1100-luvulta alkaen, jolloin Savon katsotaan pitkälti karjalaistuneen.50 
Historialliselle ajalle tultaessa Savon vankin asutus oli maakunnan eteläosissa 
Pellosniemen ja Vesulahden hallintoalueilla. Myös Juvan, Säämingin ja Rantasal-
men asutus oli jo tuolloin vanhaa. Sen sijaan Pohjois-Savossa yhtenäinen asutus 
päättyi vielä 1500-luvulla Kuopion tasalle, ja sen pohjoispuolella asutus koostui 
yksittäistalosta. Asutus oli levinnyt jo 1500-luvun alkupuoliskolla maakunnan 
pohjoislaidalle saakka, mutta uudisasutukselle oli vielä niin runsaasti tilaa, ettei 
varsinaisesta asutuspaineesta voida vielä puhua.51 Savolaisen asutusliikkeen 
selittäjänä on vanhastaan korostettu kruunun suurta osuutta ja myös paikallis-
ten viranomaisten panosta on pidetty merkittävänä. Kruunun ansioksi tätäkään 
asutusliikettä ei kuitenkaan voida laittaa, sillä kehitys oli alkanut omia aikojaan 
Savon keskusalueiden väestönkasvun myötä. Osaltaan muuttoliikkeeseen vaikut-
tivat huuhtaviljelytekniikan kehittyminen ja kruunun verotuspolitiikka.52

Savolaisten muutto Pohjanmaan jokilaaksoihin alkoi omia aikojaan pääosin 
1500-luvun puolivälin tienoilla. Sen merkitys vaihteli alueittain ja toisissa jo-
kilaaksoissa savolaiset työntyivät alemmaksi kuin toisissa. Etelä-Pohjanmaalla 
savolaisia liikkui eniten 1560- ja 1570-luvulla, jolloin heitä tuli etenkin Savon 
eteläosista. Pysyväksi savolaisten vaikutus jäi kuitenkin vain Alavuden-Töysän 
seudulla sekä Pietarsaaren yläpitäjässä eli Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla, jonne 
muodostui niin sanottu savolaiskiila kahden pohjalaisen murrealueen väliin.53 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla savolaisten muutto näkyi 1550-luvulta lähtien 
varsinkin jokilaaksojen latvoilla ja vasta myöhemmin heitä työntyi alemmas jo-
kivarsille. Savolaisia vastaan eteni rannikolta lähtöisin ollut läntinen asutus, sillä 
rannikon asukkaat alkoivat myös itse asuttaa jokilaaksojen ala- ja keskiosia.54 
Merkittävimmäksi savolaisten asutusliikkeen kohteeksi tuli nykyisen Kainuun 
alue, joka sai pääosan nykyisestä asutuspohjastaan Savosta 1550-luvulta lähtien.55 
Peräpohjolaan Tornion ja Kemijokilaaksoon savolaisia tuli vasta 1570–luvulta 
alkaen, mutta erona eteläisempiin alueisiin oli, että muuttajien enemmistö oli 
aiemmin asunut jossain päin Pohjanmaata. Suoraan Savosta tulleita oli vähän. 

50 Lehtosalo-Hilander 1988, 171‒192.
51 Pirinen 1988, 389.
52 Pirinen 1982, 64‒66; Soininen 1981, 243‒250, 265.
53 Luukko 1950, 248–252; Lehtinen 2007, 268.
54 Luukko 1954, 378–379; Soininen 1982, 247; Virrankoski 1997, 37–38; Leiviskä 

2011, 218–219, 223–224.
55 Keränen 1986, 366–369.
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Monet Peräpohjolaan tulleista savolaisista pakenivat hävitysretkiä, joita venäläiset 
tekivät Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen vanhan vihan aikana 1570–1595.56

Pohjanmaan pohjoisosissa myös karjalainen asutusliike nousi 1500-luvulla 
merkittäväksi tekijäksi, ja se oli aluksi jopa savolaista voimakkaampaa. Pohjois-
Pohjanmaa oli vuosina 1540‒1620 merkittävä viipurinkarjalaisen muuttoliikkeen 
kohdealue, jonne muutti huomattavasti enemmän karjalaisia sukuja kuin Kainuu-
seen, Keski-Pohjanmaalle tai Pohjois-Savoon. Karjalaiset ajoi liikkeelle etenkin 
vuonna 1570 alkanut vanha viha eli 25-vuotinen sota, mutta lähtijöitä oli ollut 
jo ennen pahimpien levottomuuksien alkua.57 Muuttovirtaus jatkui voimakkaan 
vielä 1600-luvulla ja vuodelta 1611 on jopa kirjallinen tieto, että Käkisalmen 
läänin talonpojat anoivat Ruotsin kuninkaalta lupaa muuttaa Kajaanin lääniin.58

* * *

Pohjanmaan asutushistoria on hyvin monivaiheinen prosessi eikä sen kaikkia 
yksityiskohtia vielä tunneta. Päälinja on, että uusia asukkaita on saatu etelän 
väekkäämmistä keskuksista, mutta läntisten ja itäisten vaikutteiden suhteelliset 
osuudet ovat vaihdelleet. Erilaiset asutusvirtaukset Pohjanmaalle eivät suinkaan 
päättyneet 1500-luvulle, vaan ne ovat jatkuneet jokaisena vuosisatana sen jälkeen 
välillä voimistuen ja välillä heikentyen. Erona keskiajan ja uuden ajan alun asu-
tusliikkeiden välillä on kuitenkin se, että alueen oma väestöpohja oli 1600-luvun 
jälkeen siinä määrin vahvistunut, ettei muuttoliikkeillä ollut enää yhtä huomatta-
vaa vaikutusta väestöpohjaan tai esimerkiksi alueella puhuttuun kieleen. Vanhat 
murrerajat voidaan selittää hyvin pitkälti 1600-luvulle mennessä tapahtuneella 
asutuskehityksellä.59 Suurin osa muuttoliikkeestä tapahtui maakunnan sisällä 
eikä uusia asutusvirtauksia enää tullut sen ulkopuolelta. Poikkeuksen muodostaa 
Kainuu, joka asutettiin 1600-luvulla lähes kokonaan uudelleen, kun vanha väes-
töpohja tuhoutui 25-vuotisessa sodassa. Uudet muuttajat olivat edellisten tavoin 
pääasiassa savolaisia.60 Paikallistasolla saattoi esiintyä merkittäviä muuttoliikkei-
tä vielä 1600-luvun alun jälkeenkin, esimerkiksi 1600-luvun lopun kuolonvuosien 
tai isonvihan seurauksena, mutta maakunnan asutuksen kokonaiskuvaa ne eivät 
luultavasti enää suuremmin muuttaneet.

56 Vahtola 1980, 455–456.
57 Saloheimo 2006, 184‒186.
58 Keränen 1984, 168.
59 Lehtinen 2007, 266–275; Vrt. Leiviskä 2011, 187–188, 220–225.
60 Keränen 1984, 403.
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Hannu Katajamäki

Oman tiensä kulkija: Pohjanmaan mallin 
muotoutuminen1

Tarkastelen levein vedoin Pohjanmaan suurta kertomusta. Se on kertomus 
omin takeisesta alueesta, jossa talous, muuttoliike, sattuma ja onni kietoutuvat. 
Tarkoitan Pohjanmaalla nykyisten Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 
kokonaisuutta. Historiallisessa katsannossa nykyinen maakuntajako on keino-
tekoinen eikä kahden näennäismaakunnan erillinen tarkastelu ole mahdollista. 

Tervatalouden muovaama asetelma2

Kalastus ja hylkeenpyynti olivat Pohjanmaan rannikolla tärkeitä elinkeinoja 
1400-luvulta alkaen. Hylkeennahkoja ja -rasvaa riitti myös vientiin. Ensimmäinen 
massamuotoinen vientituote Pohjanmaalta oli kuitenkin terva. Terva oli silloisen 
Suomen tärkein vientituote 1600-luvulta aina 1830-luvulle. Tervan kysynnän voi-
mistumisen aiheuttivat löytöretket ja siirtomaavallan alkaminen. Tervaa tarvittiin 
laivojen puuosien ja takiloiden kyllästysaineena. Suomen runsaat havumetsät 
olivat ihanteellista raaka-ainetta tervan suurtuotannolle. Tervan kautta Pohjanmaa 
ja Suomi kytkeytyivät globalisaation ensimmäiseen asetelmaan, kolonialismiin.

Alunperin tervaa poltettiin myös Itä-Suomessa, mutta Turun ja Uudenkaupun-
gin rauhoissa 1700-luvun alkupuoliskolla Viipuri ja Hamina liitettiin Venäjään. 
Itä-Suomen tervalle ei jäänyt sopivia vientisatamia. Tervan kysyntä kuitenkin 
lisääntyi. Tämän seurauksena tervantuotanto keskittyi Etelä-, Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalle. 

1 Teksti on muokattu ja ajantasaistettu versio artikkelista Katajamäki 2011.
2 Tervatalouden historiaan liittyvä teksti perustuu teokseen Katajamäki 1988.
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Vientitervasta tuli 1700-luvun loppuun mennessä puhtaasti pohjalainen tuote. 
Rannikon kaupungit Kristiinankaupungista aina Ouluun asti hyötyivät tervakau-
pasta. Laajoissa osissa Pohjanmaan maaseutua tervanpoltto oli 1700-luvun lo-
pussa ja 1800-luvun alussa tärkein elinkeino. Tervan ajasta kertovat paikannimet: 
Hautakankaat, Hautapellot ja Tervaskalliot.3 

Pohjalaisten vankat terva-alukset pantiin merkille Tukholman satamassa, 
joka oli tervakaupan välietappi. Tukholmalaiset laivanvarustajat alkoivat tilata 
pohjalaisia aluksia. Laivanrakennusalue ryhmittyi kapeaksi nauhaksi Pohjanmaan 
rannikolle. On arvioitu, että joinakin vuosina 1700- ja 1800-luvun vaihteessa 
laivanrakennus toi Pohjanmaalle enemmän vientituloja kuin terva. 

Tervan synnyttämä vauraus kiinnitti rahankäyttöön perustuvan vaihdanta-
talouden Pohjanmaalle: kapitalismin henki liikkui lakeuden yllä jo 1700-luvulla. 
Suomen talouden kasvot katsoivat maailmaa Pohjanmaan kautta. Pohjanmaan 
tärkeimpien satamakaupunkien saatua paljolti Antti Chydeniuksen toimeliai-
suuden ansiosta vuonna 1765 tapulioikeudet eli luvan käydä ulkomaankauppaa 
ohi Tukholman, alkoi pohjalaisen merenkulun ja laivanvarustuksen suuri aika. 
Pohjanmaalle alkoi kerääntyä pääomia tervanviennin, laivanrakennuksen ja laivan-
varustuksen ansiosta. Kasvava varallisuus alkoi vahvistaa kauppaa ja alkamassa 
ollutta teollisuutta. Tästä hyötyi erityisesti nykyisen Pohjanmaan maakunnan alue. 

Tervatalouden ansiosta maaseutuväestön elinolosuhteet olivat keskimääräistä 
paremmat. Torppareita ja muita maaseudun vähäosaisia ei Pohjanmaalla ollut 
koskaan samanveroisesti kuin esimerkiksi Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Maa-
seudun äärimmäinen hätä, köyhäläisyys, ei vaivannut Pohjanmaata Itä-Suomen 
veroisesti. Kartanoita oli Pohjanmaalla vähän. Luokkaerot olivat kohtalaisen 
pieniä: maaseudun ytimenä olivat tasavaralliset talonpojat. Vauraus näkyy myös 
rakennusperinteessä. Sen tunnetuimpia ilmentymiä ovat kaksikerroksiset maa-
laistalot, kaksifooninkiset.

Tervatalous synnytti Pohjanmaalle länsi–itä-suuntaisen alueellisen työnjaon 
asetelman, jossa rannikon kaupunkien takana oli laivanrakennusvyöhyke ja sitä 
seurasi tervanpolttovyöhyke. Suomenselän tienoilla alkoi kaskiviljelyvyöhyke. 
Tervatalous muokkasi historiallisesta Pohjanmaasta toiminnallisesti yhtenäisen 
alueen, jossa erityisen tärkeää oli rannikon ja sisämaan vuorovaikutus. Esimer-
kiksi Vaasan luontainen yhteistoiminta-alue ulottuu Ähtäriin ja Alajärvelle asti. 
Vaasan mieltäminen pelkästään kapean rannikkokaistaleen pääkaupungiksi ei 
tee oikeutta historian muovaamalle asetelmalle.

3 Tervanpolttokaudesta on sen verran aikaa, että nimet eivät nykylukijalle välttämättä 
aukea. Hauta viittaa tervahautaan, eli suureen maakuoppaan, johon poltettava puu-
aines ladottiin ja joka sitten peitettiin maalla ja turpeella. Tällaisia entisiä tervahau-
dan paikkoja eli suuria maakuoppia on yhä maastossa havaittavissa. Tervas taas viit-
taa yleisesti tervahaudassa poltettavaksi tarkoitettuun mäntypuuainekseen.
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Kuva 1.  Alueellinen työnjako 1700-luvun lopussa. Valkoisella merkitty alue on eri toi-
mintojen välinen vaihettumisvyöhyke. Piirros on temaattinen yksinkertaistus E. E. 
Kailan julkaisemasta kartasta teoksessa Kaila 1931, 207.
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Vielä 1820-luvulla tervanviennin osuus Suomen kokonaisviennistä oli noin 
neljännes, mutta vuonna 1890 enää alle viisi prosenttia. Vähitellen tervanvienti 
tyrehtyi kokonaan. Useimmat laivat rakennettiin raudasta; tervan aika oli ohi. 
Huonoa aikaa täydensivät pohjalaisen laivanrakennuksen ja -varustuksen ankara 
supistuminen. Ahdinkoa täydensivät 1860-luvun julmat nälkävuodet. Koko maassa 
menehtyi 1860-luvun lopun ahdingossa noin 150 000 ihmistä, yli 10 prosenttia 
kansasta. Nälkävuodet olivat ankaraa aikaa myös Pohjanmaalla. 

Kuva 2.  Tervantuotantoalueen väistyminen. Piirros on temaattinen yksinkertaistus Reino 
Ajon julkaisemasta kartasta teoksessa Ajo 1946, 68.
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Pohjanmaan mallin ensimmäinen vaihe: moninaisuuden talous

Uranuurtajia, innovaattoreita

Tervantuotanto ja laivanrakennus olivat kuluttaneet Pohjanmaan metsiä. Tämän 
vuoksi jäätiin syrjään metsäteollisuuden läpimurtovaiheessa: ei ollut edellytyksiä 
perustaa suuria sahoja tai paperitehtaita. Pietarsaareen Wilhelm Schauman sen-
tään perusti vuonna 1896 Alholman sahan. Pitkään merkittävin teollinen yritys 
Pietarsaaressa oli 1762 perustettu Strengbergin tupakkatehdas, jossa enimmillään 
oli 1 600 työntekijää.

Myös Vaasa4 eteni muun kuin metsäteollisuuden varassa. Vaasan kehitystä 
avitti tervakauden aikana kerääntynyt varallisuus. Kaupunkiin muutti vuonna 
1818 Noormarkusta Gustaf Wolff, joka oli merkittävä laivanrakentaja ja -varus-
taja. Hänen telakallaan Vaasan Palosaarella oli 1860-luvulla 200 työntekijää. 
Wolff perusti Vaasaan myös kirjapainon. Hän ohjasi merkittävästi varallisuuttaan 
Vaasan kehittämiseen. 

Vuonna 1838 Vaasaan muutti Raahesta poikkeuksellisen lahjakas teolli-
suusmies August Alexander Levón. Hän perusti Vaasaan useita yrityksiä, joista 
tärkeimmät olivat Vaasan Puuvillatehdas ja Suomen ensimmäinen höyrymylly. 
Levón oivalsi, että mylly ja suurisuuntainen leivän valmistus on yhdistettävissä; 
hän näki leipäteollisuuden mahdollisuuden. Hän oli aito innovaattori, joka osasi 
yhdistää olemassa olevia osia uusiksi kokonaisuuksiksi. Monipuolisesti Vaasan 
talouden kehitykseen vaikutti myös Anders Joachim Kurtén. Hän oli pankki- ja 
teollisuusmies sekä pitkäaikainen johtava kunnallispoliitikko. 

Vaasan teollinen pohja monipuolistui 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alussa. Vaskiluotoon perustettiin Vaasan Sokeritehdas; myös kenkä-, vaatetus- ja 
metalliteollisuus käynnistyivät. Lisäksi perustettiin saippuatehdas ja useita kir-
japainoja. Myöhempien aikojen valossa on mielenkiintoista, että energia on ollut 
läsnä Pohjanmaan teollisessa perinteessä pitkään, sillä jo 1880-luvulla Vaasan 
konepajassa valmistettiin vesiturbiineja. 

Merkittävä tulevan kehityksen perustan laskija oli myös 1906 perustettu 
Veljekset Wickströmin moottoritehdas, joka valmisti moottoreita kalastusve-
neisiin ja puimakoneisiin. Vuonna 1905 perustettiin pian valtakunnallisestikin 
merkittäväksi yltänyt tukkuliike Lassila & Tikanoja. Vaasan ja koko Pohjanmaan 
liikenteellinen asema parani, kun Tampere–Vaasa -rata valmistui vuonna 1883. 
Seinäjoesta tuli tärkeä risteysasema. Rautateiden ansioista Seinäjoen kehitys 
kiihtyi ja eteneminen merkittäväksi maakuntakeskukseksi alkoi.

4 Vaasan teollisen historian lähteenä on käytetty teosta Leinamo 2006.
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Maaseutu ponnistaa

Pohjanmaan maaseutu oli 1800-luvun jälkipuoliskolla lujilla: maatilat olivat pieniä, 
maatalous kehittymätöntä eikä tervanpoltto enää työllistänyt. Toisaalta maaseutu 
oli myös vireää. Suomalaisista asui 1800-luvun lopun vuosikymmeninä noin 90 
prosenttia maaseudulla. Haparoiden muotoutuvan kansakunnan älymystö kat-
soi maaseudulle ja näki valistusta kaipaavan kansan. Maatalouden kehittymisen 
ehtona nähtiin osaava ja oppiva maaseutuväestö. Juopottelusta sikiävän huonon 
elämän ja tapojen turmeluksen arvioitiin jäytävän maaseutuväestön siveellistä tah-
toa ja heikentävän nuoren kansakunnan pyrkimyksiä kehittyä oikeaksi valtioksi. 

Ajan aate tarttui laihialaiseen Juho Hietaseen hänen koulukaupungissaan 
Vaasassa. Hän katsoi Laihialle ja näki nuorison holtittomuutta. Hän oivalsi, että 
tulevaisuuden maahenki ja kestävästi hyvä elämä syntyvät tai ovat syntymättä 
nuorison kautta. Tarvitaan kurinalaisuutta, uutta oppia ja sivistystä. Näitä päämää-
riä toteuttamaan tarvittaisiin yhteistä toimintaa. Tällä tavoin Hietanen hahmotteli 
ensimmäisen kerran nuorisoseuraliikkeen idean.5 

Juho Hietanen ja Santeri Alkio kohtasivat vuoden 1882 kesällä Laihian kir-
konmäellä. Tapaaminen johti nopeaan toimintaan ja Laihian nuorisoseuran pe-
rustamiseen heinäkuun lopulla 1882. Ensimmäisen nuorisoseuran oli jo vuotta 
aikaisemmin ehtinyt perustaa Kauhavalle Matti Sippola. Pian Etelä-Pohjanmaalle 
perustettiin myös nuorisoseurojen maakunnallinen kattojärjestö ja rivakasti 
saatiin myös valtakunnallinen keskusjärjestö. Tässä etenemisessä Alkion rooli 
oli keskeinen.

Alkio oli etevä oleellisen näkijä. Nykykatsannosta Alkion merkittävin oivallus 
tiivistyy itsekasvatuksen periaatteeseen. Sen ytimenä on ajatus kaikkien ihmisten 
ja kaikkien ikäluokkien sitkeästä pyrkimyksestä kartuttaa tietojaan, taitojaan ja hy-
veitään. Tämän edistämiseen tarvittiin nuorisoseuroja. Nykykäsitteellä ilmaistuna 
Alkio puhui elinikäisen oppimisen tärkeydestä. Alkion suuri oivallus oli havainto 
kulttuurin tärkeydestä paikallisyhteisöjen, maakuntien ja koko kansakunnan 
menestymisessä. Kulttuurin itseisarvon kunnioittaminen tuottaa taloudellista 
hyötyä, mutta kulttuurin alistaminen taloudelle syö sen käyttövoimaa. Alkio näki 
hyvinvoinnin edellytykset laaja-alaisesti.

5 Nuorisoseuraliikkeen syntyyn liittyvät asiatiedot perustuvat teokseen Alanen 1976.
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Suuri siirtolaisuus, maatalouden voimistuminen6

Yhtä aikaa tervatalouden yleisen hiipumisen myötä vahvistui Amerikan imu. Eu-
roopasta lähti miljoonia siirtolaisia tavoittelemaan parempaa elämää. Suomesta 
lähti 1870-luvun ja 1930-luvun välisenä aikana 360 000 siirtolaista Yhdysvaltoihin 
ja Kanadaan. Suomen siirtolaisista 120 000 oli lähtöisin nykyisistä Pohjanmaan 
sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. Tervakauden loppumisen aiheut-
tama taloudellinen hätä pakotti lähtemään. Toisaalta Pohjanmaan merenkulkupe-
rinne ja siitä seurannut kansainvälistymisen henki madalsi lähtemisen kynnystä. 

Siirtolaisuus vähensi Pohjanmaan liikaväestöä. Luultavasti siirtolaisuus vai-
kutti myös Pohjanmaan poliittiseen asetelmaan: radikaalein väestönosa muutti 
Amerikkaan, minkä seurauksena varsinkin äärivasemmiston kannatus jäi Poh-
janmaalla vaimeaksi. Siirtolaisuus vähensi myös maaseudun huono-osaisuutta. 

Jäljelle jääneiden oli kuitenkin tavoiteltava uusia ansiomahdollisuuksia. Maa-
taloutta alettiin monipuolistaa ja tehostaa. Uutta peltoa raivattiin, maitotaloutta 
voimistettiin, lihakarjatalous kehittyi, perunanviljely alkoi laajentua, meijereitä 
ja osuusteurastamoita perustettiin. Reaktiona tervatalouden hiipumiselle Poh-
janmaasta kehittyi suomalaisen elintarviketalouden yksi ydinalue. Vahva elin-
tarviketalous on 1800-luvulta lähtien ollut pohjalaisen maaseudun hyvinvoinnin 
tärkeä tukijalka. Kaupungeista erityisen vahva kohtalonyhteys on maatalouden 
kanssa on Seinäjoella, joka on Suomen merkittävin elintarviketeollisuuden keskus.

Pienyrittäjien alue

Rannikon kaupunkien alkava teollistuminen, runsas siirtolaisuus sekä maatalou-
den monipuolistuminen eivät vielä ratkaisseet kaikkia pohjalaisten toimeentulon 
ja hyvinvoinnin ongelmia. Alkoi kehittyä myyntikotiteollisuutta. Se perustui 
perinteiseen kädentaitoon. Esimerkiksi Kyrönmaalla alettiin tehdä pläkkitöitä, 
eli pellistä tehtyjä talous- ja tarvekaluja. Tavoitteena ei ollut voiton maksimointi 
eikä yrityksen kasvattaminen. Ideana oli saada elanto omalle perheelle. Myös 
osuustoiminta alkoi Pohjanmaalla 1900-luvun alussa voimistua. Osuusmeijerit, 
osuusteurastamot, osuuskaupat ja osuuspankit alkoivat synnyttää uudenlaista 
taloudellista toimeliaisuutta. 

Tervakauden luoma ”kapitalismin henki” yllytti yrittämään. Epäsuorasti terva-
kausi ehkä edisti pohjalaista yrittäjyyttä vielä siten, että kotiseudulleen Pohjois-
Amerikasta palanneet siirtolaiset välittivät suuren maailman ajatuksia yrittämisen 
ideasta. On myös mahdollista, että rannikon ruotsinkielisten asukkaiden tiiviit 

6 Siirtolaisuuden, maaseudun ja pienyrittäjyyden tarkastelun asiatiedot ovat peräisin 
teoksesta Katajamäki & Kaikkonen 1991.
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yhteydet Ruotsiin toivat uusia ideoita. Tätä puolta pohjalaisen yrittäjyyden syn-
nyssä ei ole kuitenkaan täsmällisesti tutkittu.

Pohjalainen pienyrittäjyys kypsyi hitaasti. Vähitellen pienimuotoinen myynti-
kotiteollisuus vahvistui. Varsinainen kukoistus alkoi vasta toisen maailmansodan 
jälkeen. Tuolloin avautui markkinoita huonekaluille, matoille ja monille muille 
kulutustavaroille. Pohjanmaalla oli vuosikymmenien aikana hankittu valmiudet 
vastata juuri tällaiseen markkinatilanteeseen. Syntyi vahvoja toimialakeskittymiä, 
lähellä toisiaan sijaitsevien saman alan pienyritysten ryppäitä. 

Malli levisi myös maatalouteen. Toimialakeskittymien ansiosta Pohjanmaa 
on mielenkiintoinen alue, sillä vastaavia pienyrittäjyysalueita on myös muualla 
maailmassa. Toimialakeskittymiin kiinnitti jo 1800-luvulla huomiota maineikas 
taloustieteilijä Alfred Marshall, jonka tutkimuksista todennäköisesti sai vaikutteita 
muiden muassa Michael Porter kehitellessään ajatuksiaan klustereista.

Toimialakesittymiin perustuva pienyrittäjyys on heijastunut pohjalaiseen hy-
vinvointiin hyvän työllisyyden kautta. Niin kauan kuin työttömyyttä on Suomessa 
tilastoitu, erityisesti Pohjanmaan rannikko on erottunut keskimääräistä selvästi 
vähäisemmän työttömyyden alueena. Tämä on mitä ilmeisimmin yhteydessä 
pienyritysten runsauteen. Ne ovat talouden laskusuhdanteessa joustavampia 
kuin suuret yritykset. Irtisanomisten kynnys on korkeammalla.

Pohjanmaan mallin ydin

Kutsun tervakauden jälkeen muotoutunutta talouden moninaisuuden asetelmaa 
Pohjanmaan malliksi. Sen ydintä olivat rannikon kaupunkien vahva teollistumi-
nen pääsääntöisesti muiden toimialojen kuin metsäteollisuuden varassa, moni-
puolinen maatalous sekä pienyritysten muodostamat useimmiten maaseudulla 
sijaitsevat toimialakeskittymät. 

Tervakausi perustui kapeaan erikoistumiseen, mutta Pohjanmaan mallia 
luonnehtii moninaisuuden talous. Sen ansiosta Pohjanmaan työllisyystilanne 
on ollut vuosikymmenestä toiseen maan parhaita. Pohjanmaan malli on taannut 
keskimääräistä paremmat edellytykset väestön hyvinvoinnille.
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Pohjanmaan mallin muuntuminen7

Maaseutu liikahtaa, aluepolitiikka vaikuttaa

Pohjanmaan malli säilyi melko muuttumattomana 1960-luvulle asti. Silloin alkoi 
kuitenkin tapahtua suuria muutoksia. Maatalouden koneellistuminen, tilakoon 
kasvaminen ja suurten ikäluokkien aikuistuminen aloittivat muuttoliikkeen maa-
seudulta kaupunkeihin sekä Ruotsiin. 

Vahvimmin maaseudun rakennemuutos ilmeni Itä-Suomessa, mutta myös 
Länsi-Suomessa maaseudun perinteinen asetelma alkoi muuttua. Toisaalta Poh-
janmaan maaseudun elinkeinorakenne oli reaktiona tervatalouden hiipumiselle 
muotoutunut paljon monipuolisemmaksi kuin Itä-Suomessa, jossa oltiin pienvil-
jelyn ja metsätöiden varassa. Maaseudun murrokseen liittyi Pohjanmaalla myös 
lasinalaisviljelyn ja turkistarhauksen vahvistuminen; niiden ansiosta maaseudulle 
syntyi uusia työmahdollisuuksia. Myös maaseudun pienyrittäjyys eteni. 

Maaseudun keskuksiin sijoittui aluepoliittisella tuella 1970-luvulla ja 1980-lu-
vun alussa etenkin valmisvaateteollisuutta, jonka markkinat olivat Neuvostolii-
tossa. Tuon ajan aluepolitiikka edisti selkeästi Pohjanmaan hyvinvointia. Alkoi 
myös muodostua kokonaan uudenlaisia yritysryppäitä, esimerkiksi Tervajoen 
autokauppakeskittymä. Huolimatta 1970-luvun alun kuntaliitoksista, kunnat 
säilyivät Pohjanmaalla pieninä. Maaseudun terveyskeskuksiin, peruskouluihin 
sekä kuntien ja valtion virastoihin syntyi runsaasti uusia työpaikkoja. Oman alu-
een opiskelumahdollisuudet parantuivat, kun Vaasaan saatiin suomenkielinen 
yliopisto. Myös ruotsinkielistä yliopisto-opetusta saatiin ja se alkoi laajentua. 
Viimein 1990-luvulla perustettiin vielä ammattikorkeakoulut.

Teollisuuden muutosprosessi käynnistyy

Jo ennen sotia, vuonna 1936 Vaasaan tuli merkittävä yritys, kun konkurssiin 
ajautuneen Onkilahden konepajan osti sen suurin velkoja Ab Wärtsilä Oy. Toi-
sen maailmansodan aikana osa Strömberg Oy:n tuotannosta siirtyi Helsingin 
Pitäjänmäestä Vaasaan. Generaattoreita, moottoreita ja muuntajia valmistanut 
suuryritys arvioitiin kansallisesti niin tärkeäksi, että osa siitä haluttiin ”sotaa 
pakoon” Vaasaan. Muita sijaintivaihtoehtoja olisivat olleet Kokkola ja Vähäkyrö, 
mutta Strömberg valitsi Vaasan. Asian ratkaisi kaupungin erittäin myönteinen 

7 Tämä luku perustuu teokseen Katajamäki 2009.
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suhtautuminen. Olojen rauhoituttua Strömberg ei vetäytynyt Vaasasta, vaan jäi. 
Se oli suuri voitto Pohjanmaalle.

Pohjanmaan mallin ydintoimialat olivat vahvoja 1960-luvulle asti. Niitä olivat 
tupakkateollisuus Pietarsaaressa sekä puuvilla-, sokeri-, saippua-, vaatetus-, pa-
nimo- ja lihanjalostusteollisuus Vaasassa. Ongelmalliseksi osoittautui toimialojen 
kova kilpailu. Pohjalaiset tehtaat joutuivat yrityskauppojen seurauksena muualta 
johdettujen yritysten omistukseen. Esimerkiksi Vaasan Puuvillatehdas myytiin 
tamperelaiselle Finlaysonille. Tästä alkoi vähittäinen loppuliuku, joka päättyi 
tehtaan sulkemiseen Vaasassa vuonna 1980. Vastaavalla logiikalla päättyi Vaasan 
sokeri-, panimo-, lihanjalostus- ja saippuateollisuus. Strengbergin tupakkatehtaan 
Pietarsaaressa lakkautti sen viimeinen omistaja Swedish Match.

Uudistuvat suuryritykset

Nykyisistä teollisista yrityksistä Pohjanmaan mallin muuntumisen ja pohjalaisen 
hyvinvoinnin kannalta keskeisiä ovat ABB ja Wärtsilä. ABB tuli Pohjanmaalle 
useiden yrityskauppojen seurauksena. Lähtökohtana oli Strömbergin halu kasvaa. 
Se yhdistyi vuonna 1983 Kymi-Kymmene Oy:n kanssa. Syntyi Kymi-Strömberg. 
Muutaman vuoden kuluttua Kymi kuitenkin halusi keskittyä metsäteollisuuteen 
ja Strömberg myytiin vuonna 1986 ruotsalaiselle Asea Ab:lle. 

Kuitenkin jo vuonna 1988 Asea ja sveitsiläinen Brown, Boveri & Cie yhdistyivät 
ja syntyi ABB -yhtymä. Se on yksi maailman johtavista sähkövoima- ja automaa-
tioteknologiayhtymistä. Sen palveluksessa on noin 110 000 työntekijää sadassa 
maassa. Vaasassa ABB työllistää vajaat 2 000 henkilöä. Tämän lisäksi ABB:n 
ympärille on ryhmittynyt yhteistyöyrityksiä. ABB:n aluetaloudellinen vaikutus 
on huomattavasti suurempi kuin sen suoran työllisyysvaikutuksen perusteella 
voisi päätellä. ABB:n pääkonttori on Zürichissa.

Wärtsilän Vaasan konepajan toiminta oli 1970-luvulle asti laaja-alaista. Sota-
korvaustuotannossa tehtiin koneita, sorveja ja viilunkuivaajia. Mansikkasaaren 
telakalla tehtiin proomuja. Sotakorvaustyöt jatkuivat vuoteen 1952 asti. Kone-
pajan normaali tuotanto pyrki täyttämään suomalaisen teollisuuden moninaisia 
tarpeita: tehtiin vaneri-, saha- ja tulitikku- ja myllykoneita ja jopa myllynkiviä. 
Myös lossit, maantiehöylät ja lumiaurat kuuluivat tuotevalikoimaan. Tärkeä vuosi 
oli 1954, kun merkittävä osa Turun tehtaan dieselmoottorien tuotannosta siirtyi 
Vaasaan. Tästä alkoi pitkä marssi kohti erikoistumista.

Wärtsilässä tehtiin vuonna 1979 suuri organisaatiouudistus. Vaasan tehtaan 
tuotevalikoimaa alettiin karsia. Mansikkasaaren telakka lopetettiin vuonna 1982. 
Tämän jälkeen Vaasan tehdas erikoistui pelkästään dieselmoottorien valmistajak-
si. Uutta profiilia vahvistamaan valmistui vuonna 1984 suuri diesellaboratorio, 
jossa voidaan tehdä monipuolisia moottorien koekäyttöön liittyviä testejä. 
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Vaasan asema vahvistui entisestään, kun tuotanto Turussa lakkasi vuoden-
vaihteessa 2004–2005 ja siirrettiin Italian Triesteen. Vaasan tuotantolaitoksilla on 
globaali vastuu monenlaisten dieselmoottorien tuotannossa. Ne kuljettavat suuria 
aluksia, mutta tuottavat myös sähköenergiaa mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. 
Wärtsilä toimii nyt yli seitsemässäkymmenessä maassa ja työllistää noin 17 000 
henkilöä; Vaasassa lähes 3 000. Pääkonttori on Helsingissä. Yhteistyöyritysten 
kautta myös Wärtsilä aluetaloudellinen ja hyvinvointia takaava rooli on Pohjan-
maalla erittäin merkityksellinen.

Paikalliset menestystarinat vahvistavat Pohjanmaan mallia

Vuonna 1929 Vaasaan perustettiin Wiik & Höglund. Ensimmäinen toimiala oli 
pyöreän puutavaran vienti. Yritys laajensi toimintaansa 1950-luvun alussa muo-
viteollisuuteen. Aluksi valmistettiin muovisia lattialaattoja, mutta pian alettiin 
tehdä myös kaapeleita ja muoviputkia. Yritysostojen kautta toiminta laajeni. 
Vuonna 1966 luovuttiin kokonaan puutavarakaupasta.

Menestystuotteita olivat erityisesti suuret polyeteeniputket. Putkilla oli ky-
syntää vesijohto-rakennustöiden ansiosta ja yritys kasvoi voimakkaasti: vuonna 
1970 Vaasan tehtailla työskenteli yli 400 henkilöä. Wiik & Höglundista oli tullut 
Suomen suurin muovialan yritys. Toiminta laajeni tasaisesti ja 1980-luvulla muo-
dostettiin KWH –yhtymä. Vuonna 2013 KWH ja Uponor yhdistivät yhdyskunta-
teknisen liiketoimintansa Uponor Infra Oy -yhteisyritykseksi. Vahva paikallinen 
sidos Vaasaan on kuitenkin ainakin toistaiseksi säilynyt.

Vuonna 1993 osa ABB:n Vaasan yksikön taajuusmuuttajaliiketoiminnan 
parissa työskennelleistä perusti Vaasa Control Oy:n. Pian yritys muutti nimensä 
Vacon Oy:ksi. Ensimmäinen oma taajuusmuuttajasukupolvi saatiin markkinoille 
vuonna 1995. Alusta alkaen Vacon kiinnitti suurta huomiota oman kansainvälisen 
jakeluverkoston luomiseen. Kasvu on ollut nopeaa ja 2000-luvun alussa Vacon 
listautui pörssiin. Nykyisellään Vacon työllistää noin 800 henkilöä.

Taajuusmuuttajan rooli energiatehokkuuteen tähtäävässä teknologiassa on 
keskeinen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja fossiilisten polttoaineiden sääs-
täminen ovat globaalin yhteisön suurimpia haasteita. Vaconin edustamalle ener-
giateknologiselle osaamisella on luvassa kasvavia markkinoita. Vaasan kannalta 
Vacon on erityisen tärkeä yritys, sillä se on Vaasassa syntynyt, mutta kuitenkin 
samalla kansainvälinen pörssiyhtiö. Vaconin kaltaiset lokaalin ja globaalin yhdis-
täjät ovat aluekehityksen aatelia ja vahvoja hyvinvoinnin takaajia.

Kilpailun kiristyminen, tehokkuuden eetos ja ajan henki olivat kuitenkin lopulta 
voimakkaampia kuin Vaconin paikallinen sidos. Tanskalainen perheyritys Danfoss 
kiinnostui Vaconista ja syyskuussa 2014 julkistettiin tieto, että Vacon myytiin 
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miljardilla eurolla Danfossille. Vaconin perustajat ja paikalliset osakkeenomista-
jat tekivät suuren tilin, mutta tulevaisuuden näkymät Vaasassa epämäärästyivät. 

Historian kaikuja

Pohjanmaan mallin uudistuminen ei ole ilmennyt pelkästään Vaasan seudulla eikä 
pelkästään vanhan yritystoiminnan loppumisena tai muuttumisena. Viimeisten 
vuosikymmenien aikana on syntynyt myös merkittävää uutta yritystoimintaa. 
Historian kerrostumista on noussut mielenkiintoisia uusia versoja. 

Vuonna 1966 Pekka Koskenkylä perusti Pietarsaareen Nautorin. Hänellä oli 
idea lasikuituisten kilpapurjeveneiden rakentamisesta. Syntyivät Swanit. Yritys 
menestyi ja saavutti maailmanlaajuisen maineen. Tervakauden aikana syntynyt 
laivanrakennusperinne on saanut näin jatkoa. Kyse on talouden pitkiin aaltoihin 
liittyvästä ilmiöstä; menestys ei synny tyhjästä, vaan sen perusta voi olla jopa 
satoja vuosia sitten syntyneissä asetelmissa. 

Tervakaudella alkanut puutyön perinne on saanut myös muita muotoja. Jur-
van huonekaluteollisuus on hyvä esimerkki. Uudempi ilmentymä on pohjalainen 
taloteollisuus. Pedersöressä perustettiin 1940-luvulla perinteiselle ammattitai-
toperustalle puutyöalan yritys Ekeri Oy. Se on edelleen perheyritys, mutta kah-
den yrittäjäsukupolven jälkeen se on erikoistunut ja kehittynyt Pohjoismaiden 
johtavaksi umpiperävaunujen ja kuorma-autojen umpikorien valmistajaksi. Ekeri 
työllistää lähes 200 henkilöä. 

Seinäjoen vaikutusalueen runsas ja monipuolinen maatalous on vaikuttamnut 
siihen, että Atrian ja Valion suuret tuotantolaitokset sijaitsevat Seinäjoella. Elin-
tarviketeollisuuden keskittymiskehitys on suosinut Seinäjokea. Samalla Seinäjoen 
teollisen pohjan kohtalonyhteys maakunnan maatalouden kanssa on vahvistunut.

Metsäsektori vahvistuu aluksi, mutta alkaa jälleen vaimentua

Pohjanmaan malliin ei alunperin liittynyt kovin merkittävästi sellu- ja paperi-
teollisuutta. Mallin muuntumisen vuosikymmeninä metsäteollisuus vahvistui. 
Pietarsaaresta tuli merkittävä metsäteollisuuskeskus. Sellutehtaan prosessista 
saatava puunkuori, puuntähteet ja muut sivutuotteet olivat lähtökohtana voi-
malahankkeelle, josta kehittyi Ahlholmens Kraft. Polttoaineena käytetään myös 
turvetta sekä kivihiiltä lisä- ja varapolttoaineena. Väljästi tulkittuna Ahlholmens 
Kraft on yksi maailman suurimmista biopolttoaineella toimivista voimaloista.

Kaskisiin perustettiin vuonna 1973 sellutehdas, josta tuli osa Metsä-Botniaa. 
Vuonna 2005 Kaskisissa aloitti myös M-Realin pieni sellutehdas. Eteläisen Poh-
janmaan metsäosaamista täydensi Kristiinankaupungissa sijaitseva Nordauto-
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mation. Se on erikoistunut tukinkäsittelyn teknisiin ratkaisuihin. Yritys on osa yli 
kahdessakymmenessä maassa toimivaa ruotsalaista Lifco -konsernia. 

Metsäteollisuuden tulevaisuuden näköalat ovat Suomessa epäselvät. Uusia 
investointeja ei tehdä ja metsäteollisuus on siirtämässä tuotantoaan muualle. 
Ylikapasiteetti, kannattavuuden heikkeneminen ja puupula ovat johtaneet jul-
miin saneerauksiin. Ne ovat Pohjanmalla kohdistuneet erityisesti Kaskisiin ja 
Pietarsaareen. Nykyisen epävarmuden vaiheessa metsäteollisuuden merkitystä 
on mahdoton arvioida. Erityisesti Suupohjassa ja Pietarsaaren seudulla metsä-
teollisuuden hiipuminen on uhka hyvinvoinnin näkymille.

Palveluyrittäjyyden nousu

Pohjanmaan mallin muuntumiseen liittyy myös palveluyrittäjyyden voimistumi-
nen. Vaasalainen esimerkki on Rabbe Grönblomin perustama Kotipizza -ketju. Vä-
hän yli kahdessakymmenessä vuodessa ketju on kasvanut kolmensadan yrityksen 
kokonaisuudeksi. Toimintaa on reilusti yli sadalla paikkakunnalla. Markkinoita 
Kiinaan ja Venäjälle ollaan availemassa. Ketju toimii franchising -periaatteella: 
yrittäjät ovat itsenäisiä, mutta saavat käyttöönsä valmiin tuotemerkin, osaamisen 
ja testatut tuotteet. 

Huikea menestystarina on Kauhavalla sijaitseva huvipuisto Powerpark, jonka 
perustaminen yllätti kaikki. Legendaarisen pohjalaisen sankariyrittäjän Jorma 
Lillbackan vainu ei kuitenkaan pettänyt: Powerpark on noussut lyhyessä ajassa 
maamme huvipuistojen käkiryhmään. Se näyttää keskellä pohjalaista maaseu-
tumaisemaa jättimäiseltä ympäristötaideteokselta. Yllättävä estetiikka hurmaa 
myös Keskisen kyläkaupassa Tuurissa. Kyläkauppa on kolmas pohjalaisen palve-
luyrittäjyyden mahtiesimerkki ja sankariyrittäjyyden korkea veisu.

Edelleen suuren maaseudun maakunta

Pohjanmaan mallin alkutuotannon rakenne on toisen maailmansodan jälkeisinä 
vuosikymmeninä myös muuntunut. Alkutuotannon työpaikat ovat Pohjanmaalla 
vähentyneet tasaisesti. Kääntöpuolena on tilakoon kasvu. Sopeutuminen EU:n 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan on Pohjanmaan monipuolisella maatalousalu-
eella erityisen vaativaa. Pohjanmaan maakuntien alkutuotannon työpaikkojen 
osuus maan kaikista alkutuotannon työpaikoista on lisääntynyt. Tämä osoittaa, 
että alkutuotannon työpaikkakato on ollut vaimeampaa kuin muualla maassa. 

Pohjanmaan alkutuotantoa leimaavat uuden vuosituhannen alussa erikois-
alat, joista tunnetuimpia ovat lasinalaisviljely ja turkistarhaus. Myös luonnonmu-
kainen tuotanto on keskimääräistä yleisempää. Alueella on lisäksi perunanviljelyn 
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ja rukiinviljelyn keskittymiä. Monipuolisen alkutuotannon kuvaa täydentävät 
perinteinen viljanviljely sekä määrällisesti merkittävä maito- ja sikatalous. Al-
kutuotantoon kytkeytyy myös vahva kalatalous. Uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva hajautettu energiantuotanto ja siihen liittyvä liiketoimintaosaaminen 
nähdään Pohjanmaan maaseudun suurena mahdollisuutena ja uuden hyvinvoin-
nin tuojana.

Työpaikkojen kautta tarkasteltuna Pohjanmaan maaseutu ja maatalous eivät 
ole läheskään sama asia. Ylivoimainen enemmistö Pohjanmaan maaseudun työ-
paikoista on muilla toimialoilla kuin alkutuotannossa. Toisaalta alkutuotannon 
rahavirrat synnyttävät merkittäviä kerrannaisvaikutuksia, joiden varassa monet 
julkiset ja yksityiset palvelut ovat maaseudulla mahdollisia. Alkutuotanto on 
edelleen Pohjanmaan maaseudun tärkeä perusta ja hyvinvoinnin kulmakivi.

Elintarviketeollisuuden keskittymiskehityksessä nykyinen Pohjanmaan maa-
kunta on menettänyt työpaikkoja jopa suhteellisesti enemmän kuin useat muut 
maakunnat. Toisaalta Pohjanmaan maatilatalous kytkeytyy lähimaakunnissa 
sijaitseviin suuriin tuotantolaitoksiin, erityisesti Seinäjoen seudun elintarviketeol-
lisuuden keskittymään. Nykyiset Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa 
muodostavat yhdessä elintarvikkeiden suurtuotantoalueen. 

Suuret haasteet

Pohjanmaan mallin muuntumiseen vaikutti syvällisesti 1990-luvun lama. Sen 
jälkiseurauksena yritykset tiivistivät strategioitaan ja keskittyivät entistä painok-
kaammin omaan erikoisosaamiseensa. Kuntatalous joutui lujille ja kunnallisten 
palvelujen uudelleen arvioinnin ja supistamisen aika alkoi. Vanhan Vaasan läänin 
jakaminen kolmeksi maakunnaksi aiheutti hämmennystä. Pohjanmaan kaikkia 
maakuntia koskevien laajojen strategisten hankkeiden käynnistäminen on osoit-
tautunut vaikeaksi. Kuntien suureneminen johtaa vähitellen myös aluehallinnon 
silmäkoon kasvattamistarpeeseen. On mahdollista, että vanha Vaasan lääni palaa, 
mutta nimi ja hallintomalli ovat uusia. 

Päivittäistavarakaupassa alkoi 1990-luvulla voimakas keskittyminen. Myös 
Pohjanmaalla keskusten sisääntuloväylien varrelle alettiin rakentaa kauppakeskit-
tymiä. Kuntien päättäjillä on ollut luja usko kaksoisstrategiaan: samanaikaisesti on 
mahdollista kehittää uusia kauppakeskittymiä ja vanhoja keskuksia. Esimerkiksi 
Vaasassa tämä on ilmennyt vahvana kävelykeskustan kehittämisenä ja samanaikai-
sena Kivihaan alueen aktiivisena kaavoittamisena vähittäiskaupan suuryksiköille. 

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja kestävän kehityksen vaateet pakottavat 
päättäjät tekemään vaikeita valintoja: voidaanko keskustojen ulkopuolisten kaup-
pakeskittymien ja vanhojen keskusten samanaikaista kehittämistä enää uskotta-
vasti jatkaa? Millä tavoin autoilun aiheuttamia päästöjä voidaan vähentää? Voiko 
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kaupunkiseutujen hajaantuminen enää jatkua? Onko päivittäiseen yksityisauton 
käyttöön perustuva työmatkaliikenne kestävän kehityksen mukaista? Estääkö kun-
tajaotus kaupunkiseutujen kestävän kehityksen mukaista toiminnallisuutta? Miten 
voidaan alati muuttuvissa olosuhteissa säilyttää väestön hyvinvoinnin edellytykset?

Uuden vuosituhannen alussa myös väestön ikääntyminen, ikäluokkien pienen-
tyminen ja kaksikielisestä palvelurakenteesta huolehtiminen ovat Pohjanmaan 
mallin uudistumisen suuria koetinkiviä. Globaalit virrat kohtaavat Pohjanmaan 
yhä suoremmin. Toisaalta tähän on totuttu, sillä tervatalouden ajoista alkaen 
kansainvälisen talouden liikkeet ovat vaikuttaneet Pohjanmaahan ja pohjalaisiin.

Tiivistys ja johtopäätökset

Tervatalous

Pohjanmaan tähänastinen taloushistoria pelkistyy kahteen pitkään aaltoon. 
Ensimmäistä aaltoa kuljetti tervanpoltto. Pohjanmaalle muodostui 1700-luvulla 
tervatalous, johon kytkeytyivät laivanrakennus ja laivanvarustus. Tervatalouden 
ansiosta Pohjanmaasta tuli hyvinvoiva; Suomen talouden kasvot olivat 1700-lu-
vun lopussa ja 1800-luvun alussa kääntyneet Pohjanlahdelle. Ensimmäinen pitkä 
aalto perustui kapeaan erikoistumiseen. Vaikeudet alkoivat, kun tervan kysyntä 
1800-luvun mittaan hiipui ja talonpoikainen laivanrakennusperinne ei pystynyt 
muuntautumaan laivateollisuudeksi. Myös laivanvarustus vaimeni ja siirtyi Etelä-
Suomeen ja Ahvenanmaalle. Pohjanmaasta tuli hätää kärsivä alue.

Tervatalouden vaimenemisen vuosikymmeninä suomalainen sahateollisuus 
alkoi kehittyä höyrykoneiden käyttöönoton myötä vientiteollisuudeksi. Metsä-
teollisuutta alkoi voimistaa myös paperiteollisuus. Metsäsektorista tuli Suomen 
viennin moottori yli sadaksi vuodeksi. Metsäsektorin muodostuminen ei kui-
tenkaan koskettanut kovinkaan vahvasti Pohjanmaata. Metsät olivat vuosisatoja 
kestäneen tervanpolton ja laivarakennuksen jäljiltä niin huonossa kunnossa, että 
metsäteollisuudelle ei riittänyt tarpeeksi raaka-ainetta. 

Pohjanmaan malli: synty ja muuntuminen

Tervatalouden pitkän aallon murtuminen johti Pohjanmaalla omintakeiseen kehi-
tykseen. Muodostui uusi pitkä aalto, Pohjanmaan malli. Sen ydintä olivat rannikon 
kaupunkien laaja-alainen teollistuminen pääsääntöisesti muiden toimialojen kuin 
metsäteollisuuden varassa, monenlainen maatalous sekä pienyritysten muodos-
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tamat, useimmiten maaseudulla sijaitsevat toimialakeskittymät. Pohjanmaan 
mallin hyvinvointia edistäneet tekijät tiivistyvät yhteen sanaan: monipuolisuus. 

Pohjanmaan malli oli saavuttanut klassisen hahmonsa 1950-luvulle mennessä. 
Tämän jälkeen se alkoi melko nopeasti muuntua. Klassisessa vaiheessa syntynyt 
suurteollisuus alkoi ensin heikentyä; sitten se loppui, jätti Pohjanmaan tai muutti 
muotoaan. Metsäteollisuus voimistui erityisesti Pietarsaaren ja Kaskisten-Kris-
tiinankaupungin alueilla. 

Maatalouden rakennekehitys alkoi vähentää tilojen määrää, tilojen pinta-alat 
kasvoivat, tietyt maatalouden erikoisalat vahvistuivat ja elintarviketeollisuus 
keskittyi Seinäjoen suuryksikköihin. EU-jäsenyyden tuoma paikallinen toimin-
taryhmätyö on luonut edellytyksiä uudenlaiselle, paikallisyhteisölähtöiselle 
maaseudun kehittämiselle.

Vaasan seudun teollinen murros johti erikoistumisen prosessiin, jonka ytimenä 
on energiatalous. On syntynyt monipuolisia alihankintaverkostoja, ja erityisesti 
teknologiateollisuus on vahvistunut. Vaasan seudusta on kehittynyt Pohjaoismai-
den suurin energiateollisuuden keskittymä.

Pohjanmaalla on paikantunut myös globaalitalouden uusia erikoistumisalu-
eita; esimerkkinä maailmanluokan purjeveneiden rakentaminen Pietarsaaressa. 
Onnekkaasti Pohjanmaa ei ollut mukana informaatio- ja kommunikaatioteknolo-
gian huumassa vuosituhannen vaihteessa. Kuplan puhkeaminen ei vaikuttanut 
paljoakaan Pohjanmaalla.

Ulkoiset riippuvuudet lisäävät epävarmuutta

Useimmat uudistuneen Pohjanmaan mallin valovoimaisimmista yrityksistä 
ovat suurten kansainvälisten konsernien osia; ylin päätöksenteko on kaukana 
Pohjanmaalta. Pohjanmaan mallin tiivistyessä ulkoiset riippuvuussuhteet ovat 
vahvistuneet. Yhtäältä Pohjanmaan on erittäin voimallisesti ja hyödyllisesti mu-
kana globalisaation prosesseissa, mutta toisaalta epävarmuus on lisääntynyt: 
merkittävä osa Pohjanmaan hyvinvoinnista ja työpaikoista on viime kädessä 
alueen ulkopuolisten päätöksentekijöiden käsissä. 

Myös korkeakoulumaailmassa on vahva ulkoinen riippuvuus. Kaikki Pohjan-
maan ruotsinkieliset yliopistoyksiköt ja ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu ovat 
eteläsuomalaisten korkeakoulujen hallinnassa. Niiden itsenäinen toimivalta on 
tämän seurauksena rajallinen. Suurin vaikuttaja Pohjanmaan ruotsinkielisessä 
korkeakoulumaailmassa on Turusta johdettu Åbo Akademi.

Pohjanmaalla toimivien suuryritysten kotisivuja tutkimalla tekee mielenkiin-
toisen havainnon. Sivuilla esitellään yritystä kokonaisuutena. Tuotantolaitosten 
sijaintipaikkakunnista tai niillä olevista tehtaista ja työpaikoista ei juurikaan 
kerrota. Tämä voi olla tahatonta tai toisaalta aivan tietoista: ikävien päätösten te-
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Kuva 3.  Pohjanmaan mallin muotoutuminen tervakaudelta uudelle vuosituhannelle.  
Piirros: Hannu Katajamäki.

keminen on helpompaa, kun tuotantolaitosten sijaintipaikkakunnat on häivytetty 
ja päätökset tehdään pelkästään talouden tunnuslukujen perusteella. Todellisuu-
dessa päätökset kuitenkin aina koskettavat lihaa ja verta olevia paikallisyhteisöjä. 
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Pohjanmaan malli on pystynyt edelleen synnyttämään myös paikallisia maa-
ilmanluokan yrityksiä. Hyvinvoinnin näkökulmasta paikalliset, vahvasti kansain-
välistyvät yritykset ovat erityisen tärkeitä. 

Pohjanmaan henki

Verrattuna Itä- ja Pohjois-Suomeen Pohjanmaa on menestysalue. Tämä pätee 
myös maaseutuun: vaikka muutos on ollut vahvaa, monipuolisuus on edelleen 
säilynyt; maatalouskaan ei ole menettänyt mahdollisuuksiaan, toivon näkymät 
eivät ole himmenneet. 

Globaalit virrat kohtaavat Pohjanmaan yhä suoremmin. Tähän on totuttu, sillä 
tervatalouden ajoista alkaen kansainvälisen talouden liikkeet ovat vaikuttaneet 
Pohjanmaahan ja pohjalaisiin. Pohjalaiset virkistyvät, kun on kehitettävä uutta. 

Historia on muovannut Pohjanmaasta monipuolisten mahdollisuuksien alu-
een. Tunnettu suomalainen aluetutkija Heikki Eskelinen on tiivistänyt etevästi: 
”Perusrakenteeltaan ja resursseiltaan moneen käyttöön soveltuvat alueet ja 
paikkakunnat näyttävät yleensä menestyvän.”8 Pohjanmaan suuri kertomus on 
tästä hyvä osoitus.

Ilmastonmuutos ja uusiutumattomiin lähteisiin perustuvan energian hinnan 
vääjäämätön kallistuminen heijastuvat myös Pohjanmaalle. Uusiutuviin lähteisiin 
perustuva energian käyttö lisääntyy. Siihen liittyvään tekniseen ja liiketoiminta-
osaamiseen on Pohjanmaalla edellytyksiä erikoistua. Vaasan seudun teollinen 
murros johti erikoistumisen prosessiin, jonka ytimenä on energiatalous. On 
syntynyt monipuolisia alihankintaverkostoja, ja erityisesti teknologiateollisuus 
on vahvistunut. Vaasan seudusta on kehittynyt Pohjoismaiden suurin energiate-
ollisuuden keskittymä.

Toinen erikoistumisalue on lyhyeen jalostusketjuun perustuva elintarviketa-
lous, jossa elintarvikkeiden kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Pohjanmaan tulevaisuus 
on toivoa täynnä: energia ja ruoka ovat hyvän ja arvokkaan elämän välttämättö-
miä edellytyksiä, joiden kysyntä ei lakkaa. Pohjanmaalla on myös muita erikois-
tumisalueita; esimerkkeinä maailmanluokan purjeveneiden rakentaminen tai 
Merenkurkun maailmanperintöalueeseen tukeutuva matkailu. 

Väestön ikääntyminen, ikäluokkien pienentyminen ja kaksikielisyydestä huo-
lehtiminen ovat Pohjanmaan mallin uudistumisen suuria koetinkiviä. Osaamisen 
vahvistaminen on yhteinen koulutuspoliittinen tehtävä. Korkeakoulujen yhteis-
työtä on tiivistettävä. Seinäjokea ja Vaasaa on kehitettävä kaksoiskeskuksena, joita 
yhdistävän rautatien varteen suunnitellaan tiiviiden yhdyskuntien nauha, uuden 

8 Eskelinen 2008.
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vuosituhannen raittikylä. Suvaitsevaisuus ja maahanmuuton lisääminen vahvista-
vat kulttuurin monipuolisuutta. Sen kautta syntyy uusia yrityksiä, uutta taloutta. 

Pohjanmaa on ulottuvaa maata. Menneisyydestä kurkottuu talouden, kulttuurin 
ja kansalaistoiminnan syvähenkinen liitto. Pohjanmaa on omaa tietään kulkeva alue, 
oman uomansa sitkeydellä ja kovalla tahdolla raivannut. Toisinaan Pohjanmaata 
on onnistanut; se on ollut juuri oikeaan aikaan juuri oikeassa paikassa. Kuningas 
sattuma on ollut suosiollinen. Pienimuotoiset ja päiväkohtaiset erimielisyydet ovat 
vienoa värinää suuressa ajan virrassa. Syntymättömien sukupolvien unelmat yh-
distävät pohjalaisia enemmän kuin nykyisen sukupolven erimielisyydet erottavat.

Yksi aate on Pohjanmaalla ylitse muiden. Se ylittää kielirajat, ulottuu Vaasasta 
Seinäjoen kautta Suomenselän polveileville maille, venyy Sidebystä Karlebyhyn, 
kaksikielisin tulikirjaimin se hohkaa kirpeisiin talvi-iltoihin, horisonttia vasten 
se piirtyy, himmeää lakeutta se kirkastaa, maankohoamisen myötä se vahvistuu: 
”Menestymme yhdessä tai emme menesty ollenkaan”.
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Markku Mattila

Siirtolaisia ja kausityöläisiä: 
Sundsvallin alueen pohjalainen työvoima 
1800-luvun jälkipuoliskolla

Ruotsin Medelpadin maakuntaan syntyi 1800-luvun puolivälistä lähtien uuden-
lainen sahateollisuuden keskus. Sen kasvava työvoiman tarve imi ihmisiä aluksi 
lähialueilta, sittemmin myös esimerkiksi Värmlannista ja Suomen Pohjanmaal-
ta. Uumajan yliopiston yhteydessä toimiva Demografiska databasen on vienyt 
Sundsvallin alueen keskeisen kirkonkirjamateriaalin digitaalisessa muodossa 
tietokantaan. Tätä tietokantaa hyväksi käyttäen olen jäljittänyt Sundsvallin alueelle 
muuttaneita ja siellä kausitöissä olleita suomalaisia: paljonko heitä oli, mistä he 
tulivat ja minne he päätyivät.

Saharannikon synty

Napoleonin sotien jälkeen Manner-Euroopassa alkoi suhteellisen pitkä ja suhteelli-
sen sodaton kausi. Sen ruokkima väestönkasvu, teollistuminen ja kaupungistuminen 
loivat kasvavaa kysyntää esimerkiksi rakentamisessa käytetylle sahatavaralle. Puu-
tavaran hyödyntämistä edisti myös voimaan tullut vapaakauppa. Länsi-Euroopan 
viimeiset suuret metsävarat – sekä puuston laajuudella että puunrunkojen koolla 
mitattuna – sijaitsivat Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Kasvava 
kysyntä toi muassaan sahatavaran tehokkaan tuotannon vyöhykkeen. Se syntyi 
eteläiseen Norjaan 1800-luvun alussa ja liikkui sitten kohden koillista: Ruotsin 
keskiosien ja Norlannin kautta Pohjois-Suomeen (1800-luvun lopulla) ja ennen 
ensimmäisen maailmansodan puhkeamista Venäjälle, Kuolan niemimaalle ja Vienan 
meren rannoille saakka. Vyöhykkeen liikkumiseen vaikutti ennen kaikkea metsä-
varojen saatavuus ja niiden hyödynnettävyys, esimerkiksi puutavaran logistiikka.1

1 Björklund 1998, 11–12; Kuisma 1993, 161–164; Holmberg & Lindfors 1984, 18. Tätä 
tehokkaan tuotannon vyöhykettä kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa esimerkiksi ni-
millä nordeuropeiska timmergränsen (ruots.) tai North European timber frontier (engl.).
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Ruotsiin muodostui 1800-luvun puolivälistä lähtien saharannikoksi kutsuttu, 
intensiivisen sahateollisuuden alue. Se sijaitsi pitkin Pohjanlahden rannikkoa, 
Norlannin suurten jokien jokisuissa. Aikalaisarviossa 1880-luvun lopulla sitä 
luonnehdittiin ”Ruotsin, jopa Euroopan ja luultavasti maailman – Venäjä pois 
lukien – suurimmaksi ja keskittyneimmäksi puuteollisuusalueeksi”.2 Saharan-
nikon nousua avitti raaka-aineen saannin lisäksi myös juuri tuolloin tapahtunut 
tekninen muutos vesivoimalla toimineista sahoista höyryvoimalla toimineisiin 

2 Siteerattu Norberg 1980, 11.

Kuva 1. Ruotsin keskeiset sahateollisuuskeskukset – Sundsvall, Härnösand ja Örnsköldsvik 
– sekä Pohjanmaan ruotsinkielinen rannikko 1800-luvun toisella puoliskolla. Lähde 
Wester 1977, 27.
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sahoihin. Höyrysahat eivät tarvinneet voimanlähteekseen virtaavaa vettä. Niitä 
voitiin siis perustaa muuallekin kuin jokivarteen, esimerkiksi vaikka rannikolle.3 

Saharannikon keskukseksi muodostui Sundsvallin kaupunkia ympäröinyt alue. 
Sundsvallin alueen valikoitumiseen vaikutti usea seikka. Ensinnäkin, siellä oli jo 
kaupunki, sillä Sundsvall oli perustettu vuonna 1621. Vaikka se oli ennen sahate-
ollisuuskauden alkua väkiluvultaan toki vähäinen – vuonna 1850 siellä oli vajaa 
3 000 asukasta – merkitsi rannikkokaupunki kuitenkin kauppaa ja merenkulkua 
harjoittavan porvariston olemassaoloa. 4 Paikkakunnalla oli siis jo kokemusta ja 
osaamista liiketoiminnan alalla. Alueen toinen valtti oli se, että ennen sahateol-
lisuuden alkua Sundsvallin alueen rannikko oli suurelta osin asumatonta maata.5 
Tämä helpotti sahojen, lautatarhojen, lastauspaikkojen ja työväen asuinpaikkojen 
perustamista ja rakentamista, sillä käyttämätöntä maapohjaa oli runsaasti tarjolla. 

Alueen kolmas valtti oli logistinen. Alueen edessä on merenlahti, jossa sijait-
see Alnön saari. Kyseiseen merenlahteen virtaa sisämaasta kaksi suurta jokea, 
Indalsälven ja Ljungan. Suuret joet mahdollistivat sen, että sisämaan metsiä voitiin 
hakata laajalta alueelta ja tukit voitiin kuljettaa sieltä pois uittamalla. Kumpaakin 
jokea pitkin tukit päätyivät käytännössä samaan lahteen. Tämän lahden rannat 
sekä myös Alnön saari alkoivat nopeasti täyttyä sahalaitoksista. Lahti–saari -yh-
distelmä muodosti myös luonnollisen sataman. Sundsvallin alueesta muodostui 
tehokas logistinen risteys. Se yhdisti saumattomasti sisämaan metsävarat jokien 
muodostaman vesireitin kautta ja sahojen solmukohdan läpi merikuljetusreittiin.

Sundsvallin alueelle syntyvä sahateollisuus oli luonteeltaan kansainvälistä 
suurliiketoimintaa. Sahatavara tuotettiin alueella, mutta sen markkinat olivat 
ulkomailla. Suurliiketoiminta vaati liikesuhteita, pääomia sekä erityisosaamista. 
Sahateollisuudelle olikin luonteenomaista, että suuri osa sen perustajista oli ul-
komaalaisia, joilla oli jo kokemusta tästä liiketoiminnan haarasta. Sahalaitosten 
ammattitaitoinen työväki – niin konttorissa kuin sahalla – oli alkuaikoina myös 
hyvin usein ulkomaista. Pääoma ja sahatavaran markkinointikanavat olivat suu-
relta osin brittiläisten suurliikemiesten hallussa. Sahat olivat usein osakeyhtiöitä. 
Niitä myös ostettiin, myytiin, saatettiin konkurssiin ja ne saattoivat myös tuhoutua, 
palaa poroksi.6

3 Holmberg & Lindfors 1984, 18–19.
4 Edvinsson 1992, 84–85. Mainittu väkiluku tarkoittaa vain itse kaupungin väkilukua. 

Luvussa ei ole mukana kaupunkia ympäröineiden maalaisseurakuntien väestöä.
5 Holmberg & Lindfors 1984, 26.
6 Esim. Höglund 1973: Olsson 1949, 11–54; Bladh 1985.
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Kuva 2. Havainnepiirros Sundsvallin alueen höyrysahoista, kun ”ne olivat 
runsaimmillaan”. Pohja Bladh 1985, 7.
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Sundsvallin alue muodosti omana aikanaan jättimäisen ’teollisuustihentymän’. 
Alueella on laskettu toimineen ainakin 34 sahaa.7 Suurin sahakeskittymä oli 
Alnön saarella. Vuosina 1860–1897 sinne perustettiin yhteensä ainakin 17 
sahaa.8 Myös laivaliikenne oli huomattavaa. Esimerkiksi vuoden 1876 purjeh-
duskaudella Sundsvallin alueella lastattiin kaikkiaan 1 398 puutavaralaivaa.9 
Kaiken aikaa 1870- ja 1880-luvuilla laivoja vieraili keskimäärin runsaat 1 000 
kappaletta sulan veden purjehduskauden aikana. Laivat tulivat joka puolelta 
maailmaa ja lähtivät maailman joka kolkkaan. Myös miehistö oli monikansal-
lista. Lisäksi lastauspaikoilla vieraili lukuisasti pienempiä, puutavaraa ja muuta 
tavaraa kuljettaneita aluksia.10

Saharannikon kultakausi kesti aina 1890-luvulle saakka. Eräs sen päätty-
misen merkki oli väestön tulomuuton vaihtuminen poismuuttoon. Väkeä alkoi 
virrata esimerkiksi Brasiliaan, mutta etenkin Amerikkaan.11 Syitä saharannikon 
kultakauden loppumiseen oli useita. Esimerkiksi suuri, helposti hyödynnettävä 
puutavara alkoi alueelta loppua ja tehokkaan tuotannon vyöhyke oli siirtymässä 
Suomen kautta Kuolan niemimaalle.12 Sahalaitokset teknistyivät ja työvoiman 
tarve väheni.13 Vuosikymmenen alun puutavarakaupan suhdanteet olivat men-
neeseen verrattuna huonompia: palkat laskivat ja työmarkkinoilla oli levotonta.14

Sundsvallin alueen työvoima

Suuret sahalaitokset ja niihin liittyvä muu toiminta sekä alueen yleinen kas-
vaminen ja urbanisoituminen tarjosi runsaasti työpaikkoja. Työtä oli tarjolla 
sekä miehille että naisille ja myös lapsille, niin tytöille kuin pojille. Varsinainen 
puutavaran tuottaminen työllisti esimerkiksi seuraavalla tavalla. Puut kaadettiin 
metsässä ’käsipelillä’ eli kirveellä ja sahalla. Tukit kuljetettiin hevosten avulla 
vesiväylälle. Uitto vaati työvoimaa. Jokisuulta tukkien matka jatkui edelleen ve-

7 Norberg 1980, 14. Tosin Höglund (1973) esittelee alueelta 42 sahaa, joista 41 oli pe-
rustettu 1800-luvulla. Erot sahojen määrissä selittynevät sahojen ostolla, myynnillä, 
nimenvaihdoilla ym. liiketoimintaan liittyvillä syillä. Lisäksi sen kaltaisilla seikoilla, 
kuin lasketaanko Heffners ”västra” ja ”östra” yhdeksi vai kahdeksi sahaksi.

8 Ks. Höglund 1973.
9 Sundsvallsposten 4.8.1877, 2. Siteerattu Holmberg & Lindfors 1984, bilaga 2.
10 Taussi Sjöberg 1981, 30; Nilsson 1943, 454–459; Björklund 1977, 22, 30.
11 Olsson 1949, 126–136; Holmberg & Lindfors 1984, 6, 23, 70, bilaga 4; Norberg 1980, 

14; Carlsson 1983.
12 Esim. Björklund 1998, 27–31.
13 Esim. Olsson 1949, 62–63.
14 Olsson 1949, 129, 131, 146–164; Norberg 1980, 97–98.
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sitse, nyt proomun avulla tukkilauttaa uittaen. Sahalle päästyä tukit kuurattiin 
puhtaaksi ja järjesteltiin. Sahalla ja lautatarhalla oli monenmoisia työtehtäviä 
tukkien vedestä nostosta ja liikuttelusta, sahauksesta ja valmiin sahatavaran 
taaplauksesta aina sahausjätteen poistamiseen. Lautatarhalta puutavara siirrettiin 
lastauspaikoille, joissa se lastattiin laivoihin. Ennen lastausta laivojen painolastina 
käytetty hiekka piti purkaa aluksista. Suurin osa edellä kuvatuista työtehtävistä 
tehtiin ihmisvoimin. Tämän lisäksi työvoimaa vaati myös sahojen liiketoimintaan 
liittynyt konttorityö kuten kirjanpito ja liikekirjeenvaihto.15

Yhä kasvava (työ)väestö ja sen muassaan tuoma urbanisoituminen sekä vilkas, 
merimiehiä kuhiseva satama loivat osaltaan myös työvoiman tarvetta. Työtä tar-
joutui esimerkiksi rakentamisessa, vaikkapa työväestön asuntoja rakennettaessa. 
Sitä tarjoutui majoituspalveluissa, joissa tarvittiin esimerkiksi taloudenhoitajia, 
piikoja, keittäjiä ja vaatteiden pesijöitä. Sitä tarjoutui ruokahuollossa, esimerkiksi 
elintarvikkeiden kuljetuksessa16, torikaupassa ja työläisten kahvituksessa. Sitä 
tarjoutui huvitusten tarjoamisessa, esimerkiksi laillisessa tivoleiden pyörittämi-
sessä ja myös laittomissa toimissa, kuten viinan ja oluen luvattomassa myynnissä 
tai prostituutiossa.17 

Sundsvallin alue ei pystynyt tyydyttämään yhä kasvavaa työvoiman kysyntää, 
vaan työvoimaa alkoi tulla muuttoliikkeen tuomana. Sitä tuli ensin lähikunnista, 
mutta myös pidemmän ja vaikeamman matkan takaa Värmlannista, Suomesta tai 
Norjasta saakka.18 Matka Sundsvallin alueelle saattoi olla hankala. Esimerkiksi 

15 Cornell 1982, 54–129. Ks. myös Olsson 1949, 58, 68, 90; Björklund 1977, 19, 21¸ 27, 
28, 34–35; Norberg 1980, 17; Holmberg & Lindfors 1984, 24–25. 

16 Paikallinen ruuantuotanto ei pystynyt vastaamaan kysyntään ja niinpä ruokaa tuo-
tiin muualta Ruotsista ja myös Suomesta. Björklund 1977, 21; Holmberg & Lindfors 
1984, 57.

17 Björklund 1977, 19, Holmberg & Lindfors 1984, 25. Sisällyttäessäni laittoman al-
koholin myynnin tai prostituution työtilaisuuksiin, en ota moraalista kantaa. En 
myöskään väitä, että esimerkiksi Suomen Pohjanmaalta olisi sankoin joukoin vael-
lettu saharannikolle näihin töihin. Tosiasia kuitenkin on, että sekä laitonta alkoholin 
myyntiä että myös prostituutiota esiintyi Sundsvallin alueella laajassa mitassa. Itse 
Sundsvallin kaupungissa laskettiin vuonna 1874 olleen miltei 100 olutkapakkaa ja 
myös saman verran prostituoituja. Erään toisen arvion mukaan olutkapakoita oli 250 
kappaletta vuonna 1876. Eräs aikalaisarvioija ilmoitti vuonna 1882, että olutkapa-
koita oli itse kaupungissa ja sen lähitienoilla ainakin 500 kappaletta. (Holmberg & 
Lindfors 1984, 45–48, 51–53, 58, 74; Taussi Sjöberg 1981, 31, 80. Prostituutiosta vrt. 
Olsson 1949, 141). Alkoholi ja prostituutio kuulunevat yleisesti sekä satamakaupun-
kien että työmarkkinoiden myötä äkkiä laajenneiden paikkakuntien yleiseen kuvaan. 
Suomalainen vastinpari Sundsvallin alueelle on esim. Tampere, jonka nopeasti kas-
vava, ’muuttoliikkuva’ teollinen yhteiskunta tuotti samoihin aikoihin samoja ongel-
mia: prostituutiota, (sala)kapakointia ja alkoholin liikakäyttöä. Ks. esim. Voionmaa 
1932, passim.; Kortekangas 1965, passim; alkuperäislähteiden osalta esim. Mattila 
1983.

18 Norberg 1980, 36–37: Holmberg & Lindfors 1984, 22.
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Värmlannista tultiin usein jalkaisin.19 Tähän nähden suomalainen työvoima tuli 
helpomman matkan takaa. Pohjanlahden ylittäminen kesällä säännöllisesti liiken-
nöivällä höyrylaivalla tai epäsäännöllisellä veneellä ja talvella vaikkapa hiihtäen 
tai kävellen oli matkana paljon helpompaa kuin pitkä patikointi Ruotsin halki.20 

Vaikka sahateollisuus ja siihen liittyvät toimet tarjosivat työtä vuoden ympäri, 
työvoiman tarve kuitenkin vaihteli suuresti vuodenajan mukaan. Talvella työtä 
oli paljon vähemmän kuin kesällä. Talvella esimerkiksi puun kaato, hiilen poltto 
ja polttopuiden ajo tarjosi työtä. Toiset sahatkin kävivät, mutta verkkaisesti: vain 
seitsemän–kahdeksan tunnin työtahtia päivässä. Tosin lähestyttäessä 1900-lukua 
sahat pyrkivät ympärivuotiseen tehokkaaseen toimintaan. Saharannikon kesä-
sesonki alkoi vapun tietämissä ja se kesti lokakuun lopulle. Käytännössä se oli 
saman pituinen kuin purjehduskausi. Jokien ja meren sulaessa työvoiman tarve 
moninkertaistui räjähdysmäisesti. Silloin alkoi kaadettujen tukkien uitto sahoille 
sekä sahatun puutavaran laivaus maailmalle. Sahat kävivät kesäsesongin aikana 
vuorokauden ympäri, kahdessa 12 tunnin vuorossa. Työviikko alkoi sunnuntai-
iltana kello 18 ja päättyi samaan kellonaikaan seuraavana lauantai-iltana.21 Sahu-
rien työtahti saneli myös muun työvoiman työtahdin. 

Tämä vahva sesonkiluontoisuus näkyi myös työvoiman pysyvyydessä. Pysy-
vyyden mukaan työväki jakaantui kahteen pääryhmään. Sahoissa työskennelleet 
ammattimiehet – sahurit, apusahurit yms. – olivat vakituisia vuosipalkollisia ja 
myös asuivat vakituisesti työpaikkansa läheisyydessä. Toisen, kooltaan edellistä 
suuremman ryhmän muodostivat kausityöläiset, jotka työskentelivät sesongin 
aikana ja saivat työsuorituksen mukaista urakkapalkkaa. Kausityöläisetkin voi-
daan jakaa kahteen ryhmään. Toisaalta oli varsinaisia kausityöläisiä, jotka usein 
työskentelivät vakituisesti, vuosi vuoden jälkeen samassa työpaikassa. Näin siksi, 
että työnantaja halusi käyttöönsä sellaista kausityövoimaa, jolla oli jo työkoke-
musta ja ammattitaitoa ja joiden työkyky tunnettiin. Toisen ryhmän kausityöläisiä 
muodosti tilapäinen, irtain työväki. He saattoivat työtehtävien suhteen olla aivan 
ammattitaidottomia. He olivat myös liikkuvaista väkeä. He saattoivat tänään pes-
tautua työhön ilman mitään takuuta siitä, että he myös huomenna ilmaantuisivat 
samaan työpaikkaan. Kirjallisia työsopimuksia ei kausityöläisten kanssa tehty. 
Kirjallisia työtodistuksia ei kysytty, eikä annettu. Asiat hoidettiin suullisesti.22

Kausityöläisyyttä leimasi se, että he saapuivat työmaille keväällä muuttolin-
tujen lailla ja lähtivät pois syksyllä työn vähetessä. Osa kausityöläisistä saattoi 

19 Olsson 1949, 70; Holmberg & Lindfors 1984, 33.
20 Olsson 1949, 72; Holmberg & Lindfors 1984, 34; Tarkiainen 1993, 221.
21 Olsson 1949, 62, 84; Olsson & Lindström 1953, 32; Cornell 1982, 179–180; Taussi 

Sjöberg 1981, 34.
22 Cornell 1982, 54–129, 294–295; 234; Olsson & Lindström 1953, 33; Holmberg & 

Lindfors 1984, s. 27.
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kuitenkin talvehtia Sundsvallin alueella tehden niitä töitä, joita talviaikaan oli 
tarjolla. Myös osa täysin tilapäisestä työvoimasta saattoi talvehtia siellä.23 Osa 
työn perässä saapuneista myös asettui alueelle vakituisesti. 

Muuttoliikkeen suuruudesta saa käsityksen seuraavista luvuista. Ruotsin väki-
luku kaksinkertaistui 1800-luvun toisella puoliskolla, mutta Sundsvallin alueella 
se yli viisinkertaistui. Nopeinta kasvu oli alueen sahateollisessa sydämessä. Skönin 
seurakunnan väestökirjanpidossa väkimäärä nousi aikajaksolla 1860–1890 lähes 
kuusi ja puolikertaiseksi, eli 1 700 asukkaasta 11 000 asukkaaseen.24 Väestö-
kirjanpito piti kuitenkin kirjaa vain alueella vakituisesti asuneista ja sellaisiksi 
ilmoittautuneista. Se ei pitänyt kirjaa tilapäisesti alueella olleista tai kirjautu-
misvelvollisuuden laiminlyöneistä. Etenkin kesäsesongin aikana Sundsvallin 
alueen tosiasiallinen ihmismäärä moninkertaistui väestökirjanpidossa olleeseen 
verrattuna. On arvioitu, että kausityöläiset ja muu irtain työväki nosti alueen väes-
tömäärän sesongin aikana 2–3 kertaiseksi kirkonkirjoilla olevan väestön määrään 
verrattuna.25 Väestömäärän kolminkertaistuminen on hyvin luultavaa, varsinkin 
jos laskelmassa otetaan huomioon myös rahtilaivojen merimiesten määrä.26

Saharannikko tarjosi työtä myös suomalaisille, ennen kaikkea pohjalaisille. 
Pohjanlahden länsipuolella tehdyllä kausityöllä on tietenkin sahateollisuutta 
pitemmät perinteet, jotka ulottuvat ainakin 1500-luvulle.27 Sundsvallin alu-
een suomalaisten kausityöläisten vuosittaista määrää on vaikea arvioida. Eräs 
sanomalehti uutisoi toukokuussa 1873, että kolmella eri höyrylaivamatkalla 
Suomesta oli tullut yhteensä 640 suomalaista. Tuolloisten tietojen mukaan osa 
heistä – ilmeisen pieni osa28 – jatkoi matkaansa Amerikkaan, mutta Sundsvallin 

23 Esim. Olsson 1949, 84–85.
24 Holmberg & Lindfors 1984, 22–23.
25 Taussi Sjöberg 1981, 149.
26 Vuonna 1880 sahanomistajat itse laskivat, että alueen 16 sahalla työskenteli yhteen-

sä 905 vakituista työntekijää ja 1 511 kausityöntekijää. Näiden numeroiden mukaan 
kausityöläisiä oli 1,7 kertaa vakituisen työvoiman verran. (Cornell 1982, 234; Holm-
berg & Lindfors 1984, 28; Olsson & Lindström 1953, 86) Laskelma sisältää ilmeisesti 
sahalla työskennelleet, mutta sisältääkö se kaikki sahalle työskennelleet? Lisäksi työ-
tilaisuuksia tarjosivat muutkin tahot kuin sahat. Näin ollen suhdetta 1,7 on pidettävä 
vähimmäissuhteena ja arviota väkimäärän kolminkertaistumisesta todennäköisenä.

27 Åkerblom 1962, 150–152.
28 Vuonna 1873 Amerikkaan lasketaan Suomesta menneen kaikkiaan 616 henkeä (Tau-

lu 1. Etelä-Pohjanmaan, Vaasan läänin ja koko Suomen vuosittaisen siirtolaisuuden 
suhde keskiväkilukuun vuosina 1866–1930 sekä Etelä-Pohjanmaan vuosittainen 
siirtolaisuus prosentteina koko Etelä-Pohjanmaan siirtolaisuudesta, Toivonen 1963). 
Kun uutinen koski toukokuuta, voidaan olettaa, että ehkä kolmasosa sen vuoden siir-
tolaismäärästä olisi tuolloin jo matkustanut. Tällöin jo matkustaneiden määrä olisi 
noin 200 henkeä. Jos tästä määrästä kolmella eri laivalla olisi huhtikuussa Sundsval-
lin tullut puolet, se olisi 100 henkeä. Luultavasti kyseessä ollut Amerikkaan menijöi-
den määrä oli vielä tätä pienempi, korkeintaan muutamia kymmeniä.
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ja Härnösandin alueelle arvioitiin jääneen töihin noin 500 työläistä.29 Ilmeisesti 
suomalaisia kausityöläisiä oli vuosittain Sundsvallin alueella satoja, parempina 
vuosina useampia satoja enemmän kuin huonompina vuosina. Tuhannen eri 
kausityöläisen vuosittaisen rajan rikkoutumista ei kuitenkaan liene tapahtunut, 
ei ainakaan säännöllisesti.

Saharannikolle myös muutettiin vakituisesti asumaan. Sinne suuntautuneen 
suomalaisen siirtolaisuuden suuruudesta on esitetty joitakin lukuja. Vuotta 1900 
koskien on laskettu, että Länsi-Norlannin läänissä – johon Sundsvallin aluekin 
kuului – asui 1 029 Suomessa syntynyttä, mutta tuolloin jo Ruotsin kuninkaan 
alamaista ja 711 ulkomaan kansalaista, jotka olivat syntyneet Suomessa. Yh-
teensä koko läänissä oli siis 1 740 suomalaistaustaista asukasta.30 Petolahden 
kuntaa koskevan tutkimuksen valossa tiedämme, että saharannikon kultakau-
tena (1871–1890) passin Ruotsiin ottaneista petolahtelaisista keskimäärin 
noin 40 prosenttia asettui siirtolaiseksi Ruotsiin.31 Tätä lukua soveltamalla 
Länsi-Norlannin suomalaisperäiseen asutukseen saadaan tulokseksi, että sinne 
menijöitä oli luultavasti ollut noin 4 350 henkeä, joista mainittu 1 740 henkeä 
siis asettui alueelle. Nyt käsillä olevan tutkimuksen aineisto vahvistaa osaltaan 
näitä suuruusluokkia.

Suomi näyttää olleen merkittävin Ruotsin ulkopuolelta Sundsvallin alueelle 
pysyvämmin muuttaneen väestön tulosuunta. Tiedot Sundsvallin alueen saha-
teollisen sydämen tulomuuttajien lähtöpaikoista osoittavat tähän suuntaan 
(Taulukko 1). Eniten muuttajia oli Sundsvallin alueen omasta sijaintiläänistä. 
Sen jälkeen seurasivat rajanaapuriläänit Gävleborg ja Västerbotten sekä kau-
kaisempi Värmlanti. Suomen osuus oli samaa luokkaa kuin rajanaapurikunta 
Jämtlannin. 

Jos suomalaisten muuttajien osuutta katsotaan Sundsvallin perspektiivis-
tä, huomataan, että esimerkiksi Alnön seurakuntaan muuttaneista lähes neljä 
prosenttia ja Skönin seurakuntaan muuttaneista lähes kolme prosenttia muutti 
Suomesta.32 Suomesta muuttaneet ja myös kausityöläiset olivat lisäksi paikallisesti 
tihentyneitä. Tällä tarkoitan, että eri sahat vetivät väkeä eri tavoin. Suomalaiset 
työllistyivät erityisesti Heffnerin ja Ortvikenin sahoille Sköniin.33 Näissä tihenty-

29 Sundsvall Tidning 24.5.1873, sit. Holmberg & Lindfors 1984, 34. Arviota töihin jää-
neiden työläisten 500 hengen määrästä vahvistaa se, että saman vuoden syyskuussa 
yhdellä ja samalla höyrylaivakyydillä sieltä palasi noin 200 Vaasan seudulta kotoisin 
ollutta työläistä. Åbo Underrättelser 30.09.1873, 3.

30 Tarkiainen 1993, 226–227.
31 Fig. 10, Wester 1990, 271.
32 Laskettu Tabell 5, Nordberg 1980, 36–37 pohjalta. Olsson (1949, 68) sanoo suoma-

laisten olleen Skönin tulomuuttajien neljänneksi suurin ryhmä. Hänen mukaansa jär-
jestys oli Värmlanti, Ångermanland, Västerbotten ja Suomi.

33 Olsson 1949, 69.
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mäpaikoissa he muodostivat oman, selvästi havaittavissa olevan ja havaitun ’ul-
komaalaisten’ ryhmän.34 Näin siitäkin huolimatta, että Suomesta tulleet puhuivat 
pääosin äidinkielenään ruotsia.

Lähdemateriaali ja sen haasteet

Uumajan yliopistossa sijaitseva tutkimus- ja dokumentaatiolaitos Demografiska 
databasen (DDB) ylläpitää Ruotsin väestöä koskevaa historiallista väestötieto-
kantaa (POPUM). Tietokantaan on digitoitu kuuden valitun alueen kirkonkirja-
materiaali keskittyen erityisesti 1800-lukuun. Alueet on valittu niin, että ne ovat 
keskenään sosioekonomisesti ja maantieteellisesti erilaisia ja niiden on tarkoitus 
edustaa samanaikaisesti olemassa olleita ’erilaisia Ruotseja’. Sundsvallin alue on 
valittu mukaan edustamaan teollistuvaa Ruotsia, jossa vallitsi epätavallisen korkea 
sosiaalinen ja maantieteellinen liikkuvuus. Alue on mukana tietokannassa juuri 
siksi, että se oli saharannikon keskus. Tämän tutkimuksen käsittelemänä aikana 

34 Sundsvallsposten 14.8.1877, sit. Holmberg & Lindfors 1984, bilaga 10; Holmberg & 
Lindfors 1984, 34, 51, 55, 57, 58; Olsson & Lindström 1953, 510; Olsson 1949, 72.

Taulukko 1. Alnön, Skönin, Timrån ja Tunan seurakuntiin kirkonkirjoille saapunut 
väestö lähtöpaikan mukaan vuosina 1860–1894, (%).

Lähtöpaikka %

Länsi-Norlanti 64 Huom! Tässä esitetyt numerot on laskettu Nordber-
gin (1980) taulukossa esitettyjen numeroiden poh-
jalta. Nordbergin numerot eivät ole aivan yksiselit-
teisiä, sillä prosenttisarakkeiden summa saattaa 
olla jotain muuta kuin 100,0 prosenttia esimerkiksi 
100,7 (Alnö vuosina 1860–1879). Näin ollen nume-
rot eivät ole täsmällisen tarkkoja, mutta osoittavat 
silti suuruusluokkaa riittävän hyvin. Esittämässäni 
laskelmassa prosenttiluvut on pyöristetty kokonais-
luvuiksi. Luvut eivät esitä matemaattista täsmälli-
syyttä, ne esittävät suuruusluokkaa.

Värmlanti  7
Gävleborg  5
Västerbotten  5
Jämtlanti  3
Suomi  2
Norja  1
Pohjois-Amerikka  1
Muu Ruotsi  11
Muu  1

Yhteensä 100
N 32 296

Lähde: Tabell 5, Nordberg 1980, 36–37.
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alueella sijaitsi 17 kirkonkirjoja pitänyttä seurakuntaa.35 Joukossa oli väekkäitä 
seurakuntia sekä myös pieniä. Pienistä olkoon esimerkkeinä vaikkapa kolme 
ruukin eli tehtaan seurakuntaa – Lagfors, Lögdö ja Galtström (rauta- ja lasiruuk-
keja) – tai itse Sundsvallin kaupungin seurakunta (Sundsvalls Gustaf Adolf), joka 
käsitti useimpiin ympäröiviin seurakuntiin verrattuna vähäväkisen kaupungin 
väestön.36 Näiden kaikkien seurakuntien digitoidut kirkonkirjat ovat vapaasti 
käytettävissä internetin kautta.37

Ruotsalainen seurakuntien hoitama väestökirjanpito (eli kirkonkirjat) oli 
periaatteiltaan ja rakenteiltaan samanlainen kuin tuolloin Suomessa noudatettu. 
Tämä johtui tietenkin siitä, että kirjanpito oli syntynyt sellaiseen Ruotsin valta-
kuntaan, johon kuului sittemmin Suomen Autonomisena Suuriruhtinaskuntana 
tunnettu alue. DDB:n tietokantaan on viety tiedot kunkin seurakunnan osalta 

35 Seurakunnat olivat (aakkosjärjestyksessä): Alnö, Attmar, Galström, Hässjö, Indal, Lag-
fors, Ljustorp, Lögdö, Njurunda, Selånger, Skön/Skönsmon, Sundsvalls stad, Svartvik, 
Sättna, Timrå, Tuna, Tynderö. Edeltävässä luettelossa oleva ilmaus Skön/Skönsmon 
tarkoittaa sitä, että Skönsmonin seurakunta perustettiin 1883, mutta aina vuoteen 
1903 saakka sen kirkonkirjanpito oli yhdistetty Skönin seurakunnan kirkonkirjoihin. 
Kolmea saharannikon liepeillä ollutta, tietokannasta löytyvää seurakuntaa – Granin-
ge, Häggdånger ja Liden – ei ole otettu tutkimukseen mukaan. Lyhyt kuvaus kustakin 
seurakunnasta erityispiirteineen, ks. Kyrkoboksdatabasen, 15–19.

36 Kyrkoboksdatabasen, 5, 15–19.
37 INDIKO-hakuohjelma aukeaa osoitteessa http://rystad.ddb.umu.se/indiko/index.

html.

Kuva 3. Havainnepiirros Sundsvallin alueen kunnista ja seurakunnista. Maantieteellisesti 
pienet kunnat  ja seurakunnat – Sundsvallin kaupunki, Lagfors, Lögdö ja Galström 
– eivät piirroksessa näy. Lähde: Hjultström et al. 1955, 41.
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huonekunnista ja niihin kuuluvista henkilöistä (husförhör)38, seurakunnassa kuu-
lutetuista ja vihityistä, siellä syntyneistä ja kastetuista, kuolleista ja haudatuista 
sekä seurakuntaan muuttaneista ja seurakunnasta pois muuttaneista. 

Liikkuvuuden kannalta keskeinen lähde on muuttaneiden luettelo. Tulomuut-
tajan kyseessä ollessa hänet merkittiin seurakuntaan saapuneeksi ja sitä tietä hä-
net merkittiin myös asukkaaksi johonkin huonekuntaan. Huonekuntakirjanpitoon 
merkittiin kuitenkin vain seurakunnassa vakituisesti kirjoilla olevat (seurakuntaan 
kuuluvat), niihin ei merkitty tilapäisesti paikkakunnalla oleskelevia. Sen sijaan 
syntyneiden ja kastettujen sekä kuolleiden ja haudattujen ja lisäksi avioliittoon 
kuulutettujen ja vihittyjen39 luetteloihin näkyy Sundsvallin alueen seurakunnis-
sa merkityn myös muiden seurakuntien jäsenet sikäli, kun he näitä kirkollisia 
palveluita alueella tarvitsivat. Kaikissa näissä vierasseurakuntalaisiin liittyvissä 
tapauksissa palvelun saaja tuli merkityksi paikalliseen rekisteriin, vaikka hän ei 
ollut rekisteriä ylläpitävän seurakunnan jäsen. Näissä tapauksissa vierasseura-
kuntalaisen kotiseurakunta merkittiin paikallisen seurakunnan kirkonkirjoihin. 
Eräs syy tähän käytäntöön oli, että näistä tapahtumista – naimisiin menosta, syn-
tymästä ja kasteesta, kuolemasta – piti ilmoittaa henkilön kotiseurakunnakseen 
ilmoittamaan seurakuntaan, jotta asia olisi kotiseurakunnassa kirjattu ylös.40

Edellä kuvattu väestökirjanpidollinen järjestelmä oli aikanaan luotu perintei-
sen maalaisyhteisön tarpeisiin. Urbanisoituvassa ja (muutto)liikkuvassa yhteis-
kunnassa se – erityisesti muuttamisen osalta – kriisiytyi ja lakkasi toimimasta. Jo 
aikalaiset tiedostivat syntyneen ongelman ja valittivat, etteivät alueella oleskelleet 
kirkonkirjautuneet lain edellyttämällä tavalla. Erityisesti mainittiin suomalaisten 
käyttäytyvän näin.41

Kriisiytymisen syvyyttä osoittaa se, että ihmiset saattoivat oleskella Sunds-
vallin alueella vakituisesti jopa vuositolkulla merkityttämättä itseään alueen 

38 Huonekuntaan kuuluminen tarkoitti jossakin asuinpaikassa asuvia. Esimerkiksi 
talonpoikaistalossa se tarkoitti isäntäperhettä ja heidän lapsiaan, mahdollisia iso-
vanhempia ym. sukulaisia ja sitten palvelusväkeä, renkejä ja piikoja ja lopuksi mah-
dollisia muita huonekunnassa oleskelleita. Kaupungeissa ja kaupunkimaisissa asuin-
olosuhteissa se tarkoitti samassa huoneistossa asuvia. Huonekuntaan kuulumista ei 
siis määritellyt sukulaisuus, vaan samaan talouteen kuuluminen, ’samassa ruokapöy-
dässä’ syöminen. Husförhör vastaa huonekunta- ja muuttotiedoiltaan Suomen seura-
kuntien rippikirjaa.

39 Ruotsin säädösten mukaan kuulutukset piti tuolloin ottaa morsiamen seurakunnas-
sa, mutta vihkiminen voitiin tehdä muuallakin. Ainakin Sundsvallin alueella myös 
kuulutukset voitiin ottaa ’vieraasta’ seurakunnasta. Siinä tapauksessa tieto kuulutuk-
sesta ja vihkimisestä piti lähettää morsiamen kotiseurakuntaa. Vrt. Norberg 1980, 
68.

40 Vrt. Norberg 1980, 68. Selvittämättä on, lähetettiinkö nämä tiedot todella suomalais-
ten kotiseurakuntiin.

41 Femårsberättelser, 7–8; Taussi Sjöberg 1981, 34.
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kirkonkirjoihin.42 Näin siitäkin huolimatta, että Ruotsissa vuodesta 1861 voi-
massa olleen lain mukaan pitäjästä toiseen muuttavan oli kahden viikon sisällä 
esitettävä papintodistus (muuttokirja) sen pitäjän pappilassa, jonne muutti.43 
Määräyksen laiminlyönti oli kuitenkin erittäin yleistä. Alnön seurakuntaa kos-
kevan tutkimuksen valossa tiedämme, että vuosina 1860–1910 vain runsas 
puolet muuttajista toimi määräyksen mukaan.44 Luultavaa on, että Suomesta 
tulleet jättivät tämän velvollisuuden täyttämättä vielä helpommin kuin Ruotsin 
kuninkaan omat alamaiset.

Tilanne osoittaa muuttamiseen kohdistuvan kontrollin höltymistä, ehkä jopa 
siitä luopumista. Kirkonkirjoja ylläpitäneellä papistolla ei ’muuttovirran’ edessä 
ollut mitään mahdollisuutta – ehkä ei haluakaan – kontrolloida sitä, että kaikki 
asiaan kuuluvat itsensä muuttokirjojen kautta seurakuntaan merkityttivät. Toi-
saalta, väestön moninkertaistumisesta huolimatta papisto näyttää tunnollisesti 
hoitaneen keskeiset tehtävänsä: se kuulutti ja vihki avioliittoon, kastoi, siunasi ja 
hautasi aivan siitä riippumatta, oliko palvelun tarvitsija heidän oman seurakun-
tansa jäsen tai edes Ruotsin kuninkaan alamainen. 

Sahanomistajien näkökulmasta puolestaan työvoiman taattu saatavuus oli 
ensimmäinen huolenaihe. Jos työmailla olisi alettu kysellä muuttokirjoja ja sitä, 
onko asianmukainen ilmoittautuminen pappilaan tehty, työmaat olisivat seisseet ja 
sahat, lautatarhat ja satama hiljenneet. Aikalaiskeskustelussa (1877) Sundsvallissa 
vallinnutta ilmapiiriä kuvailtiin amerikkalaiseksi (erityisesti kalifornialaiseksi) ra-
han teon ja väliaikaisuuden eetokseksi: ”tee rahaa ja lähde pois” (make money and 
go away). Aluetta kutsuttiin myös ”pieneksi Amerikaksi” ja saatettiin todeta, että 
Sundsvall oli ”läpeensä amerikkalainen” (american all over).45 Tähän eetokseen 
henkilökohtainen vapaus ja liikkuvuus sopi mainiosti. Myös ajan yleinen henki 

42 Omat havaintoni tätä tutkimusta varten keräämästäni lähdemateriaalista osoitta-
vat tämän. Syntyneiden luetteloissa on sekä aviottomia naisia että aviopareja, jot-
ka säännöllisesti saivat Sundsvallin alueella lapsia kirjautumatta silti paikalliseen 
seurakuntaan. Esimerkiksi eräälle avioparille syntyi Timrån seurakunnan luette-
loon vietyjä lapsia vuosina 1887, 1991 ja 1994: lapset merkittiin kuuluviksi Sundin 
(Ahvenanmaa) seurakuntaan. Lapset syntyivät sekä kesällä (kesäkuu, elokuu) että 
talvella (marraskuu), joten kyseessä ei ole tilapäinen, toistuva sesonkioleskelu. Sa-
mankaltainen tapaus on se aviopari, joka sai lapsia vuosina 1874, 1877, 1879, 1884, 
1887, 1889: lapset merkittiin kuuluviksi Mustasaaren seurakuntaan. Tai se avioton 
Närpiössä kirjoilla ollut äiti, joka synnytti Timråssa kolme lasta: tammikuussa 1885, 
maaliskuussa 1886 ja toukokuussa 1887.

43 Olsson 1949, 73; Norberg 1980, 20.
44 Norberg 1980, 20.
45 Holmberg & Lindfors 1984, 20–21, 22; Norberg 1980, 14.
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Ruotsissa oli tuolloin se, että liikkuvuuden esteitä purettiin ja liikkuvien ihmisten 
kontrollia vähennettiin.46

Kuinka luotettava lähdemateriaali kirkonkirjat ovat, kun tutkitaan ihmisten 
liikkuvuutta? Alnön seurakuntaa koskevan tutkimustiedon valossa näyttää siltä, 
että henkikirjat olisi seurakuntaan kuulumista luotettavampi lähde.47 Tiedäm-
me myös, että kirjautumisvelvollisuuden laiminlyönnin lisäksi seurakuntaan 
kirjautumisen yleisyydessä oli sukupuolittunutta eroa. Naiset kirjasivat itsensä 
miehiä tunnollisemmin seurakunnan jäseniksi ja miehet jäivät naisia useammin 
seurakuntaan kirjautumatta.48 Tässä työssä ollaan näistä seikoista huolimatta tur-
vauduttu kirkonkirjamateriaaliin. Selitys on työekonominen. Vaikka kirkonkirjat 
eivät ole kaikkein luetettavin lähde, on se ollut käytössä siksi, että sitä on voinut 
käyttää omalta työpöydältä käsin. Sen käyttö ei ole vaatinut matkaa Ruotsiin ja 
oleskelua arkistossa. Lisäksi digitoitu materiaali antaa mahdollisuuden tehdä 
hakuja. Kirkonkirjojen ’epäluotettavuus’ merkitsee kuitenkin sitä, että saadut 
tulokset ovat minimituloksia.

Seurakuntaan muuttaneiden luetteloista ja huonekuntaluetteloista pääsee 
käsiksi Suomesta tulleisiin ihmisiin. Seurakuntaan muutettaessa merkittiin 
muuttajan kohdalle se seurakunta, josta hän luetteloa pitäneeseen seurakuntaan 
muutti. Suomesta muuttaneiden kohdalla tarkkaa seurakuntaa ei ole mainittu, 
vaan merkintä on yleisempi, ”Finland”. Seurakuntaan muuttamisen jälkeen muut-
taja merkittiin jäseneksi johonkin huonekuntaan. Tällöinkin hänen kohdalleen 
merkittiin myös se, mistä seurakunnasta oli saapunut. Myös näissä tapauksissa 
kirjaus oli Suomesta tulleiden kohdalla ”Finland”. 

’Kirkollisten palveluiden’ luetteloista (syntyneet ja kastetut, kuulutetut ja 
vihityt sekä kuollet ja haudatut) pääsee käsiksi alueella tilapäisesti oleskelleisiin 
tai kirjautumatta oleskelleisiin. Heistä tosin vain niihin, jotka näitä palveluita sat-
tuivat tarvitsemaan. Voinemme kuitenkin olettaa heidän olleen edustava ryhmä 
alueella tilapäisesti oleskelleiden suhteen. Vierasseurakuntalaisten avioliittoon, 
syntymään ja kuolemaan liittyvissä merkinnöissä kirkonkirjaan yleensä vietiin 
tarkka kotiseurakunta, usein myös pitäjä ja toisinaan kotikylä, jopa talo.

Kirkonkirjoihin merkityssä väestökirjanpidossa ja sen merkitsemistavoissa 
on muutamia tutkimuksen kannalta merkityksellisiä ominaispiirteitä. Ensinnäkin, 
muuttokirjat (sisäänmuutto/ulosmuutto) eivät sinällään rekisteröi kirjauspäivä-
kohtaista muuttoa maantieteellisten alueiden välillä. Ne rekisteröivät siirtymistä 
jostain seurakunnasta toiseen seurakuntaan. Vielä selvemmin sanottuna: ne 

46 Holmberg & Lindfors 1984, 16, 17. Taussi Sjöberg 1981, 37 ff. Tosin irtolaisten – ir-
tolainen oli se, joka ei ollut kirjoilla ja joka ei työllään elättänyt itseään – kontrollia 
pyrittiin koventamaan 1880-luvulla. Taussi Sjöberg 1981, 80, 82

47 Norberg 1980, 22.
48 Norberg 1980, 67.
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dokumentoivat henkilön halua tulla toisen seurakunnan jäseneksi, ei välttämättä 
kirjaushetkellä tapahtunutta muuttoa paikasta toiseen. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että suomalaiseen seurakuntaan kuuluneen äidin Sundsvallin alueella 
syntyneet lapset merkittiin kyllä Sundsvallin alueen seurakunnan syntyneiden 
luetteloon, mutta kotiseurakunnaksi merkittiin äidin suomalainen seurakunta. Jos 
äiti joskus myöhemmin muutti kirjansa ruotsalaiseen seurakuntaan, muuttivat 
Sundsvallin alueella syntyneet ja siellä ehkä ikänsä kasvaneet lapsetkin silloin 
”Suomesta”. Lisäksi pitää huomata, että muuttoseurakunta ei välttämättä ole 
syntymäpaikka. Se on välttämättä vain viimeinen kotiseurakunta. Sinnekin on 
saatettu muuttaa jostakin, siellä ei välttämättä ole synnytty.

Toiseksi on mainittava ihmisen varman tunnistamisen vaikeus. Kaikki kirkon-
kirjoissa esiintyvät nimet ovat ruotsinkielisessä asussa, eli muotoa Jonas Jonasson 
tai Lisa Eriksdotter tai Greta Beatasdotter. Niistä ei voi päätellä kansalaisuutta tai 
äidinkieltä.49 Nimet myös vaihtelevat ja samalla ihmisellä voi olla kirkonkirjoissa 
monta erilaista nimimuotoa. Sukunimiä ei vielä yleisesti ollut käytössä, ne teki-
vät vasta tuloaan. Ja silloinkin kun niitä on merkitty, saman ihmisen sukunimet 
saattavat vaihdella. DDB-rekisterissä ihmisille on annettu yksiselitteinen koodi-
numero. Se on tietokannassa annettu seurakuntaan saapuneille (syntyneille ja 
muuttaneille). Se on annettu myös vierasseurakuntalaisille rekisteriin merkityille 
syntyneille, kuulutetuille ja/tai vihityille sekä kuolleille. Pääsääntöisesti tunnistus 
lienee tehty oikein ja eri rekistereissä esiintyvä sama koodinumero viittaa aina 
samaan ihmiseen. Lasten kohdalla – syntyneiden tai kuolleiden – vaikeus on se, 
että heidän omaisensa – ainakin äiti, aviolasten kohdalla myös isä – on merkitty 
pelkällä nimellä. Niinpä lasten varma kiinnittäminen tiettyyn äitiin tai isään on 
näissä rekistereissä miltei mahdotonta, koska aikuisten nimet eivät ole vakiintu-
neet vaan nimimuodot vaihtelevat.

Viimeinen huomautus koskee sitä, että eri tyyppisten kirkonkirjojen pito 
loppuu Sundsvallin alueen seurakunnissa eri aikaan50 ja siten myös niiden di-
gitointi loppuu eri aikaan. Materiaalia kerättäessä on tutkimuksen alkuvuotena 
käyttänyt vuotta 1850, eli kaikki käytetyt kirkonkirjat on tutkittu siitä alkaen. 
Loppuvuotena on pidetty vuotta 1900, mikäli se on ollut käytettävissä. Ellei, on 
rekisterin tutkiminen lopetettu siihen vuoteen, jolloin digitoitu rekisteri DDB:ssä 

49 Tämä muistuttaa Suomessa vallalla ollutta tilannetta, jossa esimerkiksi Etelä-Suomen 
suomenkielisissä kunnissa täysin suomenkieliset ihmiset oli kirkonkirjoissa ’ruot-
sinkielistetty’. Esimerkiksi Kalvolan kunnan (Hämeenlinnan vieressä) kirkonkirjassa 
supisuomalainen isoisäni äiti on merkitty syntyneeksi nimellä Seraphia vanhemmil-
le torpare Erik Ericsson ja Maria Jacobsdotter (1837). Naimisiin mennessään piga 
Serafia Eriksdotter nai Lboes. (lampuodinpoika) Gustaf Ericssonin (1860) paikassa 
Laurila hem. Kaikki ihmiset ja myös paikat olivat tuolloinkin täysin suomenkielisiä 
muualla, paitsi kirkonkirjassa.

50 Esimerkiksi huonekuntaluettelon (husförhör) pito lopetettiin vuonna 1894. Norberg 
1980, 18.
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loppuu. Yleensä käytetyt rekisterit ulottuvat ainakin 1890-luvun puoliväliin.51 
Itse lähteissä tutkittu ilmiö alkaa vuonna 1859 ja kestää aina käytetyn digitoidu 
materiaalin loppuun. Näin ollen tutkimus voidaan ajallisesti määritellä koskemaan 
aikajaksoa noin 1859–1900.

Suomalaisten muutto Sundsvallin alueen seurakuntiin 1800-luvun 
jälkipuoliskolla

Suomesta muuttaneiksi merkittyjä etsittiin Sundsvallin alueen 17 seurakunnan 
muuttokirjoista. Kaiken kaikkiaan heitä löydettiin yli 1 200 henkeä vuosilta 
1859–1900 (Taulukko 2). Lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että joukkoa 
täytyi vielä perata. Joukossa oli selvästi ei-suomalaisia ja siellä oli vain Suomessa 
piipahtaneita – siis Suomeen jostain muuttaneita ja sitten Suomesta Sundsvallin 
alueelle muuttaneita. Kun joukkoon selvästi kuulumattomat ja epäselvät tapauk-
set poistettiin, jäi jäljelle 1 032 Suomesta muuttaneeksi merkittyä. Tässä heitä 
pidetään varmoina suomalaisina. Heistä 398 oli miehiä ja 633 naisia.

Nuorimmat muuttajat muuttivat samana vuonna kuin olivat syntyneet. Vasta-
syntyneiden ja nuorten lasten mukana olo tarkoittaa sitä, että he ovat muuttaneet 
perheensä – yleensä vähintään äidin – mukana. Lasten joukossa oli myös niitä, 
jotka itse asiassa olivat syntyneet Sundsvallin alueella ja toiset ilmeisesti jopa 
kasvaneet siellä. He olivat vain syntyneet sellaiseen perheeseen tai äidille, jonka 
kotiseurakunta syntymähetkellä sijaitsi Suomessa. Tämä tarkoittaa, että kirkon-
kirjoihin merkitty ruotsalaiseen seurakuntaan muuttaminen oli todellakin vain 
hallinnollinen siirtoa paikallisen seurakunnan jäseneksi. Se ei tarkoittanut ihmisen 
fyysistä muuttoa paikasta toiseen. Olen tarkastellut lähemmin muuttovuonna 
iältään alle 15-vuotiaita lapsia, joita oli kaikkiaan 215 henkeä. Heistä kolme 
viidestä (63 %) oli itse asiassa syntynyt Sundsvallin alueella, sillä heidän synty-
mäkirjauksensa löytyi jonkin paikallisen seurakunnan syntyneiden luettelosta. 
Mitä nuorempia nämä muuttajat olivat, sitä useammin he olivat todellisuudessa 
syntyneet Sundsvallin alueella. Vanhemmista lapsista suurempi osuus oli todella 
syntynyt Suomessa kuin Ruotsissa. Selvittämättä on jäänyt, kuinka moni näistä 
Ruotsissa syntyneistä lapsista oli ennen ”Suomesta” muuttoaan tosiasiallisesti 
elänyt koko elämänsä Ruotsissa.

Tutkimusjoukosta on poistettu sellaiset lapset, jotka muuttovuotenaan eivät 
olleet täyttäneet 15 ikävuotta. Tällä menettelyllä on pyritty ohittamaan ne tapa-
ukset, jolloin lapsi on syntynyt Ruotsissa ja muutto on ollut vain hallinnollinen 
siirto seurakuntaan. Toinen peruste koko ryhmän poistamiseen on se, että en 

51 Luettelo digitoidusta kirkonkirjoista päättymisvuosineen, ks. Kyrkoboksdatabasen, 19.
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tiedä, ketkä näistä Ruotsissa syntyneistä tulivat sieltä Suomeen ja muuttivat 
sitten Suomesta Ruotsiin ja ketkä asuivat koko ikänsä Ruotsissa. Kolmas peruste 
on se, että muuttosyiden suhteen kiinnostavia muuttajia ovat sellaiset, jotka itse 
ovat tehneet muuttopäätöksensä. Lapset eivät päätä itse, vaan muuttavat päät-
täneiden aikuisten mukana. Näiden seikkojen perusteella lapset päätettiin jättää 
tutkimusjoukosta pois. Lapsuuden ja ’aikuisuuden’ rajan asettaminen juuri 15 
ikävuoteen perustuu puolestaan siihen, että suomalaisessa agraariyhteiskunnassa 
ripille pääsy on merkinnyt symbolista rajaa lapsuuden ja aikuisemman elämän 
välillä. Lisäksi 15-vuotiaasta ylöspäin myös palkkatyömahdollisuudet paranevat 
merkittävästi, kun alkoi päästä aikuisten kirjoihin. Ja nyt tutkittavassa muutossa 
juuri palkkatyö ja sen tekeminen oli keskeinen asia.52 

Kun lapset53 poistetaan, jäljelle jää 817 hengen laajuinen tutkimusjoukko, 
jossa on 267 miestä ja 550 naista (Taulukko 2). Muuttajien joukossa naisilla oli 
kaksikertainen edustus miehiin verrattuna. Tämä johtui naisten suuremmasta 
innosta kirjata itsensä oleskeluseurakuntansa jäseneksi. Seikka on havaittu jo edel-

52 Rajankäynnin oikeellisuutta vahvistaa se, että aikuisten ryhmään luetussa 15-vuo-
tiaiden muuttajien ryhmässä (yhteensä 14 henkeä) oli vain yksi Ruotsissa syntynyt. 
Sen sijaan 14-vuotiaiden muuttajien joukossa oli jo kaksi Ruotsissa syntynyttä.

53 Muuttajien joukossa oli alle 15-vuotiaita lapsia kaikkiaan 215 henkeä. Se on viiden-
nes varmoina pitämistäni suomalaisista muuttajista. Heistä kolme viidestä oli poikia 
(130 henkeä) tyttöjen osuuden jäädessä kahteen lapseen viidestä (85 henkeä).

Taulukko 2. Suomalaisten muutto Sundsvallin alueen seurakuntiin 1859–1900.

Suomalaisesta seurakunnasta muuttaneiksi merkittyjä 1 246
– näistä Ruotsissa syntyneiksi merkittyjä* 153
– näistä Norjassa syntyneeksi merkitty 1
– syntymäpaikasta ei mitään tietoa** 56
– epäselviä 4

Varmoina pidettyjä suomalaisia 1 032
– näistä alle 15-vuotiaita (lapsiksi laskettuja) 215
– näistä 15-vuotiaita ja vanhempia (aikuisiksi laskettuja) 817

Varmoina pidetyistä vähintään 15-vuotiaista suomalaisista 817
– miehiä 267

– naisia 550
* = Merkintä on otettu kunkin lapsen kohdalla suoraan DDB-tietokannan lyhyistä 

kuvailutiedoista. Ne ovat muotoa Nimi ja DDB-tunnistenumero ja seurakunta, jonka 
rekisterissä ihminen oli. Lisäksi syntymäaika ja nimeltä mainittu ruotsalainen seurakunta.

** = Syntymäpaikasta ei tietoa DDB-tietokannan kuvailutiedoissa.
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tävässä Sundsvallin aluetta koskevassa tutkimuksessa, myös suomalaisten naisten 
kohdalla.54 Nyt käsillä oleva aineisto omalta osaltaan vahvistaa tätä havaintoa. 

Naisten suurempi herkkyys kirkonkirjautumiseen johtui siitä, että he joutuivat 
elämässään miehiä useammin tilanteisiin, joissa tarvittiin kirkollisia palveluja. 
Esimerkiksi lasten synnyttäminen, kastaminen ja hautaaminen – myös aviotto-
mien lasten – kuulutusten otto ja niitä tavallisesti seurannut avioliittoon meno 
olivat sellaisia tapahtumia, jossa myös kysymys seurakuntaan kirjautumisesta 
tuli lähelle. Silloin joutui tekemisiin paikallisen papiston ja heidän ylläpitämiensä 
rekisterien kanssa. Varsinkin avioliittoon menon yhteydessä näyttää suomalais-
ten naisten kohdalla usein tapahtuneen myös seurakuntaan kirjautuminen. Näin 
varsinkin silloin, jos sulhanen oli paikallisen seurakunnan jäsen.55 Sundsvallin 
alueen avioliittomarkkinoista tiedetään, että avioitumishakuisuus oli suurta ja 
naimattomista miehistä oli ylitarjontaa. Voidaan jopa kärjistää, että aviovaimoksi 
ryhtyminen oli myös eräs alueen tarjoama ’uravaihtoehto’.56

Suomalaisen aikuisväestön muutto Sundsvallin alueen seurakuntiin oli 
luonteeltaan pitkäaikaista ja tasaista (Kuvio 1). Muuttaminen alkoi toden teolla 
1870-luvun alussa ja jatkui suhteellisen voimakkaana aina 1890-luvun puoleen-
väliin asti. Kiihkeimpinä muuttovuosina 1870–1893 keskimäärin 29 suomalais-
ta (mediaani) muutti vuosittain Sundsvallin alueen seurakuntiin. Ajanjaksolla 
muuttamisen huippu oli vuonna 1877, jolloin kaikkiaan 52 suomalaista muutti. 
Heikoin vuosi oli 1892, jolloin muuttajia oli vain 16. Kuvion tulkinnassa pitää 
1890-luvun lopussa ottaa huomioon se, että muuton jyrkkä väheneminen saattaa 
johtua myös lähdemateriaalista. Se päättyy kyseisen vuosikymmenen lopulla ja 
eri seurakuntien kirjanpidossa eri aikaan. Mahdollista on, että jos lähdemateriaali 
ulottuisi yhtenäisenä vaikka vuoteen 1914 saakka, 1890-luvun lopun muuttomää-
riä kuvaava käyrä olisi erinäköinen kuin nyt esitetty. 

54 Holmberg & Lindfors 1984, bilaga 9:2. Suomesta Skönin seurakuntaan vuosina 
1860–1894 muuttaneista 56 prosenttia oli naisia. Tässä laskelmassa ovat kuitenkin 
mukana kaiken ikäiset muuttajat. Jos tarkastellaan nyt käsillä olevan tutkimuksen 
koko aineistoa (1 032 muuttajaa), niin miesten ja naisten ero tasoittuu siten, että 
kolme viidestä muuttajasta oli naisia (61 %).

55 Tästä käytännöstä ei ole laadittu täsmällistä taulukkoa. Huomio perustuu lähdema-
teriaalia läpikäytäessä syntyneeseen vaikutelmaan. Tyypillinen tapaus oli, että vie-
rasseurakuntalainen nainen merkittiin kuulutettujen ja vihittyjen luetteloon jollain 
päivämäärällä kuulutettuna. Sen jälkeen hänet jollakin toisella päiväämäräällä mer-
kittiin vihityksi ja samalla päivämäärällä myös seurakuntaan sisään muuttaneeksi 
(esim. DDB nro 853003066). Paljon on myös tapauksia, jossa seurakuntaan muutto-
päivä ei ole aivan sama kuin vihkipäivä, mutta selvästi niin lähellä vihkiajankohtaa, 
että asioilla on selvä yhteys toisiinsa. Tällainen yhteys on havaittavissa myös lapsen 
syntymän ja seurakuntaan muuton välillä.

56 Esim. Hedman & Tjernström 1970, 14–17; Cornell 1982, 226; Norberg 1980, 67; 
Holmberg & Lindfors 1984, 25, 36, 42–43.
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Ilmiön alkuvuosia kuvaava käyrä on sen sijaan luotettava: 1860-luku oli hi-
taan muuton aikaa. Tätä selittää Sundsvallin alueella tarjoutuvien työmahdolli-
suuksien uutuus. Jotta perinteinen kausityö vaihtuisi alueelle asettumiseen, piti 
sahateollisuusyhteiskunnan osoittaa pysyväisyytensä. Vasta kun vuosi vuoden 
jälkeen kasvava sahateollinen yhteiskunta oli muuttunut pysyväksi ilmiöksi, 
alkoi se ihmisten silmissä näyttää myös toimeentulon kannalta – työn jatkuvuus 
ja riittävyys sekä myös ympärivuotisuus – luotettavalta alueelta muuttaa vakitui-
sesti asumaan. Houkutuksen piti kasvaa suureksi, koska matka kotiin oli lyhyt ja 
helppo. Miksi asettua Sundsvallin alueelle, jos sinne saattoi aina tarpeen tullen 
kulkea kausitöihin? Saharannikon vakiintuminen muutti pohjalaisten perinteistä 
kausityönteon mallia, jossa pysyvä asettuminen Ruotsin puolelle oli oletettavasti 
ollut paljon satunnaisempaa.

Oliko miesten ja naisten muuttokäyttäytymisessä ajallista eroa? Kuviosta 2 
käy ilmi, että naisten muutto oli tasaisempaa verrattuna miesten muuttoon: kun 
muutto 1870-luvun myötä todella alkoi, ei siinä esiintynyt suuria vuosittaisia 
vaihteluita. Miesten muuttokäyttäytymisessä sen sijaan oli naisia suurempaa 
vuosittaista vaihtelua. Lisäksi heidän intonsa muuttaa hiipui selvästi jo 1870-lu-
vun lopulta lähtien. Jos tarkastellaan vain kiihkeimmän muuton aikakautta 
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Kuvio 1.  Suomalaisten aikuisten muutto Sundsvallin alueen seurakuntiin 1859–1900, 
kaikki muuttajat.  
    Huom! Kuvion loppupään (1890-luvun lopun) käyrä ei ole yhtä luotettava kuin 
muu käyrä. Tämä johtuu lähdemateriaalin päättymisestä ja sen päättymisestä eri 
seurakuntien kirjanpidossa eri aikaan.
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1870–1893, huomataan, että puolet aikajakson miesmuuttajista saapui vuoteen 
1878 mennessä. Naisilla sama taitepiste saavuttui vasta vuonna 1882. Tiivistäen 
voi sanoa, että naisiin verrattuna miehet muuttivat ensin, he muuttivat aalloissa 
ja lakkasivat muuttamasta ennen kuin naiset lakkasivat muuttamasta.

Edellä esitetty muuttomalli käy yhteen sen kanssa, mitä Sundsvallin aluetta 
vastapäätä sijaitsevan ruotsinkielisen Pohjanmaan muuttomallista 1800-luvun 
lopulla tiedetään. Kun saharannikon työmaat aukesivat 1860-luvulla, se heijastui 
matkapassin ottaneisiin ja yhä useampi passi kirjoitettiin Ruotsiin menoa var-
ten. 1880-luvun puolimaissa muuttovirta alkoi yhä kiihtyvällä vauhdilla kääntyä 
Pohjois-Amerikkaan.57 Miesten aikaisempi luopuminen saharannikolle muut-
tamisesta käy puolestaan yksiin sen kanssa, että Pohjois-Amerikkaan meno oli 
alkuvaiheessaan tyypillisesti nuorten miesten liikehdintää. Vasta myöhemmin 
mukaan tulivat naiset.58

57 De Geer & Wester 1975, 50–63
58 Esim. Kummel 1980, 471–490, erit. taulukot. Koko Suomen tasolla asia oli samoin. 

Ks. Kero 1996, 103–107.
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Kuvio 2. Suomalaisten aikuisten miesten ja naisten muutto Sundsvallin alueen 
seurakuntiin 1859–1900.

    Huom! Kuvion loppupään (1890-luvun lopun) käyrä ei ole yhtä luotettava kuin 
muu käyrä. Tämä johtuu lähdemateriaalin päättymisestä ja sen päättymisestä eri 
seurakuntien kirjanpidossa eri aikaan.



70 ■ Markku Mattila – Sundsvallin alueen pohjalainen työvoima 1800-luvun jälkipuoliskolla

Iältään aikuiset muuttajat olivat 15–68-vuotiaita. Ryhmänä tarkastellen 
muuttajat olivat leimallisesti iältään 20–30-vuotiaita, sillä lähes kolme viidestä 
muuttajasta oli tämän ikäinen. Kaikkein runsain edustus oli 23–24-vuotiailla, jon-
ka ikäisiä muuttajissa oli eniten. Naiset olivat miehiä hieman nuorempia. Naisten 
tyypillinen muuttoikä oli 23-vuotta ja miesten 26-vuotta. Ryhmänä naiset olivat 
keskimäärin 26-vuoden ikäisiä, miehet 29-vuotiaita. Muuttajien iän vaihtelua voi-
daan tarkastella myös aikaan sidottuna. Kymmenvuotiskausittain tarkasteltuna59 
huomataan, että tyypillinen miesmuuttaja vanheni kaiken aikaa aina 1880-luvulle 
saakka (tyyppi-ikä liukuu 21 vuodesta aina 32 vuoteen). 1890-luvulla miesten 
tyypillinen muuttoikä sen sijaan äkillisesti laskee 18 ikävuoteen.60 Myös mediaani-
ikä vahvistaa havaitun ilmiön. Naismuuttajien tyyppi-ikä (ja myös mediaani-ikä) 
sen sijaan pysyy tasaisen samana. Kuitenkin siinäkin näkyy 1890-luvulla lievä 
notkahdus 20 ikävuoteen. Miesmuuttajien mediaani-iän nousu sopii myös jo 
edellä esiteltyyn amerikansiirtolaisuuden alkamiseen. Pohjois-Amerikka veti 
puoleensa nuoria miehiä. Tällöin vanhemmat miehet muuttivat vielä Sundsval-
lin alueelle, eli lähemmäs kotiaan Pohjanmaalla. Saharannikko oli ’kevytversio’ 
amerikansiirtolaisuudesta.

Sundsvallia ympäröivä sahateollisuusalue jakaantui useaan kuntaan. Elin-
keinotoiminnan luonteeltaan kunnat olivat erilaisia. Edeltävässä tutkimuksessa 
alueen kunnat on elinkeinotoimintansa luonteen mukaan jaettu neljään ryhmään: 
teollisuuskuntiin, maatalouskuntiin, yrityskuntiin sekä sellaisiin maatalouskun-
tiin, joissa myös teollisuudella oli jalansija.61 

Suomalainen väestö näyttää asettuneen saharannikon keskeisille teollisille 
alueille (Taulukko 3): Skön/Skönsmon, Alnö, Njurunda, Timrå ja Tuna olivat alu-
een keskeiset (saha)teolliset seurakunnat. Selvien maatalousalueiden (Selånger 
ja Tynderö) houkuttelevuus oli hyvin vähäistä. Sekä suomalaiset miehet että 
naiset asettuivat samoille seuduille. Tästä voidaan päätellä, että ruotsalaisiin 
seurakuntiin muuttanut suomalainen väestö työskenteli nimenomaan sahate-
ollisuudessa tai siihen kiinteästi kytköksissä olevissa työtehtävissä. Vain murto-

59 Olen täysin tietoinen siitä, että tämän laatuinen kymmenvuotistarkastelu on täysin 
mielivaltainen ilmiön ajallinen pilkonta. Kuitenkin, jotta ilmiön ajallista muutosta 
voidaan tarkastella, täytyy aika pilkkoa jotenkin. Tässä on päädytty kymmenvuotis-
kausiin, jotka havaintoaineistosta johtuen eivät kuitenkaan ole täsmälleen samanpi-
tuiset. Ensimmäinen kymmenvuotiskausi sisältää vuosina 1859–1869 muuttaneet, 
seuraava vuosina 1870–1879 muuttaneet, seuraava 1880–1889 muuttaneet ja vii-
meinen vuosina 1890–1900 muuttaneet.

60 Havaintojen pienentynyt määrä ei selitä tätä laskua. 1890-luvulta on 35 havaintoa. 
Toisaalta 1860-luvulta on 36 havaintoa, mutta tyyppi-ikä on 21 vuotta.

61 Tedebrand 1972, 60–63. Jako perustuu kiinteistöjen ja maaomaisuuden verotusluo-
kitukseen: oliko luokiteltu maatalousmaaksi vai muuksi. Yrityspaikkakunnalla tar-
koitetaan maatalouspaikkakuntaa, jossa puutavarateollisuus omisti ainakin yhden 
kolmasosan kaikesta yksityisesti omistetusta maasta.
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osa heistä tuli alueelle perinteisiin maataloustöihin, rengeiksi ja (karja)piioiksi, 
vaikka ammattinimikkeet renki ja piika olivat muutettaessa tulijoiden keskeisiä 
ammattinimityksiä. Tämä yhdessä muiden ammattia eli silloisessa yhteiskunnassa 
sosiaalista asemaa luonnehtivien nimikkeiden kanssa puolestaan osoittaa heidän 
lähteneen maaseudulta ja maaseudun työtehtävistä.62

62 Muuttajien ammateista ei ole laadittu täsmällistä taulukkoa. Sitä paitsi muuttajien 
ammatikirjaukset vaihtelivat. Esimerkiksi samana päivänä kirjattu muuttoluettelo 
mainitsee toisenlaisen ammatin kuin samana päivänä kirjattu huonekuntaan kuulu-
minen. Tekstissä esitetty perustuu lähteistöä läpikäytäessä syntyneeseen yleisvaiku-
telmaan.

Taulukko 3. Sundsvallin alueelle muuttaneen suomalaisen aikuisväestön 
jakaantuminen seurakuntiin sekä tuloalueen tyyppi 1859–1900 (%).

Seurakunta Kaikki Miehet Naiset Alueen tyyppi

Skön/Skönsmon 34 36 33 teollinen
Alnö 19 19 19 teollinen
Njurunda 15 16 15 teollinen
Timrå  7  6  7 teollinen
Tuna  7  6  8 teollinen
Hässjö  4  6  3 maatalous + teollinen
Selånger  4  3  5 maatalous
Sättna  3  2  3 yritys
Attmar  2  1  2 yritys
Tynderö  2  2  1 maatalous
Indal  1  1  1 yritys
Ljustorp  1  1  1 yritys
Sundsvalls stad  1  1  1 —
Galtström  0  0  0 —
Lagfors bruk  0 —  0 —
Lögdö  0 —  1 —

Yhteensä 100 100 100

N 817 267 550

Teollinen = teollisuuskunta (industrisocken); maatalous = maatalouskunta (jordbrukssocken); 
maatalous + teollinen = paikkakunta, jossa maatalous dominoi, mutta myös teollista 
toimintaa (jordbruksblandsocken); yritys = periaatteessa maatalouskunta, mutta 
puutavarateollisuus omisti kolmasosan tai enemmän yksityisessä omistuksessa olleesta 
maasta (bolagssocken). Tedebrand 1972, 60–63

Huom 1. Tedebrand (1972) ei ole luokitellut Sundsvallin kaupunkia.
Huom 2. Taulukon seurakuntaluettelossa mainitut tehdasseurakunnat (Galtsröm, Lagfors ja 

Lögdö) sijaitsivat taulukoissa mainituissa kunnissa seuraavasti: Galtsröm oli Njurundassa, 
Lagfors oli Ljustorpissa ja Lögdö sijaitsi Hässjössä.
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Suomalaisten lähtöalueet ja muuton paikallinen 
vaikuttavuus

Sundsvallin alueen muuttoluetteloiden perusteella ei voida tietää, mistä kunnista 
suomalaiset muuttajat olivat lähtöisin. Muuttoluetteloihin kotipaikaksi oli merkit-
ty vain ”Finland”. Muusta kirkonkirjamateriaalista voidaan kuitenkin kiertotietä 
käyttäen saada kuva siitä, mistä muuttajat tulivat.

Olettakaamme, että sekä kausityöläiset että Sundsvallin alueelle muuttaneet 
muodostivat lähtöalueidensa suhteen yhtenäisen ryhmän: he olivat siis lähtöisin 
samoista suomalaisista seurakunnista. Olettamus on looginen ja järkevä – paljon 
epätodennäköisempää olisi, että näiden kahden ihmisryhmän välillä olisi tässä 
suhteessa ollut eroavaisuus. Suomalaiseen seurakuntaan kuuluva, mutta Sunds-
vallin alueella oleskellut saattoi jättää itsestään ja kotipaikoistaan kertovia jälkiä 
kolmeen paikalliseen kirkonkirjarekisteriin: kuulutettujen ja vihittyjen luetteloon, 
syntyneiden ja kastettujen luetteloon sekä kuolleiden ja haudattujen luetteloon. 
Näistä luetteloista on lähteenä käytetty avioliittoon ja syntymään liittyviä luet-
teloita. Kuolemiseen liittyviä luetteloita ei tässä työssä ole käytetty hyväksi. Näin 
siksi, että kuolema Sundsvallin alueella oli täysin satunnainen tapahtuma – paljon 
satunnaisempi kuin esimerkiksi naimaikäisten hakeutuminen avioliittoon tai 
lapsen syntyminen hedelmällisessä iässä olevalle naiselle.

Avioliittoon liittyvän rekisteritiedon ja syntymiseen liittyvän rekisteritiedon 
välillä on tämän työn kannalta yksi merkittävä ero. Aviorekisterissä ihminen 
tyypillisesti esiintyi yhden kerran.63 Lapsia sen sijaan saattoi syntyä paljonkin 
samalle äidille. Äidit on merkitty vain nimellä, ei koodinumerolla. Kuten edellä 
on jo kerrottu tuohon aikaan nimet, nimimuodot ja kirjoitusasut vaihtelivat koh-
talaisen vapaasti ja äidin ja useamman lapsen varma yhdistäminen on tavallisesti 
mahdotonta. Tästä seuraa, että monilapsisuus nostaa joidenkin suomalaisten 
seurakuntien saamia kotipaikkamerkintöjä. Näin ollen kotipaikkaa koskeva pe-
rustieto on kerätty avioliittoon hakeutuneiden luettelosta. Syntyneiden luetteloa 
on käytetty täydentämään saatua tietoa sekä vertailumateriaalina. Koska näistä 
rekistereistä saatavaa kotipaikkatietoa aiotaan käyttää viitteellisesti, eli osoit-
tamaan muuttoliikkeen suuntaa, eikä eksaktisti osoittamaan ihmisten tarkkaa 
lukumäärää, on kahdesta rekisteristä koottu tieto riittävää.

Kuulutus- ja avioliittoluetteloon merkittiin kuulutukset hakeneista ja vihityis-
tä kumppaneista myös heidän kotiseurakuntansa. Syntyneiden lasten kohdalle 
merkittiin niin ikään lapsen kotiseurakunta. Lapsen ’vierasseurakuntalaisuus’ 
merkitsi käytännössä siis lapsen vanhemman kotiseurakunnan merkitsemistä. 

63 Tietenkin leskeytymistä ja uudelleen avioitumista tapahtui tuolloinkin. Etsimäni ih-
miset kuitenkin oleskelivat tilapäisesti seurakunnassa, jonka kirkonkirjaan heidät ul-
kopaikkakuntalaisina merkittiin. Näin ollen lähes aina ihminen esiintyy suomalaisen 
kotiseurakuntansa kanssa vain kerran.
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Jos lapsi syntyi aviottomana, on vieras seurakunta kiistatta äidin kotiseurakunta. 
Jos lapsen vanhemmat olivat avioliitossa ja saman seurakunnan jäseniä, lapsen 
kotiseurakunta viittaa avioparin yhteiseen kotiseurakuntaan. Aviolasten kohdalla 
ei kuitenkaan ole mainittu sitä, ovatko vanhemmat saman seurakunnan jäseniä. 
Jos vanhemmat olivat eri seurakunnista, kumman vanhemman seurakuntaan 
lapsi syntyi? Lähteissä on viite siitä, että lapsi seurasi äidin kotiseurakuntaa.64 
Vallinnutta käytäntöä ei kuitenkaan ole pystytty täysin todentamaan. Koska näitä 
kotiseurakuntatietoja käytetään vain viitteellisesti, ei eksaktina tietona, epätie-
toisuus ei vaikuta kotipaikoista tehtäviin päätelmiin.

Sundsvallin alueen seurakuntien kuulutettujen ja vihittyjen luetteloista on 
löydetty kaikkiaan 492 suomalaisesta seurakunnasta kotoisin ollutta naimahank-
keita viritellyttä (Taulukko 4). Tästä joukosta lähes kaikki myös vihittiin: pelkän 
kuulutuksen otti vain kuusi kihlautunutta.

Kihlapareista 98 oli sellaisia, että sekä morsian että sulhanen olivat Suomes-
sa kirjoilla (Taulukko 4). Lopuissa tapauksissa vain toinen kihlakumppaneista 
oli Suomessa kirjoilla ja toinen oli kirjoilla Ruotsissa. Yhteensä siis lähes kaksi 
kolmesta avioituneesta (60 %) näyttäisi löytäneen ’ei-suomalaisen’ kumppanin. 
Sukupuolten välillä oli eroa. Avioliittokirjausten mukaan Suomessa kirjoilla 
ollut mies aikoi avioitua muualla kirjoilla olleen naisen kanssa kaikkiaan 112 
tapauksessa. Suomalaisista naisista 188 aikoi avioitua muualla kirjoilla olleen 
miehen kanssa. Naiset avioituivat ’ei-suomalaisen’ kanssa hieman useammin 
kuin miehet.

Tämä tulos näyttää käyvän ristiin sen kanssa, mitä Sundsvallin alueen avio-
liittokäyttäytymisestä tiedetään. Tutkimustiedon mukaan tulomuuttajat usein 
avioituivat kotipuolesta kotoisin olleen kanssa.65 Näennäistä ristiriitaa selittää 
se, että muualla kuin Suomessa kirjoilla olleen kihlakumppanin syntyperästä ei 
kuulutettujen ja vihittyjen rekisterin perusteella voida sanoa mitään varmaan. 
Hän saattoi hyvinkin olla suomalainen, joka oli muuttanut itsensä aiemmin 
johonkin ruotsalaiseen seurakuntaan joko Sundsvallin alueella tai muualla 
Ruotsissa. Näin alunperin suomalainen saattaa nyt puheena olevissa kirjauk-
sissa olla ’ruotsalainen’. Ilmeistä on, että jokin osa näistä ’ei-suomalaisista’ 
aviokumppaneista oli entisiä ’suomalaisia’.

Avioliittoon aikoneiden kotipaikat tiedetään 433 ihmisen kohdalta (Tauluk-
ko 4). Muissa tapauksissa merkintä on tunnistamaton tai sitten vain yleisesti 
”Finland”. Tunnistettujen kotipaikkojen joukossa on muutamia kuntia, jotka 
tämän esityksen aiheen kannalta ovat merkityksettömiä, sillä ne eivät sijaitse 

64 Ks. nro 841002393. Hänen DDB:hen kirjatun ’elämänhistoriansa’ pohjalta näkee, että 
tässä tapauksessa avioparin lapset on merkitty äidin kotiseurakuntaan. 

65 Norberg 1980, 69–71, 80. Norberg on myös laskenut, että Alnössä avioituneista suo-
malaismiehistä 75 % nai suomalaisen kotipuolen tytön.
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Pohjanmaalla. Niistä oli kotoisin yhteensä kuusi ihmistä. Näin ollen Pohjan-
maalta oli avioliittoon aikoneita 427. 

Kaikkein suurimman väestöllisen panoksen Sundsvallin alueella avioon ai-
koneisiin antoivat Mustasaari, Närpiö ja Koivulahti (Taulukko 5). Näistä pitäjistä 
oli peräisin lähes puolet Sundsvallin alueella avioliiton takia kirkonkirjoihin 
viedyistä suomalaisista. Muiden Vaasan kaupungin läheisyydessä sijainneiden 
kuntien osuus oli vähäisempi.

Sundsvallin alueella aviohankkeita viritelleiden suomalaisten joukon täytyy 
edustaa koko Sundsvallin alueella oleskellutta suomalaista väestöä. Näkemystä 
tukee Sundsvallin alueella suomalaisiin seurakuntiin syntyneiksi merkittyjen 
lasten kotiseurakuntien (kotipaikkojen) tarkastelu (Taulukko 6). Lasten kotipaikat 
ja jakaantuminen niiden kesken seuraa hyvin pitkälle aviohankkeita viritelleiden 
suomalaisten kotipaikkoja ja jakaantumista niiden suhteen (Taulukko 5 ja Tau-
lukko 6). Näin ollen näistä taulukosta voidaan melkoisella varmuudella lukea 
myös niin suomalaisten kausityöläisten kuin Ruotsiin muuttaneiden suomalaiset 
keskeiset lähtöalueet. 

Sundsvallin alueelle suuntautunut kausityö ja muuttaminen näyttää tulleen 
melko rajatulta alueelta eteläisen ruotsinkielisen Pohjanmaan rannikkopitäjistä. 

Taulukko 4. Suomalaisten vierasseurakuntalaisten avioliittoon meno Sundsvallin 
alueen seurakunnissa 1864–1895.

Suomalaiseen seurakuntaan merkittyjä oli 492
– näistä vihittyjä oli 486
– näistä vain kuulutettuja oli 6

Suomalaisen seurakunnan jäsenistä 492
– naisia oli 284
– miehiä oli 208

Suomalaisten seurakuntien jäsenten kohdalla 492
– sekä sulhanen että morsian Suomesta, 98 avioliittoa 196
– toinen kumppaneista oli ruotsalaisen seurakunnan jäsen 296

Suomalaisten seurakuntien jäsenten kohdalla 492
– kotipaikka tunnetaan nimeltä 433
– kotipaikka yleisesti ”Finland” 46
– kotipaikka tunnistamaton 13

Näiden osalta, joiden kotipaikka tiedossa 433
– kotipaikka Pohjanmaalla 427
– kotipaikka muualla* 6

* = Nämä kotipaikat olivat Turku (2 ihmistä) sekä Helsinki, Saltvik, Sund ja Tornio, yksi ihmi-
nen jokaisesta.
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Käytännössä Vaasan kaupunkia ympäröivistä kunnista sekä Närpiön suunnalta. 
Miten tämä tulos suhtautuu saharannikon työssäkäynnistä jo tiedettyyn? 

Vaasan lääniin myönnetyistä, Ruotsiin matkustamiseen oikeuttavista passeista 
on tehty vuodet 1861–1890 kattava tutkimus. Mainittuna ajanjaksona Vaasan 
lääniin kirjoitettiin kaikkiaan 33 291 sellaista passia, joiden ottajan kotipaikka 
tiedetään. Passeja kirjoitettiin lähes jokaiseen silloisen Vaasan läänin kuntaan (ns. 
vanha Vaasan lääni)66. Vain seitsemään kuntaan niitä ei kirjoitettu.67 Toisaalta, 
kuntakohtaisissa passien määrissä oli suuria eroja: vähäisimmillään kyseisellä 
ajanjaksolla kunnassa kirjoitettiin Ruotsiin menoa varten yksi passi – siis yksi passi 
kolmenkymmenen vuoden jaksolla. Enimmillään samalla ajanjaksolla erääseen 
kuntaan kirjoitettiin yli seitsemän ja puolituhatta passia. Ruotsinkielisen Pohjan-
maan kuntiin kirjoitettiin yhdeksän passia kymmenestä (92 %). Suomenkielisistä 
kunnista passeja kirjoitettiin erityisesti ruotsalaisen Pohjanmaan kielirajakuntiin, 
Teuvalle, Laihialle, Vähäänkyröön ja Kauhavalle. Yhteensä nämä neljä kuntaa saivat 
lähes puolet (48 %) suomenkieliseen Vaasan lääniin kirjoitetuista passeista.68

66 ”Vanhaan Vaasan lääniin” kuului kuntia, jotka nykyään mielletään Keski-Suomeen 
kuuluviksi, esimerkiksi Jyväskylän seutu ja kuntia siitä pohjoiseen päin. Siihen kuului 
myös etelässä sellaisia kuntia kuin Virrat ja Multia, joita nykyään ei mielletä Pohjan-
maahan kuuluviksi.

67 Nämä kunnat olivat Soini, Pihlajavesi, Keuruu, Jyväskylän maalaiskunta, Uurainen, 
Konginkangas ja Sumiainen.

68 Tab. 19 Passtagare i Vasa län 1861–1890. Absoluta tal fördelat på destinationsländer. 
De Geer & Wester 1975, 98–103. 

Taulukko 5. Pohjanmaan alueen kunnista peräisin olleet ja avioliittohankkeiden takia 
Sundsvallin alueen kirkonkirjoihin merkityt suomalaiset 1864–1894: 
kotipaikka, lukumäärä ja osuus (%).

Paikkakunta Henkeä % Paikkakunta Henkeä %
Mustasaari 73 17 Munsala 14 3
Närpiö 71 17 Maksamaa 13 3
Koivulahti 56 13 Oravainen 7 2
Pirttikylä 36 8 Jepua 3 1
Maalahti 31 7 Luoto 2 0
Vöyri 28 7 Raippaluoto 2 0
Petolahti 27 6 Uusikaarlepyy 2 0
Vaasa 21 5 Bergö 1 0
Sulva 20 5 Kaskinen 1 0
Korsnäs 18 4 Kokkola 1 0

Yhteensä 427 100
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Käyttämässäni, edeltävän tutkimuksen tuottamassa pohjataulukossa, on haas-
teena kaksi asiaa. Ensinnäkin, se esittää myönnettyjen passien määrän koottuna 
viiden vuoden jaksoihin, ei vuosittaisena sarjana. Toinen vaikeus on se, että huo-
limatta taulukon otsikoinnista ”passinottajat” (passtagare) taulukko ei ilmeisesti-
kään kuvaa passinottajien lukumäärää, vaan myönnettyjen passien lukumäärää. 
Eli useita passeja ottanut on taulukkoon tuottanut niin monta merkintää, kuin 

Taulukko 6. Pohjanmaan alueen seurakuntiin Sundsvallin alueella syntyneet ja 
alueen kirkonkirjoihin merkityt lapset 1864–1896: kotipaikka, lukumäärä 
ja osuus (%).

Paikkakunta Lasta % Paikkakunta Lasta %
Närpiö 190 21 Jepua 4 0
Mustasaari 125 14 Raippaluoto 4 0
Koivulahti 106 12 Alahärmä 2 0
Vöyri 67 8 Alaveteli 2 0
Pirttikylä 62 7 Kokkola 2 0
Petolahti 61 7 Vähäkyrö 2 0
Sulva 52 6 Jurva 1 0
Vaasa 50 6 Kristiinankaupunki 1 0
Maalahti 49 5 Pietarsaaren mlk. 1 0
Korsnäs 44 5
Maksamaa 18 2 Vaasan lääni 5 1
Munsala 16 2
Oravainen 14 2
Kaskinen 9 1
Uusikaarlepyy 6 1 Kaikki 891

Huom. 1. Taulukkoon merkittyjen paikkakuntien lisäksi vauvoja merkittiin syntyneiksi myös 
Ahvenanmaalle (Sund 4 vauvaa, Geta, Saltvik ja Maarianhamina, kukin yksi vauva), 
Heinola, Helsinki, Kemi ja Viipuri (kukin yksi vauva), eli yhteensä 11 vauvaa. Pelkkä 
”Finland” oli kotiseurakuntana 37 vauvalla. Kahden vauvan kotiseurakunta oli sekavasti 
merkitty (Mustasaari ja Närpiö, Koivulahti ja Närpiö). Heidät on laskettu mukaan 
lähteissä esiintyneeseen kotipaikkaan ”Vaasan lääni”. Kaikkiaan kirkonkirjoihin merkittyjä 
suomalaisia vauvoja löytyi 941 kappaletta.

Huom. 2. Vauvojen kokonaismäärä on suurempi kuin ne synnyttäneiden äitien 
kokonaismäärä. Taulukko sisältää kaikki lähteistä löydetyt vauvat. Näin ollen eräät 
äidit ovat synnyttäneet taulukkoon useita vauvoja (esim. Sundin seurakunnan neljästä 
vauvasta kolme kohdentuu samalle äidille). Taulukkoa rakennettaessa ei vauvoja ole 
pystytty kohdentamaan äideilleen. Se taas johtuu tuon ajan kirjavasta nimikäytännöstä: 
samalla ihmisellä saattaa lähdemateriaalissa esiintyä useita nimiä tai nimivariantteja.
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on passeja ottanut.69 Näin ollen taulukossa esitetty passien lukumäärä on paljon 
suurempi, kuin niiden turvin Ruotsissa käyneiden ihmisten lukumäärä.

Miten edes summaarisesti arvioida passien turvin matkustaneiden ihmisten 
määrää? Kausitöissä työskenneltiin leimallisesti kesäsesongin ajan, eli noin kuusi 
kesäkuukautta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä menijällä oli todennäköisesti 
tarvetta vain yhdelle passille vuodessa.70 Näin ollen jonkinlaisen käsityksen Ruot-
siin menijöiden vuosittaisesta henkilömäärästä saadaan jakamalla myönnettyjen 
passien määrä myöntövuosien määrällä. Kun kuntia on paljon, mutta useimpien 
kuntien asukkaille on kirjoitettu aivan vähän passeja, on katse syytä kohdistaa 
sellaisiin kuntiin, joihin passeja kirjoitettiin paljon. Tällaiseksi rajaksi on asetettu 
keskimäärin kymmenen passia vuodessa aikajaksolla 1861–1890. Tämän rajan 
ylitti 18 kuntaa. Näiden kuntien asukkaat kirjoituttivat itselleen miltei yhdeksän 
kymmenestä (89 %) kyseisellä ajanjaksolla myönnetystä passista. Ilmiön tar-
kastelun kannalta keskittymistä näihin kuntiin voidaan pitää asianmukaisena.

Näyttää siltä (Taulukko 7), että passit kasaantuvat samoihin kuntiin, joiden 
nimet nousivat esiin edellä kartoitettaessa DDB-lähdemateriaalista löytyneiden 
suomalaisten kotipaikkoja. Passiluetteloiden pohjalta nousee esiin vain kaksi 
kuntaa – Teuva ja Laihia – jotka eivät esiinny taulukossa 5 tai 6. Näin ollen myös 
passiluettelot tukevat osaltaan jo edellä saatua ja esitettyä tulosta. Sundsvallin 
alueen pohjalainen työvoima tuli ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, erityisesti Vaasan 
seudulta ja Närpiön suunnalta. 

Avioitumista, lasten syntymää ja ruotsinkieliselle Pohjanmaalle myönnettyjä 
passeja koskevat tiedot on yhdistetty samaan kuvioon (Kuvio 3). Siitä nähdään, että 
suomalaisten muuttaminen Sundsvallin alueen kuntiin kävi käsi kädessä passien 
myöntämisen kanssa. Mitä enemmän passeja, sitä enemmän myös muuttoja. Tämä 
on ilmeistä, sillä Sundsvallin alueella oleskelevien suomalaisten väestömäärän 

69 Tab. 19 Passtagare i Vasa län 1861–1890. Absoluta tal fördelat på destinationsländer. 
De Geer & Wester 1975, 98–103. Passiluetteloista lähteenä, ks. ibid., 89–97.

70 Passin kestolle ei ollut asetettu laillista rajoitusta. Käytännössä passeja voitiin kir-
joittaa aivan tilapäisestä oleskeluajasta aina viiteen vuoteen saakka. Vaikka passi siis 
saattoi olla vaikkapa vain kuukaudeksi kirjoitettu, on luultavaa, että kausityöläiset 
kirjoituttivat itselleen ainakin yhden kauden aiottua oleskelua vastaavan passin: He 
eivät siis kirjoituttaneet itselleen suuressa mitassa useita passeja vuodessa. De Geer 
& Wester esittävät yhdeltä vuodelta (1885) tietoja passien pituuksista. Sinä vuonna 
Vaasan läänissä otettiin kaikkiaan 1 267 passia Ruotsiin. Niistä lähes puolet (47 %) 
oli maksimissaan kuuden kuukauden passeja, eli tarkoitettu tyypilliseen sen vuoden 
kausityöhön Ruotsissa. Hieman yli puolet (53 %) puolestaan oli kuutta kuukautta pi-
tempiä. Emme tiedä, mikä osuus näistä passeista oli korkeintaan 12 kuukauden pas-
seja ja mikä osuus useampivuotisia. Ajattelen, että 6–12 kuukauden passit voitaisiin 
myös laskea vuosittaisen kausityön piiriin. Pidemmät passit – joiden osuutta emme 
siis tiedä – olivat varsinaisesti tarkoitettu toistuvampaan tai pidempään oleskeluun. 
Lisäksi De Geerin & Westerin antama tieto koskee vain yhtä vuotta. Tieto voi olla 
täysin satunnainen ja poikkeava, eikä yleistettävissä. Ks. De Geer & Wester 1975, 92.
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Taulukko 7. Kunnat, joiden asukkaille kirjoitettiin keskimäärin vähintään 
kymmenen passia vuodessa Ruotsiin aikajaksolla 1861–1890, passien 
kokonaismäärä ja keskimääräinen määrä vuodessa.

Kunta
Passeja 
yhteensä

Keskimäärin
passia/vuosi Kunta

Passeja 
yhteensä

Keskimäärin
passia/vuosi

Närpiö 7 629 254 Petolahti 980 33
Vöyri 4 412 147 Oravainen 957 32
Mustasaari 3 333 111 Munsala 723 24
Koivulahti 2 139 71 Uusikaarlepyy 675 23
Vaasa 1 707 57 Maksamaa 621 21
Maalahti 1 561 52 Teuva 518 17
Korsnäs 1 119 37 Kokkola 508 17
Pirttikylä 1 109 37 Raippaluoto 456 15
Sulva 1 101 37 Laihia 290 10

Yhteensä 29 548 58

LÄHDE: Laskettu Tab. 19 Passtagare i Vasa län 1861–1890. Absoluta tal fördelat på destina-
tionsländer. De Geer & Wester 1975, 98–103.
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Kuvio 3.  Sundsvallin alueelle muuttaneiden suomalaisten aikuisten määrä, Sundsvallin 
alueella syntyneiden ja suomalaisiin seurakuntiin merkittyjen lasten määrä sekä 
Vaasan läänissä ruotsinkieliselle Pohjanmaalle myönnettyjen Ruotsin-passien 
määrä (100 kpl) viisivuotiskausittain 1861–1890.
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kasvaessa myös muuttohalukkaiden määrä kasvoi. Sen sijaan kuulutettujen ja 
vihittyjen määrä kasvaa tasaisesti kaiken aikaa. Ja varsinkin 1880-luvulla – vaikka 
muuttamisen määrä ja passien määrä kääntyivät laskuun – jatkaa solmittujen 
avioliittojen määrä nousuaan. 

Avioon aikomista, lasten syntymistä ja myönnettyjen passien määrää kuvaavat 
taulukot kuvaavat ilmiön jakaantumista ilmiön sisällä. Ne eivät siis kerro ilmiön 
voimakkuudesta paikallisella tasolla. Jotta tästä saataisiin kuva, pitää ilmiö suh-
teellistaa. Sundsvallin alueelle suuntautuneen muuttoliikkeen suhteellistamises-
sa käytetään verrantoa, jossa tiettyyn kuntaa merkittyjen avioliittoon aikovien 
osuutta kaikista avioon aikoneista verrataan lähtökunnan väestön osuuteen 
kaikkien mainittujen kuntien väestömäärän summasta.71 Tämä vertailu on esitetty 
Taulukossa 8. Seuraavassa tulkinnassa oletetaan, että kunkin kunnan avioitunei-
den osuus kaikista suomalaisten Sundsvallissa solmimista avioliitoista heijastaa 
suoraan kunnan osuutta Sundsvallin alueelle suuntautuneesta muuttoliikkeestä, 
joka jakaantuu tasaisesti siirtolaisuuteen ja kausityöhön.

Taulukosta 8 käy ilmi, että kausityöläisyys ja muuttoliike Ruotsiin oli suhteel-
lisesti voimakkainta Koivulahdella. Siellä avioituneita ja siten oletuksen mukaan 
myös kausityöläisiä ja Ruotsiin muuttaneita oli yli kolme kertaa enemmän kuin sen 
väestöllinen osuus lähtökuntien kokonaisväestöstä antaisi olettaa. Pirttikylässä 
tämä osuus oli kaksi ja puoli kertaa suurempi ja Petolahdella kaksi kertaa suu-
rempi kuin väestöllinen osuus. Suuresta avioituneiden absoluuttisesta määrästä 
huolimatta sellaisissa kunnissa kuin Korsnäs, Vöyri, Munsala ja Vaasa muuttoliike 
Sundsvallin alueelle oli vähäisempää kuin sen näiden kuntien väestöllisen koon 
huomioon ottaen olisi odottanut olevan. Nämä kunnat siis olivat aliedustettuina. 
Närpiö oli suuresta absoluuttisesta avioituneiden määrästä huolimatta ikään kuin 
’nollatilassa’, sillä sen osuus Sundsvallin alueella avioituneista vastasi sen osuutta 
lähtökuntien kokonaisväestöstä.

On syytä korostaa, että kyseessä on suhteellisen monimutkaiseen laskelmaan 
nojaava tulos. Näyttää kuitenkin siltä, että tämänsuuntainen tulos saa tukea myös 
kuntiin kirjoitettujen Ruotsin-passien suhteuttamisesta kunnan väkilukuun 
(Taulukko 8, sarake keskimäärin passia/vuosi per 1 000 asukasta). Tässä suhteu-
tuksessa kärkeen nousseista kunnista vain Uusikaarlepyy72 ei ole sanottavammin 
noussut esiin tutkittaessa avioituneiden ja syntyneiden kotipaikkoja. Näyttää 
siis siltä, että uusikaarlepyyläiset todellakin kävivät Sundsvallin alueella töissä, 
eivätkä tarttuneet tilaisuuteen muuttaa sinne.

71 Kaavana: (pohjalaisesta kunnasta kotoisin olleet avioon aikoneet/kaikki avioon ai-
koneet pohjalaiset)x100 = (pohjalaisen kunnan väkiluku/kaikkien tässä vertailussa 
olevien pohjalaisten kuntien väkiluku)x100. Käytetyt väkiluvut on saatu laskemalla 
vuosien 1875, 1880, 1885, 1890 , 1895 ja 1900 perusteella keskimääräinen väkiluku

72 Keskimäärin 19 passia/vuosi per 1 000 asukasta.
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Taulukko 8. Sundsvallin alueella avioituneiden pohjalaisten intensiteetti ilmiön 
huippukunnissa noin 1860–1900 sekä sen vastaavuus kunnan 
keskimääräiseen Ruotsin passien määrään vuosina 1861–1890, 
arviolaskelma.

Paikkakunta
ihmistä

avioituneista
%

avioituneista
%

väestöstä
keskimäärin passia/

vuosi per 1 000 asukasta

Koivulahti 56 13 4 20

Pirttikylä 36 8 3 16
Petolahti 27 6 3 16
Mustasaari 73 17 10 13

Maksamaa 13 3 2 11

Maalahti 31 7 5 12

Sulva 20 5 4 12

Närpiö 71 17 17 19

Korsnäs 18 4 5 9

Vöyri 28 7 10 18

Munsala 14 3 6 5

Vaasa 21 5 11 8

∑ = 408 N = 427 N = 83 253

Huom. 1. Sarakkeen ”% väestöstä” prosenttiluku on laskettu seuraavasti: Jokaisen 
paikkakunnan kohdalla on laskettu keskimääräinen väkiluku käyttäen vuosien 1875, 
1880, 1885, 1890, 1895 ja 1900 väkilukutietoja (nämä kuusi väkilukua on summattu ja 
jaettu kuudella). Sarakkeen N on laskettu summaamalla keskimääräiset väkiluvut yhteen. 
Laskelman pohjana käytetyt väkilukutiedot on otettu STV 1881; 1882; 1887; 1893; 1898; 
1903.

Huom. 2. Taulukossa esitetään vain kunnat, joista oli kotoisin vähintään 10 avioliittoon 
aikoneista.

Huom. 3. Närpiön väestöä laskettaessa sen väkiluvussa on vuoden 1890 jälkeenkin pidetty 
tuolloin muodostettu Ylimarkun kunta.

Huom. 4. Sarake ”Keskimäärin passia/vuosi per 1000 asukasta” on laskettu seuraavasti: 
Passien kokonaismäärä per 30 vuotta = keskimäärin passia vuosi. Keskimäärin passia 
vuosi per keskimääräinen väestö X 1000 = keskimäärin passia vuosi 1000 ihmistä kohti. 
Suomen virallisessa tilastossa on kuntakohtaiset väestötilastot vuosilta 1875, 1880, 
1885 ja tästä eteenpäin vuosittain. Keskimääräinen väestö vuosille 1861–1890 on saatu 
laskemalla vuosien 1875, 1880, 1885 ja 1890 väestön keskiarvo ja kertomalla tulos 30 
vuodella.
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On syytä vielä huomauttaa, että nämä tulokset ovat suuntaa antavia ja yleis-
täviä. Ne eivät missään tapauksessa ole eksakteja ja matemaattisia ’totuuksia’. 
Lisäksi ne käsittelevät vain muuttoa Sundsvallin alueelle. Ruotsin rannikolla oli 
muitakin sahateollisia keskuksia – muun muassa Härnösand ja Örnsköldsvik – 
joissa tarvittiin työvoimaa.73 Tässä käsitellyn aineiston valossa emme voi tietää 

73 Taussi Sjöberg 1981, 32–35.

Kuva 4. Ruotsinkielisen Pohjanmaan keskeiset lähtöalueet Sundsvallin seudulle. Pohjakartta 
Wester 1977, 27.
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kuinka sankoin joukoin ja mistä päin Suomea sinne mentiin, jos mentiin. Aineisto 
ei siis kerro koko saharannikolle suuntautuneen muuttoliikkeen suuruutta.

Länteen yli Pohjanlahden

Tämän tutkimuksen mukaan Suomesta muutti vuosina 1859–1900 yli 800 työ-
ikäistä – 15 vuotiasta ja vanhempaa – ihmistä Sundsvallin alueelle. Muuttajia 
oli yli 1 000, jos mukaan lasketaan lapset. Sundsvallin horisontista katsottuna 
muuttovirta ei liene ollut merkittävän suuri, vaikka kyseessä oli suurin Ruotsin 
ulkopuolelta tullut muuttajien ryhmä. Sen sijaan lähtöalueen, eli ruotsinkielisen 
Pohjanmaan näkökulmasta muuttoliike oli merkittävää. Vielä merkittävämpää se 
oli niissä kunnissa, joiden väkilukuun suhteutettuna se oli voimakkainta. Näitä 
kuntia näyttävät erityisesti olleen Koivulahti, Pirttikylä ja Petolahti. 

Nämä paikkakunnat näyttävät olleen tämän muuttoliikkeen keskuksia. Nii-
den ympärille ryhmittyi muita kuntia, joista muutto Sundsvallin alueelle näyttää 
olleen tavallinen tapahtuma. Koivulahden välittömässä läheisyydessä sijaitsivat 
Mustasaari, Maksamaa, Maalahti ja vielä Sulvakin, joissa ilmiön voidaan sanoa 
olleen voimakas. Pirttikylän ja Petolahden naapurina puolestaan oli Närpiö (joka 
tässä tutkimuksessa sisältää myös Ylimarkun), josta muuttoliike oli määrällisesti 
suurta ja passien määrästä päätellen kausityössä kulkeminen yleinen ’kansanhuvi’. 
Ruotsin suuntaan kulkeminen paikallistui voimakkaasti Vaasan ympäristöön ja 
sen eteläpuolisiin kuntiin. Siis paikkoihin, josta matka Sundsvallin alueelle oli 
huomattavan lyhyt. Ratkaisematta jää, miksi Kokkolan ja Pietarsaaren alueelta 
ei muutettu Sundsvalliin: merimatka sieltä ei käytännössä ollut sen pitempi kuin 
Vaasan seudulta. Näiltä alueilta on saatettu muuttaa saharannikon pohjoisemmille 
työmaille, esimerkiksi Härnösandiin ja Örnsköldsvikiin. 

Muuttajien lisäksi Sundsvallin alueella oleskeli myös suomalaista – pääasias-
sa ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta – peräisin ollutta kausityövoimaa. Pelkästään 
ruotsinkielisen Pohjanmaan kuntiin kirjoitettiin vuosina 1861–1890 lähes 30 000 
passia, jotka oikeuttivat lyhyempään tai pidempään oleskeluun Ruotsissa. Kes-
kiarvoisesti tämä tarkoittaa lähes 1 000 passia vuodessa. Kun passit kuitenkin 
olivat eri pituisia, joku saattoi samana sesonkina käyttää kahtakin passia ja kaikki 
passin ottaneet eivät matkustaneet, on selvää, että kausityössä vuosittain käyneitä 
ihmisiä täytyy olla passeja vähemmän. Joka tapauksessa pohjalaisia kausityöläisiä 
oli Sundsvallin alueella vuosittain satoja, parempina vuosina useampia satoja 
enemmän kuin huonompina vuosina. 

Tässä tutkimuksessa mahdollinen jatkomuutto Sundsvallin alueelta esimer-
kiksi muualle Ruotsiin, Brasiliaan tai Amerikkaan on jätetty käsittelemättä. 
Sundsvalliin kirkonkirjautuneiden kohdalla asia voitaisiin DDB:n lähde-
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aineistolla selvittää. Kausityöläisten kohdalla asia on tällä lähdemateriaalilla 
selvittämätön.

Saharannikon synty merkitsi myös ensimmäisen yhteispohjoismaisen teol-
lisen työmarkkina-alueen syntyä. Esimerkiksi Sundsvallin alueelle vaellettiin 
töihin koti-Ruotsin lisäksi Suomesta, Norjasta joku jopa Tanskasta saakka. Sa-
hateollisuuden myötä syntynyt yhteispohjoismainen työmarkkina-alue edelsi 
vuonna 1954 synnytettyä modernia yhteispohjoismaista työmarkkina-aluetta 
noin sadalla vuodella.

Siirtolaisuus Sundsvallin alueelle ja vielä runsaampi kausityössä käynti sekä 
kauppasuhteet, esimerkiksi elintarvikkeiden vienti saharannikon tarpeisiin, 
merkitsevät ruotsinkielisen Pohjanmaan elimellistä yhteyttä Pohjanlahden ylit-
se saharannikon Norlantiin ja myös syvemmälle Ruotsiin. Kyseessä on kiinteä, 
jatkuvaan oleskeluun ja myös siirtolaisuuteen sekä keskinäisiin avioliittoihin 
perustuva side. Saharannikon kukoistuksen hiipuessa Pohjanmaan muuttoaalto 
kääntyi yhä selvemmin Pohjois-Amerikkaan. Ruotsi palasi uudelleen pohjalaisten 
maastamuuton kohdealueeksi 1950-luvulta lähtien.
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Joonas Sotaniemi

Seinäjoen ja Vaasan nykyiset tulomuuttajat 
ja muuttamisen motiivit

Ihmisten liikkuvuus tutkimuskohteena

Tämä artikkeli perustuu Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksessa 
vuosina 2012–2013 toteutetun tutkimushankkeen Eteläisen Pohjanmaan muut-
tovirrat aineistoon. Hankkeessa selvitettiin maan sisäisen muuttoliikkeen tulo- ja 
lähtömuuton virtoja ja muuttajien ominaisuuksia sekä kokemuksia Seinäjoen ja 
Vaasan seutukunnissa. Hankkeen tutkimusraportti on julkaistu.1 Tässä artikkelissa 
syvennytään hankkeen aineiston pohjalta Seinäjoen ja Vaasan kaupunkien 
tyypillisten tulomuuttajien ominaispiirteisiin. Lisäksi selvitetään kummankin 
kaupungin keskeiset vetovoimatekijät ja pohditaan keinoja kaupunkien houkutte-
levuuden parantamiseksi tulomuuton kohteena.

Muuttoliikkeiden taustalla on ihmisten liikkuvuus. Suomea voidaan yleisesti 
pitää korkean liikkuvuuden maana: useamman kuin joka kolmannen suomalai-
sen tiedetään muuttaneen maantieteellisten alueiden välillä jossain vaiheessa 
elämäänsä.2 Seinäjoen ja Vaasan muuttotilanne heijastaa yleistä kehitystä, jossa 
muuttoliike maassamme on kasvussa, ja yhteiskunta on tulossa yhä liikkuvammak-
si.3 Kummankaan kaupungin oma väestönkehitys (syntyvyyden ja kuolleisuuden 
suhde) ei ole riittävä kasvattamaan väestöä halutulla tavalla. Muuttoliikkeestä on 
muodostunut väestön määrän merkittävä tekijä. Niinpä molemmat kaupungit 
ovat tavoitelleet väestömääränsä lisäystä pyrkimällä edistämään tulomuuttoa.

1 Sotaniemi & Mattila 2013. Tutkimushankkeen rahoitti Suomen Kulttuurirahaston 
Etelä-Pohjanmaan rahasto, mistä lämmin kiitos.

2 Holm et al. 2008, 13.
3 Järvinen 2000, 2.



88 ■ Joonas Sotaniemi – Seinäjoen ja Vaasan nykyiset tulomuuttajat ja muuttamisen motiivit

Suomen sisäisiä muuttoliikkeitä on tutkittu jo pitkään.4 Uudemmissa tut-
kimuksissa on selvitetty muuttovirtojen volyymeja, muuton suuntautumista, 
muuttajien ominaisuuksia sekä syitä ja motivaatiota. Tärkeimpiä havaintoja 
ovat olleet seuraavat: muuttovoittoalueet ovat keskittyneitä, muuttoliike vaikut-
taa alueen kehitykseen ja talouteen ja muuton keskeinen motivaatio on oman 
elintason parantaminen. Alueellisilla tekijöillä ja vetovoimalla on suuri vaikutus 
muuttoliikkeeseen.5

Muuttajien muuttomotiivien ja -syiden kirjo on laaja. Yleisimmin taustalla on 
työhön ja ammattiuraan, asuntoon ja asuinympäristöön sekä elämäntilanteessa 
tapahtuviin muutoksiin liittyviä tekijöitä.6 Tämän vuosituhannen suomalaisessa 
maassamuutossa on vahvasti korostunut halu parantaa omaa elämäntilannettaan. 
Muuton myötä elinoloissa on koettu tapahtuneen myönteistä kehitystä ja muutto 
on koettu positiivisena asiana.7

Tutkimustietoa muuttajien ominaisuuksista, rekrytoinnista ja kotoutumisesta 
sekä muuttajien tavoitteista halutaan, koska uudet asukkaat ovat muuttoalueiden 
elinvoiman ja kilpailukyvyn tärkeä voimavara. Muuttovirtojen tutkimus auttaa 
ymmärtämään muuton kausaliteetteja sekä muuttajien odotuksia, tavoitteita ja 
kokemuksia muutosta ja sen tuomista elämänmuutoksista. Alueelliset ominais-
piirteet ja kulttuurierot sekä muuttoliikkeen dynaamisuus antavat oman lisänsä 
tutkimustyön mielenkiintoisuudelle.

Monet tahot – esimerkiksi kaupungit, kunnat, erilaiset hallinnolliset organisaa-
tiot ja alueet – ovat kiinnostuneita siitä, minne ihmiset muuttavat ja miksi. Esimer-
kiksi kunnat ovat teettäneet tutkimuksia oman alueensa muuttoliikkeistä.8 Näin 
sen takia, että muuttovirtojen muassaan tuomiin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin 
ja aluekehityksellisiin haasteisiin pyritään vastaamaan. Eteläisen Pohjanmaan 
muuttoliikettä on selvitelty tarkastelemalla muun muassa alueellisia työntö- ja 
vetovoimatekijöitä sekä maahanmuuttajien kotoutumista.9

Vetovoima on keskeisessä asemassa muuttoliikkeessä. Se vaikuttaa olen-
naisesti sekä tulomuuton määrään että muuttajien laadullisiin ominaisuuksiin. 
Houkutteleva alue vetää enemmän muuttajia, ja vetovoiman kehittämiseen pa-
nostetaankin yhä enemmän.10 Toisaalta on muistettava, että jokin toisten positii-

4 Alan klassikkona voidaan viitata Reino Lennon tutkimukseen maassamuutosta vuo-
sina 1878–1939 (Lento 1951).

5 Ks. Söderling 1988; Karjalainen 1989; Korkiasaari 1991; Kytö 1998; Aro 2007.
6 Kytö & Väliniemi 2009, 26.
7 Korkiasaari & Söderling 2007, 254–255.
8 Ks. esim. Laakso et al. 2005; Kytö & Väliniemi 2009.
9 Itäpuisto 1999; Korpimäki & Zimmerbauer 2005; Aro 2010a ja Aro 2010b (erit. veto-

voima); Häkkinen & Mattila 2011 ja Mattila & Björklund 2013 (erit. maahanmuutto).
10 TEM 2011; Aro 2013, 60.
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viseksi mieltämä seikka voi toisten arvomaailmassa olla pois työntävä tekijä. Liian 
yksioikoinen muuttoliikepolitiikka saattaa ajan myötä johtaa kapea-alaistumiseen 
ja suhdannesidonnaiset riskit kasvavat.

Kunnan kehitys, talous, elinvoima ja hyvinvoinnin taso eivät yksinomaan ole 
riippuvaisia muuttajien määrästä, vaan oleellisia seikkoja ovat tulo- ja lähtömuut-
tajien sosiaaliset, taloudelliset, yksilölliset ja demografiset ominaisuudet.11 Nämä 
ovat yhteiskuntarakenteen kehityksen näkökulmasta avainkysymyksiä. Kuntien 
tavoitteena on saada työelämässä olevia ja kuntaan pitempiaikaisesti asumaan 
jääviä tulomuuttajia. Odotuksena on myös saada uutta tietotaitoa, innovaatioita 
sekä tuloja eli niin sanottuja ”hyviä veronmaksajia”.

Seinäjoki ja Vaasa

Vaasan ja Seinäjoen kaupungit sijaitsevat eteläisellä Pohjanmaalla lähellä toisi-
aan: niiden välinen etäisyys on noin 80 kilometriä. Kummassakin kaupungissa 
on nykyään noin 60 000 asukasta, Vaasan ollessa hieman väekkäämpi kuin Sei-
näjoki.12 Suomalaisella mittapuulla ne voidaan luokitella keskisuuriksi kaupunki-
keskittymiksi. Väestömäärä on ollut nousussa molemmissa kaupungeissa (Kuvio 
1). Seinäjoen kaupungin väestömäärä on kasvanut Vaasaa nopeammin. Vuosina 
1998–2009 Seinäjoki kasvoi keskimäärin 7,3 promillea nopeammin kuin Vaasa, 
huippuvuonna 2004 se kasvoi jopa 15,7 promillea Vaasaa nopeammin.13 Väestön 
kasvu koostuu luonnollisen väestönkasvun lisäksi maassa- ja maahanmuutosta. 
Seinäjoen kaupungin kasvua on nimenomaan siivittänyt voimakas maan sisäinen 
muuttoliike. Vaasan väestöä on puolestaan kasvattanut maahanmuuttajien suuri 
määrä, erityisesti vuodesta 2007 alkaen.

Vaikka kaupungit sijaitsevat lähekkäin ja ovat väestöltään saman kokoisia, ne 
ovat kaupunkirakenteeltaan hyvin erilaisia (kuva 1 ja 2). Vaasa on vanha (perus-
tettu vuonna 1606) ja perinteinen hallinto-, kauppa- ja satamakaupunki. Seinäjoen 
kaupunkihistoria alkoi runsaat kolme vuosisataa myöhemmin. Sisämaan maalais-
paikkakunta sai kasvupotentiaalia tullessaan rautatieristeyspaikaksi 1880-luvulla. 
Kauppala Seinäjoesta tuli vuonna 1931 ja kaupunki vuonna 1960. Vaasa omaa 
perinteisen vanhan satamakaupunkirakenteen. Seinäjoella puolestaan ’maaseutu-
mainen menneisyys’ kauppalastatuksineen ja suhteellisen nuori kaupunkistatus 
näkyvät kaupunkikuvassa, jossa on yhä piirteitä kirkonkylämäisyydestä. Vaasaan 
verrattuna Seinäjoen kaupunkirakenne ja väestön keskittyminen ovat hajanai-

11 Aro 2012.
12 Vuoden 2012 lopussa Seinäjoella oli 59 557 asukasta ja Vaasassa 60 996. 
13 Kuvio 5, Sotaniemi & Mattila 2013, 31.
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sempia. Seinäjoen kaupungin keskusta on rakentunut rautatieaseman ympärille 
ja muutaman vanhan valtaväylän varrelle. Vaasan keskusta on sijoittunut meren 
rannalle ja rakennettu tiivisti.

Kaupunkien elinkeinorakenne on melko samanlainen. Työpaikoilla mitattuna 
palvelut ovat keskeisessä asemassa. Työpaikkojen valossa Vaasa on Seinäjokea 
teollistuneempi: Vaasassa on Seinäjokea suurempi osuus jalostuksen työpaikkoja, 
kun taas Seinäjoella alkutuotannon työpaikkojen osuus on Vaasaa suurempi. Vaa-
san suuret yritykset toimivat korkean teknologian alalla, Seinäjoella pääasiallinen 
liiketoiminta-ala on elintarviketeollisuus. Vaasassa työpaikat myös sijaitsevat 
suuremmissa keskittymissä kuin Seinäjoella.14

Keskeisiä eroja kaupunkien välillä on kieliolosuhteissa, koulutustarjonnassa 
ja kansainvälisyydessä. Seinäjoki on lähes täydellisesti suomenkielinen, kun taas 
Vaasa on kaksikielinen. Vaasa on myös erityisesti Seinäjokeen mutta myös koko 

14 Sotaniemi & Mattila 2013, 20–22.

Kuvio 1.  Seinäjoen ja Vaasan kaupunkien väestömäärän kehitys 1990–2012. 
Lähde: Tilastokeskus: Väestörakenne.

Huom.! Kuvion aluejakona on käytetty 31.12.2011 voimassa ollutta kuntajakoa. Se 
tarkoittaa, että tuolloin voimassa ollut aluejako projisoidaan menneisyyteen. Näin 
ollen esimerkiksi Seinäjokeen 2000-luvulla liitettyjen kuntien väkimäärä on laskettu 
mukaan Seinäjoen väkilukuun jo 1990-luvulla. Kuvio siis esittää muista syistä, kuin 
kuntaliitoksista johtunutta väestömäärän kehitystä.

40000

45000

50000

55000

60000

65000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Seinäjoki
Vaasa



Seinäjoki ja Vaasa ■ 91

Kuvio 1. Seinäjoen kaupungin keskustan asemakaava. Lähde: Seinäjoen kaupunki 2013.

Suomeen verrattuna kansainvälinen paikka. Seinäjoella ulkomaan kansalaisten 
osuus väestöstä on vain kaksi prosenttia, kun heidän osuutensa Suomen väestöstä 
on kaksi kertaa suurempi ja Vaasan väestöstä kolminkertainen.15 Vaasassa on 
huomattavasti laajempi koulutus- ja opiskelutarjonta koulutuksen kaikilla tasoilla 
kuin Seinäjoella. Lisäksi Vaasassa koulutusta saa molemmilla kotimaisilla kielillä. 
Suurinta eroavaisuutta kaupunkien koulutustarjonnassa edustaa kuitenkin yli-
opisto, joka Vaasassa on, mutta Seinäjoella ei. Yliopisto tuo Vaasaan opiskelijoita, 
tutkijoita, kehitystoimintaa ja kansainvälisyyttä aivan toisella tapaa kuin Seinäjoen 
toiminnoiltaan vähäisempi yliopistokeskus. Vaikka Seinäjoen yliopistotoiminta on 

15 Sotaniemi & Mattila 2013, 15.
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Kuvio 2. Vaasan kaupungin keskustan asemakaava. Lähde: Vaasan kaupunki 2013a.
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suppeampaa kuin Vaasan, sillä on kuitenkin merkittävä vaikutuksensa Seinäjoen 
imagoon, vetovoimaan sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaan.16

Eteläisen Pohjanmaan alueen väestöllisen ja taloudellisen tulevaisuuden voi-
daan odottaa suurelta osin pohjautuvan näiden kahden kaupungin kehitykseen, 
hyvinvointiin ja vetovoimaan. Kaupunkien luonteet heijastuvat myös muuttajien 
ominaisuuksissa ja piirteissä.

Menetelmät

Eteläisen Pohjanmaan muuttovirrat hankkeessa tutkimusmateriaali kerättiin 
Seinäjoen ja Vaasan seutukuntien muuttajista. Aineiston perusjoukko koostui 
mainittuihin seutukuntiin vuosina 2007–2011 muuttaneista sekä sieltä pois 
muuttaneista, muuttohetkellä vähintään 18 vuotta täyttäneistä. Lisäksi muutto 
oli tapahtunut toisesta maakunnasta: lähimuuttoja (esimerkiksi naapurikunnasta 
toiseen) ei haluttu mukaan. Väestörekisterikeskus toimitti lähes 20 000 muuttajan 
tiedot. Systemaattisen otannan jälkeen otokselle lähetettiin postikyselylomake. 
Laaja lomake sisälsi strukturoituja ja osin strukturoimattomia kysymyksiä koskien 
muuttoa ja muuttajien ominaisuuksia. Takaisin saatujen ja analysoitujen lomak-
keiden perusteella valittiin lisäksi yhteensä kahdeksan tutkimuksellisesti mielen-
kiintoista tulomuuttajaa, jotka olivat muuttaneet Seinäjoen tai Vaasan kaupunkiin. 
Heitä haastateltiin.17 Näissä haastatteluissa selvitettiin heidän mielipiteitään ja 
kokemuksiaan muuttamisesta sekä muuton kohdekaupungista. Samalla selvitet-
tiin muuttajien näkemyksiä kaupunkien suunnitelmista ja kehityksen suunnasta. 
Haastattelumateriaalilla syvennettiin tutkimuslomakkeen tarjoamaa tietoa.18

Tässä artikkelissa analysoinnin kohteena ovat Seinäjoen ja Vaasan tulomuut-
tajat. Analyysin pohjana on yhteensä 73 Seinäjoelle ja 76 Vaasan muuttaneen 
henkilön tutkimuslomake sekä kahdeksan tulomuuttajan haastattelut. Tarkastelun 
keskiöön nousevat muuttajien ominaisuudet ja muuttamiseen liittynyt motivaatio, 
tavoitteet ja mielipiteet sekä näkemykset muuton kohdealueen vetovoimatekijöis-

16 Sotaniemi & Mattila 2013, 56.
17 Haastateltavina oli neljä Seinäjoelle ja neljä Vaasaan muuttanutta. Kummastakin kau-

pungista oli mukana kaksi naista ja kaksi miestä. Vaasan kohdalla otettiin haastatel-
tavaksi myös yksi ruotsia äidinkielenään puhuva. Iältään haastateltavat olivat 23–54 
-vuotiaita. Haastateltavat edustivat monipuolisesti koulutustaustoja ja heillä oli kes-
kenään erilaisia motivaatioita muuttoon.

18 Materiaalin keruu- ja analyysimenetelmistä tarkemmin, ks. Sotaniemi & Mattila 
2013, 23–29, 124.
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tä. Suoria haastattelulainauksia ei tässä artikkelissa esitetä.19 Tulosten pohdinta 
ja johtopäätökset perustuvat aineistolähtöiseen analysointiin ja tulkintaan.20

Artikkelissa tarkastellaan nimenomaan Suomen sisäistä muuttoliikettä, eli 
maassamuuttoa. Artikkelin tulomuuttaja tulee kohdemaakunnan rajojen ulko-
puolelta21 ja hän voi olla joko paluumuuttaja tai uusi asukas. Paluumuuttajalla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä muuttamista Suomen sisällä takaisin kotiseudulle, 
ja myös palaamista alueelle, jossa on asunut jo joskus aikaisemmin.

Useimmiten muuttovirtoja selitetään työntövoima–vetovoima-mallilla, joka 
sopii hyvin sekä yksilö- että rakennetason tarkasteluun. Mallin mukaan ihmisten 
muuttokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ovat jaettavissa neljään ryhmään: 
tuloalueen vetäviin, lähtöalueen työntäviin ja niin sanottuihin väliintuleviin sekä 
yksilöllisiin tekijöihin. Väliintulevat tekijät voivat vaikuttaa muuttopäätöksessä es-
teinä, esimerkkinä pitkä välimatka tai muuton aiheuttamat kustannukset. Ihmiset 
painottavat muuttopäätöksessään eri tekijöitä omien kokemustensa, arvojensa ja 
asenteidensa mukaan. Muuttamiseen vaikuttavat työntö- ja vetovoimatekijöiden 
lisäksi myös monet muuttajan yksilölliset ominaisuudet kuten terveydentila, 
ympäristön arvostukset ja henkilökohtaiset kontaktit.22 Tässä artikkelissa näkö-
kulmana on kaupungin vetovoiman tarkastelu.

Muuttajien ominaisuuksista saadaan yleisluontoinen kuva tyypittelyn avulla. 
Tyypittely on suomalaisessa maassamuuttotutkimuksessa usein käytetty menetel-
mä kuvaamaan ja ryhmittelemään tavallisimpia muuttajia ja heidän ominaisuuk-
siaan ja muuttomotiiveitaan. Muuttajat tyypitellään ominaispiirteidensä mukaan, 
ja keskeisten piirteiden perusteella voidaan muodostaa ryhmiä.23

Tulomuuttajien analyysi

Jotta tulomuuton suunnista ja voimakkuuksista saatiin selvyys, kysyttiin tutki-
muslomakkeessa muuttajan viimeisintä asuinkuntaa ennen tutkimusalueelle 
muuttamista. Tulomuuttajat nimesivät kymmenittäin eri kuntia. Jotta analyysi 
helpottui, kunnat yhdistettiin maakunniksi. Seinäjoelle tulleet muuttajat olivat 

19 Haastattelulainauksiin voi tutustua laajasti hankkeen julkaistussa tutkimusraportis-
sa, ks. Sotaniemi & Mattila 2013.

20 Aineistolähtöisestä metodista, ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2004; Eskola & Suoranta 
1998.

21 Seinäjoen kaupunkiin muuttaneet tulivat siis Etelä-Pohjanmaan maakunnan ulko-
puolelta ja Vaasan kaupunkiin muuttaneet siis Pohjanmaan maakunnan ulkopuolel-
ta.

22 Korkiasaari & Söderling 2007, 246.
23 Korkiasaari & Söderling 2007, 241–243.
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lähtöisin suhteellisen tasaisesti useasta eri maakunnasta. Viisi keskeisintä muut-
toaluetta luovutti kolme neljäsosaa kaikista tulomuuttajista. Vaasaan sen sijaan 
saavuttiin keskittyneemmin: suurin luovuttaja vastasi yksinään kolmasosasta 
Vaasaan tulleista muuttajista ja kahden keskeisimmän alueen luovuttamien tuli-
joiden määrä oli lähes puolet kaikista tulijoista. Keskittymisen vastapainona oli se, 
että toinen puoli Vaasan muuttovirroista koostui keskenään melko samanlaisista 
pienemmistä puroista.24

Seinäjoen tulomuutolle oli maantieteellisesti leimallista se, että tulomuuttajat 
tulivat pääasiassa Uudeltamaalta (20 %) ja naapurimaakunnista, eli Pohjanmaalta 
(20 %), Pirkanmaalta (15 %), Keski-Suomesta (11 %) ja Pohjois-Pohjanmaalta25 
(10 %). Vaasan tulomuutto oli luonteeltaan puolestaan enemmän kaukomuuttoa, 
jossa naapurimaakuntien osuus – Etelä-Pohjanmaata lukuun ottamatta – oli var-
sin vähäinen. Alueina jo mainitun Etelä-Pohjanmaan (17 %) ohella korostuivat 
Uusimaa (32 %) ja Varsinais-Suomi (10 %), kummatkin vahvan ruotsinkielisen 
väestön omaavia alueita. Kun tulomuuton muuttovirtojen maakuntataso puretaan 
auki, huomataan, että kummankin kaupungin tulomuutto saapui pääosin kaupun-
kikeskuksista. Seinäjoelle saavuttiin Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta (Uusimaa), 
Vaasasta ja Mustasaaresta (Pohjanmaa), Tampereelta (Pirkanmaa), Jyväskylästä 
(Keski-Suomi) ja Oulusta (Pohjois-Pohjanmaa). Vaasaan saavuttiin Helsingistä 
(Uusimaa), Seinäjoelta (Etelä-Pohjanmaa) ja Turusta (Varsinais-Suomi).

Aineiston tulomuuttajat olivat jo ’tottuneita muuttajia’. Seinäjoelle muuttaneis-
ta puolet oli elämänsä aikana vaihtanut kotikuntaa 2–4 kertaa ja neljännes 5–7 
kertaa. Vaasan tulomuuttajat näyttävät olleen vielä himpun verran liikkuvampia, 
sillä neljäsosa heistä oli vaihtanut kotikuntaa 2–4 kertaa ja kolmasosa 5–7 kertaa.

Äidinkieli oli yksi selkeimpiä ominaisuuksia, jotka erottivat Seinäjoelle ja Vaa-
saan muuttaneita toisistaan. Vaasaan tulleista lähes kolmasosa oli ruotsinkielisiä, 
mutta miltei kaikki Seinäjoelle muuttaneet olivat suomenkielisiä. Vaasa siis vetää 
puoleensa ruotsinkielisiä muuttajia, ja he näyttävät myös juurtuvan Vaasaan. Tämä 
on ymmärrettävää, koska Vaasassa ruotsinkielisen väestön osuus on merkittävä 
– noin neljännes väestöstä – ja kaupunkia ympäröi vahvasti ruotsinkielinen Poh-
janmaa. Seinäjoen kaupungin väestöstä puolestaan vain alle prosentti ilmoittaa 
äidinkielekseen ruotsin.

Vaasan tulomuuttajien vastauksissa kielikysymykset nostattivat kuitenkin 
myös ristiriitaisia mielipiteitä. Osa piti ruotsin kieltä alueen selkeänä vetovoimate-
kijänä. Osalle kieli oli pois työntävä tekijä. Äidinkielenään ruotsia puhuvat pitivät 
Vaasaa vetovoimaisena juuri kaksikielisyyden takia. Suomenkielisissä vastaajissa 

24 Ks. Taulukko 7, Sotaniemi & Mattila 2013, 34.
25 Pohjois-Pohjanmaa voitaneen tässä yhteydessä katsoa Etelä-Pohjanmaan naapuri-

maakunnaksi. Toki niiden välissä on Keski-Pohjanmaan maakunta, mutta sen alue, 
joka edellä mainittua kahta maakuntaa toisistaan erottaa, on perin kapea.
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oli sekä niitä, jotka suhtautuivat ruotsin kieleen kielteisesti että myös niitä, jotka 
suhtautuivat kaksikielisyyteen positiivisesti ja pitivät sitä alueen rikkautena. Mie-
lipiteissä heijastuivat selvästi ruotsin kielen yleistä asemaa Suomessa koskeneet, 
ajankohtaiset keskustelun suuntaukset.

Keskeistä oli myös paluumuuttajien suuri osuus. Lähes puolet Seinäjoelle ja 
Vaasaan muuttaneista oli jo joskus aiemmin asunut muuton kohteena olevassa 
kaupungissa. Seinäjoella paluumuuton määrää voi selittää muun muassa alueen 
talouselämän viimeaikainen voimakas kasvu ja kehitys. Suotuisan kehityksen 
myötä kaupunkiin on tullut entistä monipuolisempia työmahdollisuuksia, minkä 
takia paluu kotiseudulle on koettu aiempaa houkuttelevammaksi. Myös asumis-
vaihtoehdot ja palvelut ovat parantuneet. Paluumuutto kotiseudulle on vahvasti 
myös sosiaalinen ilmiö, joka pohjautuu sukulaisuussuhteiden ja juurille paluun 
arvostamiseen. Vaasan paluumuutossa näkyi eritoten ruotsin kielen merkitys; 
ihmiset haluavat muuttaa takaisin alueelle, jossa he voivat kommunikoida omalla 
äidinkielellään ja rakentaa siltä perustalta vahvat sosiaaliset verkostot. Molem-
milla kaupungeilla tuntui aineiston perusteella olevan tunnistettava ja vahva 
kotiseutuidentiteetti ja sitä pidettiin merkityksellisenä. Usein paluumuuttajat 
tulevat takaisin tarkoituksenaan jäädä alueelle pysyvästi.

Tulomuuttajat näyttävät kotoutuneen Seinäjoelle ja Vaasaan varsin hyvin. 
Lähes neljä viidestä vastaajasta ilmoitti väitteen ”olen kotoutunut” pitävän 
paikkansa. Yli puolet kummankin kaupungin tulomuuttajista koki nykyisen 
alueen myös kotiseudukseen. Täysin uudet asukkaat näyttivät kotoutuneen yhtä 
hyvin kuin paluumuuttajatkin, vaikka olisi voinut odottaa, että paluumuuttajille 
kotoutuminen olisi helpompaa. Merkittävänä osoituksena viihtyvyydestä ja ko-
toutumisesta oli myös se, että suuri osa kyselyyn vastanneista tulomuuttajista ei 
pitänyt Seinäjoelta tai Vaasasta poismuuttoa todennäköisenä. Tärkeimmät syyt 
jäädä alueelle olivat vakituinen työpaikka, hyvä viihtyvyys, perheen ja sukulaisten 
läheisyys, odotetun ja nyt toteutuneen kotiseudulle palaamisen arvostus sekä 
omistusasunnon rakentaminen tai hankinta.

Aineistossa ei Seinäjoelle muuttaneiden kohdalla noussut esiin yksittäistä 
muuton kärkisyytä. Tärkeimmän syyn asema jakautui kahden seikan kesken: 
perheen ja sukulaisten läheisyys sekä työ ja ura. Sen sijaan Vaasaan muuttaneiden 
vastauksissa työn ja uran merkitys muuttosyynä oli selkeästi kaikkein tärkein. Yhtä 
selvästi toisella sijalla oli perheen ja sukulaisten läheisyys. Yleisesti ottaen sekä 
Vaasaan että Seinäjoelle muuttaneiden keskuudessa merkityksellisinä pidettyjen 
muuttosyiden joukko oli hyvin samankaltainen. Vaasaan muuttaneista piirtyi 
kuitenkin kuva enemmän ura- ja työorientoituneena joukkona kuin Seinäjoelle 
muuttaneista.
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Korkeaa osaamista pidetään yleisesti keskeisenä edellytyksenä alueen me-
nestykselle globaalissa kilpailussa.26 Kaupunkien eritasoinen koulutustarjonta 
näkyi tulomuuttajien koulutustaustassa. Vaasaan muuttaneista noin kaksi viidestä 
oli suorittanut korkeakoulututkinnon kun Seinäjoelle muuttaneista vastaavan 
tutkinnon oli suorittanut vain noin joka neljäs. Koulutuksen erot korostuivat 
vielä selkeämmin koulutuksen ääripäissä. Vaasaan muuttaneista kahdellatoista 
prosentilla oli tutkijakoulutus, kun taas Seinäjoelle muuttaneilla sellainen oli vain 
yhdellä prosentilla. Vastaavasti Seinäjoelle muuttaneista neljällätoista prosentilla 
oli pelkkä perusasteen koulutus, kun taas Vaasaan suunnanneilla pelkästään se 
oli vain yhdellä prosentilla.

Taloudellisen hyödyn takia kunnat ovat kiinnostuneita erityisesti työllisistä 
muuttajista. He ovat muuttoalueille taloudellisesti merkittäviä: he tuovat muka-
naan verotuloja ja ostovoimaa, eivätkä rasita kunnallista sosiaalitointa. Yhden 
työllisen muuttajan tulot ovat noin neljä kertaa suuremmat kuin työssä käymät-
tömän muuttajan tulot.27

Aineiston tulomuuttajat olivat pääosaltaan kokopäivätyössä, mutta Vaasaan 
muuttaneiden kohdalla näin oli vielä hieman useammin kuin Seinäjoelle muut-
taneiden kohdalla. Seinäjoelle tulleita työllistivät eniten tekninen ala, opetus ja 
kasvatus, terveydenhoito- ja sosiaaliala sekä kaupallinen ala. Nämä neljä alaa 
työllistivät noin puolet muuttajista. Vaasassa selkeästi suurin tulomuuttajien 
työllistäjä oli terveydenhoito- ja sosiaaliala. Vaasan tulomuuttajista yli kaksi kol-
masosaa työllistyi neljälle suurimmalle alalle, joita olivat edellä mainitun lisäksi 
opetus ja kasvatus, kaupallinen ala ja toimistotyö. Voidaan sanoa, että Vaasassa 
tulomuuttajien virta työllistyi keskitetymmin tietyille aloille kuin Seinäjoella, 
jossa työpaikat löytyivät laajemmalta ammattikirjolta.

Merkityksellistä on, että Seinäjoen tulomuuttajien toiseksi suurin ryhmä 
(18 %) oli eläkeläiset. Vaasassa puolestaan toiseksi suurin ryhmä (16 %) oli 
opiskelijat. Seinäjoelle siis virtaa seniorikansalaisia ja Vaasaan nuoria. Tällä on 
merkitystä muun muassa yhteiskunnan voimavarojen suunnittelun sekä väestön 
ikärakenteen kehityksen kannalta. Opiskelijoiden osuudesta kaupunkien muutto-
virroissa voidaan kiteyttäen todeta, että Vaasaan tullaan opiskelemaan, kun taas 
Seinäjoelta lähdetään muualle opiskelemaan.

Vaasaan muuttaneiden keskimääräinen henkilökohtainen nettovuositulo oli 
viidenneksen korkeampi kuin Seinäjoelle muuttaneiden. Tämä käy yhteen sen 
edellä todetun asian kanssa, että Vaasan tulomuuttajista hieman useampi oli 
työllinen, kuin Seinäjoelle muuttaneista. Seinäjoen tulomuuttajien keskimääräiset 
henkilökohtaiset nettotulot olivat hieman matalammat kuin kaupungin väestöllä 
ja koko maassa keskimäärin. Vaasan tulomuuttajien tulot olivat keskimäärin kau-

26 Aro 2013, 10.
27 Aro 2012.
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pungin väestön ja koko maan väestön tuloja korkeammat.28 Karkeistaen näyttää 
siltä, että Seinäjoelle muuttaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti vertaillen 
alempituloisia muuttajia. Sen sijaan Vaasaan suuntaa sekä paikallisesti että val-
takunnallisesti vertaillen parempituloisia muuttajia.29 Mikäli tämä tilanne on 
pysyvä, se luo taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen eriytyvää potentiaalia 
näiden kaupunkien välille.

Asuin- ja elinympäristön laatuun liittyvät tekijät ovat nousemassa entistä tär-
keämmiksi asuinpaikkaa valittaessa.30 Ihmisten tarpeet ja toiveet asuinympäristön 
suhteen vaihtelevat eri väestöryhmien elämäntavan ja elämänvaiheen mukaan. 
Muuttajien asunnonvalinta ei ole täysin riippuvainen heistä itsestään, vaan sii-
hen vaikuttavat myös paikkakunnan asuntotarjonta ja -politiikka. Seinäjoella on 
selvästi keskitytty tarjoamaan omakoti- ja rivitaloasumista, kun taas Vaasalla on 
tarjottavana huomattavasti enemmän kerrostaloasuntoja.31

Jotta muuttajien asuintyypissä tapahtuneista muutoksista saatiin selvä kuva, 
taulukoitiin entinen ja nykyinen asuinmuoto ristiin. Kerrostaloista Seinäjoelle 
muuttaneiden joukossa oli käynyt niin, että heistä lähes puolet oli päätynyt rivi-
taloihin, neljäsosa omakotitaloihin sekä toinen neljännes kerrostaloihin. Vaasaan 
kerrostaloista muuttaneista suuri enemmistö, kolme neljästä, asui kerrostalossa 
myös Vaasassa. Sinne omakotitalosta muuttaneista sen sijaan vain alle kymme-
nesosa hankki omakotitalon ja kaksi kolmesta asettui kerrostalohuoneistoon. 
Seinäjoen tulomuuttajat siis vaihtoivat kerrostaloasuntonsa rivitaloihin ja oma-
kotitaloihin. Vaasassa asuntotyypin vaihto merkitsi omakotitaloista lähteneiden 
sijoittumista vaasalaisiin kerrostaloihin.

Merkittävä havainto on, että Seinäjoen tulomuuttajat asettuivat omakotitaloon 
selvästi harvemmin ja rivitaloon selvästi useammin kuin kaupungin väestö kes-
kimäärin. Vaasan tulomuuttajien asuintyyppi sen sijaan seurasi Vaasan väestön 
yleistä asuintyyppijakautumaa. Vaasan rakennuskantaa vasten tarkasteltuna 
rivitaloista lähteneiden Vaasan tulomuuttajien sijoittuminen muihin asumismuo-
toihin näyttää luonnolliselta: rivitaloon ei voi muuttaa, kun niitä ilmeisestikään 
ei ole saatavilla. Kummankin kaupungin tulomuuttajat toivoivat uudelta asuin-
kunnaltaan panostusta tonttien tarjontaan ja kaavoituspolitiikkaan sekä koh-
tuuhintaisten ja korkeatasoisten vuokra-asuntojen monipuolisempaa tarjontaa.

28 Tulomuuttajien nettovuositulon mediaani Seinäjoella ja Vaasassa on laskettu tutki-
musaineistossa annettujen omien ilmoitusten pohjalta. Kaupunkien ja koko maan 
nettovuositulojen mediaaniluvut ovat Tilastokeskuksen lukuja (Tilastokeskus: Tu-
lonjako).

29 Tulosta hieman pehmentää se, että näkemys muuttajien tuloista perustui tutkittavi-
en omaan ilmoitukseen, ei ’objektiiviseen’ lähteeseen kuten esim. verottajalta saatui-
hin tietoihin.

30 Kytö et al. 2006, 6.
31 Seinäjoen kaupunki 2009; Vaasan kaupunki 2012.



Päätelmiä muuttovirroista ja niiden ohjauksesta ■ 99

Vetovoimatekijät ohjaavat osaltaan muuttoliikettä. Äärimmillään yksittäinen-
kin houkuttelevaksi koettu seikka saattaa ratkaista asuinpaikan valinnan. Vetovoi-
matekijät ovat myös merkittävä seikka muuttajien ominaisuuksien tarkastelussa. 
Seinäjoelle muuttaneet nostivat tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi kaupungin posi-
tiivisen kasvun ja kehityksen. Varsinkin paluumuuttajilla oli kokemusta ’entisestä 
Seinäjoesta’ ja nyt uudesta, dynaamisemmasta. Toiseksi tärkeimmäksi vetäväksi 
tekijäksi koettiin palvelut. Palveluja kuvailtiin monipuolisiksi ja kattaviksi. Myös 
hyvät liikenneyhteydet ja tapahtumat huomioitiin alueelle merkityksellisinä teki-
jöinä. Liikenneyhteyksiltään Seinäjokea kuvailtiin liikenteen solmukohtana, josta 
on hyvä ja helppo liikkua eri puolille Suomea. Tapahtumatarjonnasta mainittiin 
erityisesti kesän suuret musiikkitapahtumat, Provinssirock ja Tangomarkkinat: 
näillä koettiin olevan huomattavan suuri merkitys Seinäjoen tunnettavuudessa 
ja vetovoimassa.

Vaasaan muuttaneiden mielestä selvästi tärkein vetovoimatekijä oli luonto: 
ranta, merellisyys ja saaristo. Merellistä ympäristöä arvostettiin virkistysmah-
dollisuuksien ja maisemallisuuden takia. Toiseksi tärkein tekijä oli työpaikat, 
joista mainittiin erityisesti suuret teollisuuden- ja korkean teknologian työpaikat. 
Kaksikielisyys oli koettu alueelliseksi rikkaudeksi ja eräänä väylänä kansainvä-
lisyyteen. Vaasaa kuvailtiin kansainväliseksi ja monikulttuuriseksi kaupungiksi, 
joka on vetovoimainen myös maahanmuuttajien näkökulmasta. Myös koulutus-
mahdollisuudet ja eritoten yliopisto nimettiin tärkeiksi vetovoimatekijöiksi.

Vetovoiman vahvuuksien lisäksi kartoitettiin myös kaupunkien heikkouksia. 
Heikkouksina Seinäjoella nähtiin suurten teollisuuden alojen ja akateemisten työ-
paikkojen puute. Muuttajat olivat myös kokeneet, että Seinäjoen kaupunkimaisuus 
ja kaupunkikulttuuri ovat vielä puutteellisia, kaupunki ja sen läheinen ympäristö 
on koettu vielä vahvasti maaseutumaiseksi, eikä kaupunkikulttuuria koeta Sei-
näjoelle ominaiseksi. Vaasassa muuttajien nimeämistä heikkouksista nousivat 
esiin eritoten kaksikielisyyden tuomat haasteet. Tässä korostuivat etenkin vas-
taajien kokemukset kielivaatimuksista työelämässä ja yleinen suhtautuminen 
kielipolitiikkaan. Seuraavina olivat maantieteellinen sijainti, työmahdollisuuksien 
niukkuus sekä huonot liikenneyhteydet. Vastaajien mukaan Vaasa on sijainniltaan 
vaikeasti saavutettavissa, se ei ole merkittävä liikenteen solmukohta ja sieltä 
on vaikea löytää toimivia kulkuyhteyksiä muualle Suomeen. Kaupungit voisivat 
parantaa vetovoimaansa kiinnittämällä huomiota edellä mainittuihin seikkoihin.

Päätelmiä muuttovirroista ja niiden ohjauksesta

Seinäjoki ja Vaasa osoittautuivat molemmat dynaamisiksi muuttoalueiksi. Nii-
hin tullaan sekä naapurimaakunnista eli läheltä, mutta myös kauempaa – näin 



100 ■ Joonas Sotaniemi – Seinäjoen ja Vaasan nykyiset tulomuuttajat ja muuttamisen motiivit

erityisesti Vaasaan, jonka tulomuutossa korostuivat ’ruotsalaisalueet’ Uusimaa 
ja Varsinais-Suomi. Tulomuuttajat ovat pääasiassa lähtöisin muuttoalueidensa 
suurista kaupunkikeskittymistä. Vaasan tulomuuttoa luonnehtii keskittyminen: 
tulomuuttajat saapuvat keskitetymmin tietyiltä maantieteellisiltä alueilta ja 
myös työllistyvät Vaasassa keskittyneemmin tietyille ammattialoille. Seinäjoki 
puolestaan vetää muuttajia tasaisemmin eri muuttoalueiltaan ja työllistää heitä 
laajemmalla toimialakirjolla.

Aineiston perusteella Seinäjoen ja Vaasan tulomuuttajat jäsentyivät selkeästi 
neljään ryhmään:

 – työ- ja uramuuttajat
 – paluumuuttajat
 – opiskelijat
 – kieliperusteiset muuttajat

Työmuuttajille työ- ja uramahdollisuuksien parantaminen ovat keskeinen muut-
tamisen motiivi. Useimmiten he ovat vastavalmistuneita tai työuransa alkuvai-
heessa ja muuttavat kaupunkikeskukseen työpaikan perässä. Paluumuuttajat ovat 
jo vakiintuneet työelämään. Heille perheen ja sukulaisten läsnäolo on tärkeää: 
he ovat asuneet jonkin aikaa muualla ja haluavat palata takaisin kotiseudulle. 
He kokevat paluuseudun turvalliseksi ja rauhalliseksi lasten kasvuympäristöksi. 
Heille on ominaista omistusasunnon hankinta ja perheen perustaminen. Opiske-
lijat muuttavat opiskelupaikan perässä ja valmistuttuaan heistä voi tulla työ- ja 
uramuuttajia. Heille asuinpaikan vaihto on yleistä. Kieliperusteiselle muuttajalle 
on tärkeää, että hän voi käyttää omaa kotimaista äidinkieltään työelämässä ja 
sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Tulomuuttajien tyypillisimmät piirteet on koottu taulukkoon 1. Seinäjoelle 
muuttanut on tyypillisimmillään keski-ikäinen tai sitä vanhempi, koulutustaso on 
alempi korkea-aste, tulot ovat olleet keskitasoa, ja hänellä on vakiintunut asema 
työelämässä. Hän on muuttanut alueelle paluumuuttajana. Asumisympäristöltään 
muuttaja haluaa rauhallisuutta, mutta kuitenkin palvelujen läheisyyttä. Hän asuu 
omistamassaan rivi- tai omakotitalossa keskustan lähellä kaupunkitaajamassa 
perheensä kanssa, mutta lapset voivat asua jo omillaankin. Muuttajalla on Sei-
näjoella vahva sosiaalinen verkosto ja sukulaisia. Hänen äidinkielensä on suomi.

Tyypillinen Vaasaan muuttaja on joko keski-iän lähettyvillä oleva työelämään 
vakiintunut perheellinen tai nuori opiskelija. Ensin mainitulla on usein ylemmän 
tason koulutus, ja hänen tulonsa ovat vähintään keskitasoa. Asunto hänellä on 
keskustan kerrostalossa. Nuorelle opiskelijalle kaupunki ei ole ennestään tuttu 
ja tulon motivaatio on opiskelupaikka. Nuori opiskelija on perheetön ja asuu 
vuokralla. Ruotsia äidinkielenään puhuva valitsee Vaasan.

Keskeinen havainto vetovoimatekijöistä oli, että Seinäjoella ja Vaasalla on 
tämän aineiston perusteella keskenään hyvin erilaiset ’vetovoiman profiilit’. 
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Seinäjoelle muuttaneiden esittämät vetovoimatekijät olivat aivan toiset kuin Vaa-
saan muuttaneiden. Seinäjoella keskeiset tekijät liittyivät kaupungin toimintojen 
myönteiseen kehittymiseen, liikenneyhteyksien sujuvuuteen ja noususuuntaiseksi 
koetun menestyksen arvostukseen. Imagolle tärkeiksi myönteisiksi tekijöiksi 
osoittautuivat myös kansallisesti tunnetut tapahtumat. Vaasassa vetovoimate-
kijöiksi nousivat luontoon ja elämisen keinoihin liittyvät seikat sekä arvonanto 
kielelliselle identiteetille. Kaupunkien erilaiset luonteet, rakenne ja toiminnot 
tuottavat erilaiset olosuhteet ja imagot. Seinäjoelle ja Vaasaan muutetaankin 
huomattavan erilaisten vetovoimatekijöiden tuomina.

Analyysissä havaittiin, että tulomuuttajat olivat jo ’tottuneita muuttajia’. Tästä 
perspektiivistä katsoen potentiaaliset tulomuuttajat näyttävät jo lähtökohtaisesti 
muuttohalukkailta, kun asia vain heille oikein esitetään. Voidaankin sanoa, että 
kaupunkien jo harjoittama panostus tulomuuttajien houkutteluun esimerkiksi 
asukasmarkkinoinnin keinoin on tie,32 jolla muuttohalukkaita ja muuttokoke-
musta omaavia voidaan kohtalaisen helposti värvätä. Silloin kannattaa entistä 
enemmän panostaa edellä hahmoteltuihin sekä jo olemassa oleviin vetovoimate-

32 Korpimäki & Zimmerbauer 2005; Vrt. Kytö & Aatola 2006; Ks. myös Seinäjoen strate-
gia 2009 ja Vaasan strategia [2011].

Taulukko 1. Seinäjoen ja Vaasan tulomuuttajien tyypillisimmät ominaispiirteet.

Ominaispiirre Seinäjoki Vaasa

Ikä: keski-ikäinen tai  
vanhempi

nuori aikuinen tai  
keski-ikäinen

Perhe: lapsiperhe tai lapset jo  
omassa taloudessa

lapsiperhe tai ei lapsia

Äidinkieli: suomi suomi tai ruotsi

Koulutus: alempi korkea-aste ylempi korkea-aste

Työ tai opiskelu: vakiintunut työelämään opiskelija tai vakiintunut  
työelämään

Tulotaso: keskituloinen keski- tai korkeatuloinen

Asuminen: kaupunkitaajama, rivi-  
tai omakotitalo

tiivis kaupunkialue,  
kerrostalo

Muuttomotiivi: asuminen, sosiaaliset syyt  
ja paluumuutto

työ ja ura, opiskelu ja  
paluumuutto
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kijöihin että kiinnittää huomiota työntävien tekijöiden eliminointiin ja asiantilan 
kohentamiseen.

Molempien kaupunkien väestönkasvu on viime vuosina ollut huomattavalta 
osin muuttoliikkeen ansiota, ja tämä suuntaus näyttää olevan jatkuva. Muuttoliike 
tuo potentiaalia kaupunkikehitykseen ja moniulotteisuutta elinkeinoelämään sel-
laisella määrällä, mihin luontainen väestön kehitys ei yllä. Seinäjoelle ja Vaasaan 
suuntautuvien muuttovirtojen rakenteiden, kaupunkien vetovoimatekijöiden ja 
muuttajien profiilien erot ovat selkeät. Näin ollen kaupungit eivät nykyisellään 
kilpaile keskenään samanlaisista muuttajista. Tämän ainutlaatuisen asetelman 
pohjalta voisi olettaa yhteisen alueellisen strategian ja koordinoidun yhteistyön 
rakentamisen hyödyttävän keskuskaupunkien lisäksi myös niitä ympäröiviä maa-
kuntia muuttovirtojen tuloksekkaassa ohjannassa ja muuttajien rekrytoinnissa. 
Kilpailuasetelma voi kuitenkin alueiden elinkeinoelämän kehittymisen, työpaikka- 
ja koulutustarjonnan ja muiden suhdannetekijöiden takia muuttua toisenlaiseksi. 
Tämän ohella pitkään jatkuva muuttajatyyppien voimakas polarisoituminen voi 
johtaa elinkeinotoiminnan edellytysten, työvoiman osaamisen ja koko yhteiskun-
tarakenteenkin yksipuolistumiseen. Alueellinen koordinaatio saattaisi parantaa 
muuttoliikkeen muutosten ja niiden seuraamusten ennakointia paremmin kuin 
vallitseva tilanne ilman määriteltyä yhteistyöasetelmaa.

Vaikka kaupunkien vetovoimatekijät ja tulomuuttajien ominaisuudet ovat eri-
laisia, niillä on yhteisiäkin piirteitä. Molemmissa kaupungeissa arvostetaan ’kovien 
arvojen’ ohella juuria. Ne näyttävät merkittävästi ohjaavan muuttamisen tapoja 
ja paluuta juurille arvostetaan. Eteläisellä Pohjanmaalla maakuntaidentiteetti on 
aina ollut ja on edelleenkin vahva. Eräänä osoituksena tästä on, että lähes puolet 
Seinäjoelle ja Vaasaan muuttaneista oli paluumuuttajia. Merkillepantavaa on, että 
he näyttävät tulevan jäädäkseen ja että heidän kotoutumisensa näyttää sujuvan 
hyvin. Näistä syistä paluumuuttajat ovat tällä alueella tärkeä ja vakiintuneisuutta 
ilmentävä elementti vilkkaasti liikkuvissa muuttovirroissa. Tämä muuttajaryhmä 
on huomionarvoinen voimavaratekijä sekä nyt että identiteettinäkökulman an-
siosta oletettavasti myös tulevaisuudessa. Mutta vaikka paluumuuttajien yhtenä 
muuton motiivina on paluu juurille, heidän kohdevalintaansa ei tule kuitenkaan 
pitää itsestään selvänä. Siksi heille tärkeät seikat alueen markkinoinnissa ja 
rekrytoinnin perusteina on syytä pyrkiä tunnistamaan ja ottamaan huomioon.

Väestönkehityksen varassa paljolti oleva alueen elinvoimaisuuden kasvu 
tarvitsee kuitenkin myös uudismuuttajia, joiden houkuttelemisessa kunnilla on 
toisenlaisia haasteita kuin alueen ennestään tuntevien paluumuuttajien rekrytoin-
nissa. Haasteisiin vastaaminen edellyttää suunnitelmallista markkinointia, tiedot-
tamista ja asuntopolitiikkaa, harkittuja taloudellisia tukitoimia sekä monipuolista 
työ- ja koulutustarjontaa. Toimenpiteiden suunnittelussa tarvitaan tutkimustietoa 
muuttovirtojen rakenteista ja ohjautumisesta ja kilpailun kasvaessa oletettavasti 
enenevässä määrin myös muuttajien toiveista, tavoitteista ja kokemuksista.
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Lähitulevaisuudessa Seinäjoelle ja Vaasaan muuttavien ominaisuuksien 
voidaan odottaa pysyvän oleellisilta osin nykyisen kaltaisina, koska kaupunkien 
väliset vetovoimatekijät ovat niille nykyisellään luontaisia ja niiden erot selkeitä. 
Kummankin vetoelementit näyttävät nyt vahvoilta eikä niihin ainakaan lyhyellä 
aikavälillä liene odotettavissa ratkaisevia muutoksia. On kuitenkin syytä korostaa, 
etteivät sen enempää veto- kuin työntövoimatekijätkään ole välttämättä itsestään 
rakentuvia ja vakioisia eivätkä ’ylhäältä annettuja’, vaan että niihin voidaan tarvit-
taessa ja haluttaessa vaikuttaa. Tuloksekas ja muutospaineet kestävä muuttopo-
litiikka edellyttää ajan tasalla olevaa tutkimustietoa ja siihen pohjautuvaa yhteis-
työtä ja toiminnan koordinointia. Toimet eteläisellä Pohjanmaalla tulisi järjestää 
siten, ettei alueen kuntien nykyinen kilpailu erilaisista muuttajista tarkoituksetta 
kääntyisi voimavaroja turhaan kuluttavaksi kilpailuksi samoista muuttajista.
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Sanna Uusitalo1

Halutusta työvoimasta elatuskyvyttömiksi 
yksilöiksi: Vietnamilaisen työvoiman 
ihmeelliset seikkailut Kauhajoella

Mistä kaikki alkoi

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva Kauhajoki on paikka, josta perintei-
sesti on lähdetty maailmalle töihin. Kauhajoelle kohdistuvalla maahanmuutolla 
ei 2000-luvun alussa ollut pitkää tai laveaa historiaa takanaan. Paikkakunnalla 
kyllä asui ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. He eivät kuitenkaan erityisesti erottuneet 
katukuvasta, eikä kaupunki ollut tehnyt heidän kotouttamisensa eteen mitään 
toimenpiteitä. Työperäinen maahanmuutto oli siellä tuolloin aivan uusi ajatus 
ja huomattava harppaus tuntemattomaan. Työvoimapulan edessä ajatustavan 
muutos oli kuitenkin välttämätön.

Vuonna 2006 Kauhajoen yrityksissä riitti työtä. Tilauskirjat olivat täynnä, 
mutta tulevaisuus näytti kuitenkin epävarmalta. Yrityksillä menisi hyvin vain, jos 
niiden tarpeisiin jatkossakin olisi riittävästi osaavia työntekijöitä. Kauhajoella – 
ja sitä ympäröivällä Suupohjan alueella – työvoiman riittävyyttä uhkasi kuiten-
kin eläköityminen ja oman nuoren työvoiman puute. Väestön keski-ikä kasvoi 
nuorten muuttaessa alueelta isompiin kasvukeskuksiin. Syntyvyys oli vähäistä 
ja huoltosuhde huolestuttava. Elinkeinoelämän kädentaitoja vaativille, alhaisen 
koulutustason toimialoille, ei yksinkertaisesti riittänyt työntekijöitä. Yrittäjille 
nousi huoli tulevaisuuden työntekijöistä – mistä työvoimaa työmarkkinoilta 
poistuvien osaajien tilalle?2 

Alueen työnantajat viestittivät elinkeinotoimelle huoltaan osaavan työvoi-
man saatavuudesta. Osaavia tekijöitä tarvittiin, ja heitä tuli olla saatavilla myös 

1 Kirjoittaja Sanna Uusitalo työskenteli maahanmuuttokoordinaattorina Kauhajoel-
la (Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän palveluksessa) vuosina 2008–2014. 
Työnsä takia hän seurasi läheltä ja myös osallistui tässä artikkelissa käsiteltyyn ta-
pahtumakulkuun.

2 Carita Latikan haastattelu.
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tulevaisuudessa. Vain tällä edellytyksellä yritykset voisivat toimia Kauhajoella. 
Työvoimapulan takia uhkana oli, että yritykset siirtäisivät tuotantoaan muualle 
Suomeen tai jopa Suomen ulkopuolelle. Epävarmat takeet työvoiman riittävyydes-
tä myös osaltaan hankaloittivat uusien yritysten syntymistä ja elinkeinoelämän 
laajentumista.3

Kauhajoen kaupungin johdossa taloudellista ylämäkeä ja suupohjalaista 
tekemisen meiningin mentaliteettia tahditti silloinen kaupunginjohtaja Antti 
Rantakokko (virassa 2005–2009). Rantakokko oli johtajana energinen ja uusille 
ajatuksille avoin strategi. Yritysten esille nostama huoli osaavan työvoiman saa-
tavuudesta herätti pelkoa myös alueen tulevasta yleisestä elinvoimaisuudesta. 
Kauhajoen kaupunki siirsi katseensa tulevaisuuteen ja uusiin mahdollisuuksiin. 
Työperäinen maahanmuutto alettiin nähdä yhtenä vaihtoehtona sekä akuutin 
työntekijätarpeen helpottajana että yleisemminkin tulevaisuuden työvoiman 
riittävän saatavuuden takaajana.

Miksi Vietnam?

Työperäisen maahanmuuton mahdollisuuksia pohtimaan muodostettiin työryh-
mä. Alueen työnantajat olivat siinä alusta alkaen aktiivisesti mukana. Työryhmä 
toivoi työperäisen maahanmuuton koko prosessilta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 
Tavoitteena oli avoin tiedotus, työntekijäjärjestöjen kuuleminen sekä se, että 
työvoimaa tarvitsevat yritykset hoitaisivat rekrytoinnit suoraan itse käyttämättä 
välikäsiä, esimerkiksi välitysfirmoja.4 

Rekrytointimahdollisuuksien tutkiminen aloitettiin jo toimivan EURES-mallin 
suomien mahdollisuuksien kartoittamisella. Huolena oli kuitenkin se, riittäisikö 
Suupohjan alueen vetovoima kilpailuun työvoimasta Euroopan unionin sisällä. 
Pelkona oli, että työntekijöiden sitoutuneisuus alueelle olisi heikkoa. Haussa oli 
nimenomaan pysyvä, alueelle asettuva työvoima, ei tilapäinen työvoima.5

Jo hyvin varhaisista keskusteluista lähtien ajatuksena oli, että rekrytoinnit 
tulisi keskittää tiettyyn maahan tai alueeseen. Yksi mahdollinen kohdemaa oli 
Ukraina. Sinne suuntautuvien vahvojen kontaktien puuttuessa yhteistyön ei 
kuitenkaan nähty olevan tarpeeksi vakaalla pohjalla. Ukrainasta kohdemaana 
luovuttiin.6

3 Carita Latikan haastattelu.
4 Kari Nuuttilan haastattelu.
5 Carita Latikan haastattelu.
6 Carita Latikan haastattelu.
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Vietnam valikoitui kohdemaaksi sattumalta, oikeiden ihmisten kohdatessa 
toisensa oikeassa paikassa oikeaan aikaan.7 Oikea paikka oli Etelä-Pohjanmaan 
maakuntaliitto. Erittäin keskeinen henkilö Vietnamin valikoitumisen kannalta 
oli maakuntaliitossa tuohon aikaan projektipäällikkönä työskennellyt vietna-
milaissyntyinen Mai Renko. Hänellä oli tietoa ja kulttuuriosaamista, mutta sen 
lisäksi myös todellisia ja asian kannalta relevantteja kontakteja Vietnamiin. Tässä 
kehyksessä ennestään tuntematon Vietnam alkoi tuntua todelliselta kumppa-
nivaihtoehdolta paitsi Kauhajoen työvoiman tarpeen paikkaajana, myös koko 
Etelä-Pohjanmaan laajempana kumppanina. Koettiin, että Suomella oli Vietna-
missa hyvä maine ja toisaalta Vietnamilla puolestaan oli pitkä historia ja kokemus 
työvoiman lähettämisestä ulkomaille. Vietnam myös painiskeli työvoiman suhteen 
päinvastaisen ongelman kanssa kuin Kauhajoki tai Suupohjan alue, sillä maassa 
oli ylitarjontaa osaavasta nuoresta työvoimasta.8

Kun Vietnam oli valikoitunut kumppaniksi, alkoi yhteistyö kehittyä nopeasti. 
Jo maaliskuussa 2007 Vietnamin Suomen suurlähettiläs Tran Ngoc An vieraili 
ensimmäisen kerran Kauhajoella.9 

Tavoitteena laaja-alainen yhteistyö

Kerrankin Etelä-Pohjanmaa oli oikeaan aikaan matkassa. Nyt riippuu meistä 
alueen yrittäjistä ja toimijoista kuinka osaamme mahdollisuuden hyödyntää 
viipymättä.10

Tuolloinen työvoiman rekrytointi tulee nähdä vain yhtenä palasena aiotussa 
Vietnam-yhteistyössä, sillä katsanto oli huomattavasti laajempi. Vietnamin tai vain 
suurkaupunki Hanoin rinnalla pikkuinen Kauhajoki oli mitätön vastapari. Yhteis-
työn kumppaniksi valjastettiinkin koko Etelä-Pohjanmaa, ja Etelä-Pohjanmaan 
liitolle tuli siinä avainrooli. Lopullinen päämäärä oli kuitenkin vielä kauaskan-
toisempi. Se oli Suomen ja Vietnamin valtioiden välinen tuleva yhteistyö, joka ei 
pysähtyisi pelkästään työvoiman saatavuuteen. Etelä-Pohjanmaan ja Vietnamin 
yhteistyöstrategian yhteinen visio oli, että yhteistyö maiden välillä koskisi elin-
keinoelämää, julkishallintoa, koulutusta ja kulttuuria. Tässä suuressa kuviossa 

7 Wennberg et al. 2009, 10.
8 Wennberg et al. 2009, 9.
9 Matkaraportti 2007, 3.
10 Matkaraportti 2007, 11.
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Etelä-Pohjanmaan haluttiin toimivan esimerkillisessä edelläkävijän roolissa, 
”edelläkävijämaakuntana”.11

Yhteistyön alettua valmisteltiin pikaisesti fact finding -matka. Etelä-Pohjan-
maan 15-jäseninen valtuuskunta vieraili Vietnamissa jo marras-joulukuussa 
2007. Mukana oli laajalti maakunta- ja seutuhallintoa ja keskeisiä organisaatiota. 
Edustettuna oli Etelä-Pohjanmaan liitto, Kauhajoen kaupunki ja Seinäjoen Ammat-
tikorkeakoulu (kukin kahden edustajan voimin) sekä Suupohjan elinkeinotoimen 
kuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry. 
ja Järviseudun ammatti-instituutti (kukin yhdellä edustajalla). Suupohjalaisia 
yrityksiä matkalla edusti viiden hengen delegaatio, joista suurin osa edusti me-
talliteollisuuden yrityksiä.12

Matka ei johtanut vain Hanoihin, vaan valtuuskunta vieraili myös Ho Chi Minh 
Cityssä ja Haiphongissa. Matkaraporttiin kirjattujen osallistujien kommenttien 
perusteella matka oli menestys. Raportista huokuu ehkä hämmästyneisyyskin 
siitä, miten hyvän ja korkea-arvoisen vastaanoton valtuuskunta oli Vietnamissa 
saanut. Matkan aikana oli neuvoteltu ”korkealla tasolla” koskien ”kaupunkien 
tulevia investointeja ja niiden mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, koulutus-
alan yhteistyömahdollisuuksia maiden välillä sekä myös työvoiman liikkuvuutta 
Vietnamista Suomeen”. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja kommentoi matka-
raportissa, että isäntinä ja neuvottelukumppaneina oli ”aina varapuheenjohtaja-
taso vahvistettuna kaupungin keskeisten vastuualueiden ykkösjohtajilla” ja että 
”Hanoin kaupungissa kohtelu oli suorastaan valtiomiestasoinen”.13

Raportissa maakuntavaltuuston puheenjohtaja kiitti matkan onnistumisen 
kannalta keskeisiä henkilöitä. Erityisesti mainitaan Mai Rengon lukuisat ja kor-
keatasoiset kontaktit. Vietnamin Suomen suurlähettiläästä Tran Ngoc Anista 
todettiin, että hän ”oli pohjustanut ansiokkaasti maansa viranomaiset”. Kiitoksen 
sai myös Suomen Vietnamin suurlähettiläs Pekka Hyvönen ”huomioita herättävän 
suuresta panoksestaan”, ja siitä että hän oli ”arvovallallaan selvästi edesauttamassa 
neuvottelujamme viranomaisten suuntaan ja loi uskottavan ja luotettavan pohjan 
vietnamilaisissa osapuolissa”.14 

11 Yhteistyöstrategia s.a.
12 Matkaraportti 2007, 11.
13 Matkaraportti 2007, 8, 11.
14 Matkaraportti 2007, 11.
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Rekrytointimatka

Onnistuneen fact finding -matkan jälkeen oli tähtäimessä jo seuraava matka. Sen 
tavoite oli paitsi yhteistyön lujittaminen myös työvoiman rekrytoiminen. Ohjel-
mantäyteiselle, yli kymmenpäiväiselle rekrytointireissulle lähdettiin 16 hengen 
voimin huhtikuussa 2008. Delegaation johtajana toimi maakuntahallituksen pu-
heenjohtaja. Mukana matkalla olivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan 
TE-keskus ja Kauhajoen kaupunki (kukin kahdella edustajalla) sekä Etelä-Poh-
janmaan Kauppakamari, Seinäjoen kaupunki, Suupohjan Ammatti-instituutti ja 
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän Aikuiskoulutuskeskus (kukin yhdellä edus-
tajalla). Varsinaista työvoimaa rekrytoimassa olivat huonekaluja valmistavan P. 
Rotola-Pukkilan edustaja, metallialan yritys Formian edustajat ja elintarvikealan 
kauhajokisen ’keskusjärjestön’, Food Parkin, edustaja.15

Työvoiman rekrytoinnin paikallisena kumppanina Vietnamissa oli Hanoin 
teollisuusammattikoulu (Hanoi Industrial Vocational College), jonka kautta työ-
haastatteluun pyrkivät olivat valikoituneet. Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan 
olleet tämän koulun silloisia tai entisiä oppilaita, vaan he olivat saaneet kuulla 
rekrytointitilaisuudesta kuka mistäkin. Suomen työmahdollisuuksista kiinnos-
tuneita oli paikalla runsaasti. Suuresta hakijamäärästä huolimatta työnantajien 
toiveet rekrytoitavien englannin kielen osaamisesta kariutuivat pian. Hyvin harva 
pyrkineistä osasi edes välttävästi englantia.16

Rekrytointitilaisuus oli perusteellinen ja siihen sisältyi myös työn osaamisen 
näyttö. Testaus järjestettiin paikan päällä. Metallimiesten testauksessa oli mukana 
Suupohjan Ammatti-instituutin matkalla mukana ollut opettaja. Haastateltavien 
mukanaan tuomat työnäytteet laitettiin syrjään ja uudet työnäytteet tehtiin val-
vonnan alla.17

Perinpohjaisten työhaastattelujen jälkeen sovittiin seitsemäntoista vietnami-
laisen rekrytoinnista metalliverstaisiin ja huonekaluteollisuuteen. Huonekalute-
ollisuuden työnantajien yhteinen edustaja sopi yhteensä viiden työntekijän rek-
rytoinnista. Vastaanottavia suomalaisyrityksiä oli neljä. Metallialan yritys Formia 
sopi kymmenen työntekijän rekrytoinnista omaan työvoimaansa. Lisäksi eräälle 
toiselle metallialan yritykselle rekrytoitiin kaksi työntekijää. Neljä valituista seit-
semästätoista vietnamilaisesta toimi itse opettajana samassa ammattikoulussa, 
joka oli rekrytoinnin paikallinen yhteistyökumppani. Rekrytoitujen työntekijöiden 
oli tarkoitus olla etujoukko. Lisää työntekijöitä oli tarkoitus rekrytoida jatkossa.18 
Yhteistyö Vietnamin kanssa oli näin saatettu lupaavaan alkuun.

15 Matkaohjelma 2008.
16 Kari Nuuttilan haastattelu; Wennberg et al. 2009, 11.
17 Kari Nuuttilan haastattelu.
18 Kari Nuuttilan haastattelu.
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Rekrytoinnin kritiikki

Kauhajoen Vietnam-yhteistyö sai alusta alkaen oman kaupungin päättäjien yk-
simielisen tuen. Sen sijaan kuntalaisten keskuudessa Vietnam-projekti ei saanut 
samanlaista kannatusta. Työntekijöiden rekrytoimiselle ulkomailta ei nähty 
tarvetta. Toisaalta hanke ja sen tarkoitus ei liene ollut kaikille aivan kirkas, sillä 
suuren yleisön puheissa asiat ja nimikkeet saattoivat mennä iloisesti sekaisin. Esi-
merkiksi Vietnamista hankittu työvoima saatettiin rinnastaa pakolaisina Suomeen 
saapuviin. Paikallisen väestön kritiikki kohdistui kuitenkin itse vietnamilaisia 
enemmän kaupungin päättäjiin ja myös rekrytointeja suunnitteleviin työnantajiin.

Kritiikkiä ja arvostelua ei annettu kasvotusten, vaan nimimerkkien turvin 
internetissä. Erityisesti SUOMI24-keskustelupalstalla puitiin Kauhajoen Viet-
nam-asiaa kiivaasti, vaikkakin yksipuolisesti. Vääriin väitteisiin pyrittiin vastaa-
maan, mutta netin keskustelupalsta ei kuitenkaan ole paras paikka rakentavalle 
keskustelulle. Vastustajapuoli kävi todella kuumana. Sitä osoitti, että joihinkin 
rekrytoinnissa mukana olleisiin kohdistettiin vihapuhetta ja heitä uhattiin jopa 
väkivallalla.19

Uuden ja oudon pelko oli Kauhajoella vallitseva. Erityisesti oudoksuttiin ulko-
maisen työvoiman hankintaa puualan työpaikkoihin. Sen sijaan heidän hankkimi-
sensa metallialan töihin oli paikallisyhteisössä selkeämmin ymmärrettävissä, sillä 
metallialan ammattityöntekijöistä oli jo akuutti pula. Sorvin äärellä tiedettiin, että 
kun työvoima ja tarve eivät kohtaa, ei kokista tule hitsaajaa. Osaavaa työvoimaa 
tarvittiin ja uusia työntekijöitä odotettiin innokkaasti mukaan remmiin.

Valmistautuminen

Vietnamilaisten työntekijöiden tuloon oli Kauhajoella alettu valmistautua jo ennen 
kuin työsopimuksia oli allekirjoitettu. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän 
hallinnoimana oli perustettu laaja työryhmä. Sen työskentelyn tuloksena valmis-
tui elokuussa 2008 – rekrytointimatkaa seuranneen kesän jälkeen – seudullinen 
maahanmuuttostrategia. Maahanmuuttostrategia keskittyi paitsi siihen, mikä 
alueella olisi maahanmuuton tavoitteena, myös yleisesti niihin asioihin, joita 
maahanmuuttajien alueelle kotoutumisessa ja kotouttamisessa tulisi ottaa huomi-
oon. Työryhmän työskentelyn yksi keskeisempiä tuloksia oli, että vietnamilaisten 
työntekijöiden, kuin myös muidenkin alueelle muuttavien maahanmuuttajien, 
kotouttamisen koordinointiin tarvitaan oma työntekijä. Työnantajatkin korostivat, 

19 Mikko Rotola-Pukkilan haastattelu; Kari Nuuttilan haastattelu.
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että ulkomailta rekrytoitavia työntekijöitä varten pitää olla olemassa taho, joka 
huolehtii työntekijän kotouttamisesta.20

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä haki projektirahoitusta maahan-
muuttajien kotouttamistyötä varten. Hakemus sai rahoituksen ja Euroopan sosi-
aalirahaston rahoittama Tervetuloa kotiin, Suupohjaan! -hanke alkoi lokakuussa 
2008. Pääasiallisena tavoitteena oli työperäisten maahanmuuttajien kotouttami-
nen alueelle sekä työperäisen maahanmuuton kehittäminen. 

Maahanmuuttokoordinaattori Sanna Uusitalo oli aloittanut työnsä Kauhajoella 
jo elokuussa 2008, pian maahanmuuttostrategian valmistumisen jälkeen. Samassa 
kuussa vietettiin myös uuden, kotouttamista koordinoivan toimintakeskuksen 
juhlallisia avajaisia. Kansainvälisyyskeskus INKAn avajaisissa sinivalkoista nauhaa 
olivat leikkaamassa kaupunginjohtajan Rantakokon lisäksi Vietnamin Suomen 
Suurlähettiläs Tran Ngoc An sekä Suomen Vietnamin suurlähettiläs Hyvönen. 
Yhteistyö näytti lupaavalta ja odotukset olivat korkealla. Kaikki alkoi olla val-
mista vietnamilaisten työntekijöiden saapua. Työlupien valmistumisen myötä 
työntekijöiden tuloajaksi varmistui lokakuu – synkin ja sateisin aika Suomen 
vuodenkierrossa.

Hanoi–Kauhajoki

Lokakuun 15. päivänä 2008 saapui Helsinki–Vantaan lentokentälle 17 Hanoista 
lähtenyttä vietnamilaista työmiestä, kukin omien odotustensa kanssa. Monelle 
lento oli elämänsä ensimmäinen. 

Lento merkitsi koneen vaihtoa Pariisissa, ja Suomeen saavuttaessa takana oli 
jo liki parikymmentä tuntia matkustamista. Lentokentällä väsyneitä matkaajia 
odotti maahanmuuttokoordinaattori Uusitalo, maahanmuuttaja-avustaja Huynh 
Thanh (eli Sini) sekä Etelä-Pohjanmaan liiton projektipäällikkö Renko. Parkkipai-
kalla tavarat lastattiin kauhajokisen linja-autoliikennöitsijän autoon. Linja-auton 
etuikkunalla komeili maahanmuuttaja-avustajan askartelema kyltti, jossa oli 
vietnamin lippu ja teksti KAUHAJOKI.

Ennen Kauhajokea ensimmäinen pysähdys oli kuitenkin tuolloin vielä Helsin-
gin keskustassa sijainnut Vietnamin suurlähetystö, jonne ryhmä vietiin suurlä-
hettilään vastaanotolle. Ryhmä oli tottunut huomioon jo Vietnamissa. Se oli siellä 
kutsuttu vastaanotolle työministeriöön, missä ministeri piti ryhmälle lähtöpuheen. 
Tämä oli verraten erikoislaatuinen kohtelu, sillä Vietnamista oli muuttanut ulko-
maille työvoimaa jo pitkään. Puheessaan työministeri muistutti ryhmää siitä, että 
he ovat Vietnamin edustusjoukko Suomessa, eräänlaisia ”diplomaatteja”. Kaiken 

20 Maahanmuuttostrategia 2008.



114 ■ Sanna Uusitalo – Vietnamilaisen työvoiman ihmeelliset seikkailut Kauhajoella

tulisi sujua esimerkillisesti, jotta voitiin varmistua siitä, että Suomi haluaa myös 
tulevaisuudessa itselleen työvoimaa Vietnamista.

Sama teema jatkui vietnamilaiselle työntekijäjoukolle Helsingin suurlähetys-
tössä kohdistetuissa puheissa, ja myös vietnamilaisten maanmiesten puheissa 
vielä pitkään Suomeen muuton jälkeenkin. Työntekijöiltä odotettiin ensiarvoisen 
esimerkillistä käyttäytymistä. Suomalais-vietnamilaisen yhteistyön tuloksena ja 
tulevaisuuden yhteistyön etujoukkona heidän ajateltiin olevan monen silmäparin 
tarkkailun alla.

Suurlähetystössä joukkoon liittyi vielä yksi työntekijä, joka oli Suomesta käsin 
myöhemmin rekrytoitu töihin puuteollisuuteen. Suurlähetystön vastaanoton jälkeen 
matka Kauhajoelle saattoi todella alkaa. Myöhään illalla kahdeksantoista vietnami-
laista työntekijää saapui vihdoin uuteen kotikaupunkiinsa. Elämä Kauhajoella alkoi.

Kotoutuminen 

Muutto kolmen miljoonan asukkaan Hanoista Kauhajoen Aronkylään on kuin 
muutto toiseen maailmaan. Vietnamilaisten työntekijöiden joukossa oli muutamia, 
jotka olivat työskennelleet aikaisemmin Vietnamin ulkopuolella, mutta kukaan 
ei kuitenkaan koskaan ollut edes käynyt Aasian ulkopuolella. Uusi kotimaa vaati 
totuttelemista.

Jo lentokentällä odottanut tervetulodelegaatio oli varmasti jonkinlainen 
kulttuurishokki: pelkkiä naisia. Kotouttamistoimista Kauhajoella vastasivat 
maahanmuuttokoordinaattori ja maahanmuuttaja-avustaja – naisia molemmat. 
Alkushokin jälkeen yhteistyö sujui hyvin. Maahanmuuttaja-avustaja totesikin, 
että se, että vietnamilainen mies ottaa neuvoja vastaan itseään nuoremmalta 
naiselta on jo ”jotain niin eriskummallista”, että se on hyväksyttävää.21 Sini työs-
kenteli maahanmuuttaja-avustajana vuosina 2008–2009. Vuosina 2009–2011 
maahanmuuttaja-avustajana toimi nuori mies, Trung Tran. Hänen osansa itseään 
vanhempien miesten neuvonantajana oli jo huomattavasti Sinin osaa hanka-
lampi. Vuosina 2011–2014 maahanmuuttaja-avustajana työskenteli Thuan Do, 
joka oli itse saapunut puheena olleen työmiesryhmän mukana Suomeen. Hänen 
kaudellaan maahanmuuttaja-avustajan rooli oli jo vakiintunut ja hänen työnsä 
niin miesten kuin heidän perheidensä asioita auttaessa ja tulkatessa sai vietna-
milaisyhteisöltä täyden hyväksynnän. 

21 Vietnamilaisessa kulttuurissa nuorempi ei koskaan opasta vanhempaa. Nainen ei 
myöskään koskaan opasta miestä. Kun vietnamilainen mies ottaa neuvoja vastaan 
itseään nuoremmalta naiselta, kyseessä on kaksikertainen ’taburajan’ ylitys ja ker-
rassaan käsittämätön asia.
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Vietnamilaislähtöisen maahanmuuttaja-avustajan toimiminen kulttuuritulk-
kina Vietnamin ja Suomen ajatusmaailmojen ja kulttuurien välillä oli ehdottoman 
tärkeää. Kulttuurin, tapojen ja merkitysten avaaminen puolin ja toisin helpotti ko-
toutumista ja toisaalta auttoi myös välttymään pahimmilta törmäyksiltä. Toisaalta 
maahanmuuttaja-avustajan rooli ”puun ja kuoren välissä” oli myös erittäin vaativa.

Kotoutumisen haasteita oli monia. Vietnamilaiset työntekijät eivät olleet 
saaneet erityistä perehdytystä Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Vaikka 
lähtömaassa saatu kolmen kuukauden kurssi oli opetussuunnitelman tasolla 
sisältänyt myös näitä asioita, ei kurssilla ollut ollut edes suomalaista opettajaa.22 
Tietämys Suomesta, paikallisesta kulttuurista ja elintavasta oli ennen Suomeen 
muuttoa erittäin vähäistä. Osa kertoi googlettaneensa perustietoja Suomesta. 
Toisaalta, vaikka perusasioista olisikin ollut etukäteen tietoa, olisi niiden käsit-
täminen etukäteen ollut vaikeaa.

Yllätyksenä tulivat suomalainen korkea hintataso ja vuokran määrä sekä vero-
jen suurus. Toiset suomalaiset instituutiot, kuten esimerkiksi KELA, olivat vaikeita 
selittää, sillä niille ei löytynyt Vietnamista vastaavuutta. Monessa asiassa tarvittiin 
opettelemista: ruoka oli omituista, haarukan ja veitsen käyttö vaati harjoittelua. 
Itsenäinen ajattelumaailma ja ihmisten tasavertaisuus veivät kauemman aikaa 
omaksua. Suomalaisessa elämäntyylissä hämmensivät monet asiat.

Onnistunutta kotoutumista edesauttoi kaupungin eri toimijoiden sitoutu-
minen ja paikalliset ystävät, joiden kautta ovi suomalaiseen kulttuuriin avautui 
parhaiten. Organisoidun ystävätoiminnan kautta pyrittiin kaikille halukkaille 
vietnamilaisille järjestämään oma paikallinen ystävä tai ystäväperhe. Ystävyys-
suhteiden kautta alkoi vähitellen rakentua paikallinen sosiaalinen verkosto. 
Toisaalta suomalaisen tuttavapiirin vietnamilainen ystävä pystyi myös kotoutta-
maan paikallisväestöä ja osaltaan hälventämään sitä kritiikkiä, mitä ilmassa oli 
muhinut ennen työntekijöiden Suomeen saapumista. Myös kansainvälisyyskeskus 
INKA löysi pian paikkansa Kauhajoella osaavana, puolueettomana ja luotettavana 
neuvonantajana. INKA saavutti luottamuksen niin vietnamilaisten kuin muidenkin 
Suupohjassa asuvien maahanmuuttajien parissa. 

INKAn palvelut olivat maahanmuuttajille ilmaisia – seikka, joka oli pitkään 
vietnamilaisille vaikea uskoa. INKA auttoi, mutta palvelusta ei tarvinnut maksaa tai 
”antaa vastalahjaa”. Vielä vuosia myöhemmin ilmeni vietnamilaisten keskuudessa 
epäilyksiä siitä, että INKAlle olisi tarjottu rahaa nopeuttamaan oleskelulupa-
asioita tai edesauttamaan uuden työpaikan löytymistä. Korruption käsitteellä oli 
Vietnamin ja Suomen välillä hyvin erilaiset kulttuuriset merkitykset. 

Tavoiteltaessa avointa ja läpinäkyvää rekrytointiprosessia kannettiin huolta 
korruption mahdollisuudesta ja vuokrafirmojen toiminnasta. Haluttiin esimerkik-
si, ettei kukaan työntekijöistä joutuisi maksamaan mitään millekään välikädelle. 

22 Wennberg et al. 2009, 12.
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Siksi rekrytoinnissakaan ei haluttu käyttää minkäänlaisia välikäsiä. Huoli näkyi 
esimerkiksi rekrytointimatkan jälkeisen kokoontumisen työmuistiossa:

Lähtökohtana on, että tehdään yhteistyötä suoraan Hanoin kaupungin ja 
ammattioppilaitoksen kanssa. Pilotti on sovittu tehtäväksi ilman välitysfirmo-
ja. [...] On erittäin tärkeätä, että nyt toimitaan tarkasti. Ainoa tapa selvittää 
mahdolliset maksut on se, että työnantaja kysyy asiasta työntekijältä suoraan. 
Emme voi tietää asettaako Vietnam lähtöviisumin hinnaksi jonkin summan.23

Todellisuudessa sitä, onko joku työntekijä joutunut maksamaan Suomeen tulos-
taan jotain, on jo lähtökohtaisesti hankala todistaa. Työnantajat eivät tietenkään 
olisi asiaa saaneet selville, välissä oli kielimuurin lisäksi kulttuurimuuri. Vuosia 
myöhemmin on maksuepäilyistä todettu, että ”kaikki maksoivat”. Tosin on eri 
asia mitä ja mistä he maksoivat ja kuinka monelle eri väliportaalle. Joku maksoi 
jo siitä tiedosta, että Suomeen rekrytoidaan työntekijöitä. Ne, jotka Suomeen vali-
koituivat maksoivat Vietnamissa järjestetystä kolmen kuukauden perehdyttävästä 
lähtökoulutuksesta. Lentoliput työntekijät maksoivat itse. Suomessa työnantajat 
maksoivat ensimmäiset oleskeluluvat ja lupautuivat takaajiksi vuokra-asuntoihin. 
Keskituloisille vietnamilaisille jo pelkkä Suomeen muutto oli rahallisesti iso 
sijoitus sinällään. Ajatuksena oli kuitenkin ollut, että muutto on sijoitus tulevai-
suuteen ja että Suomessa tehdyllä työllä saisi pian tienattua takaisin menot, joita 
lähdöstä oli koitunut.

Työhön – keskelle alkavaa taantumaa ja metallimiesten työttömyyttä

Vietnamilaiset työntekijät sijoittuivat Kauhajoella yhteensä kuuteen yritykseen 
(Taulukko 1). Kaikilla työntekijöillä oli vakituinen, toistaiseksi voimassa oleva 
työsopimus. Heille maksettiin samaa palkkaa kuin suomalaisille työtovereille. 
Vietnamilaisille oli kuitenkin myönnetty vain yhden vuoden mittainen tilapäinen 
työlupa (ns. B-lupa). Syynä tilapäiseen lupaan oli asiaa käsitelleen Tampereen 
työlupayksikön mukaan tuolloin yleisesti synkentynyt taloustilanne.24

Työnantajien kommentit uusista työntekijöistään olivat pääsääntöisesti 
myönteisiä ja vaihtelivat tyytyväisistä erittäin tyytyväisiin. Yllätyksiäkin tuli. 
Kielitaidon suhteen työnantajat eivät näytä olleen sisäistäneet, että yhteistä kieltä 
ei tosiaankaan olisi. Kommunikointi työpaikalla oli erittäin hankalaa. Kielitaidon 
puute hankaloitti myös työntekijän integroitumista työyhteisöön. 

23 Kokousmuistio 2008.
24 Wennberg et al. 2009, 13.



Työhön – keskelle alkavaa taantumaa ja metallimiesten työttömyyttä ■ 117

Toinen yllätys koettiin Relicompissa. Yritys oli olettanut rekrytoineensa itsel-
leen kaksi metallimiestä. Jo heti alkumetreillä kävi kuitenkin ilmi, että työnteko 
ei onnistunut. Selviteltäessä syykin selvisi: metallimiesten sijaan työnantaja oli 
saanut itselleen kaksi sähkömiestä. Yrityksestä ei itse ollut oltu mukana rekry-
tointimatkalla, vaan työntekijät oli valittu heille heidän puolestaan. Miten miehet 
olivat eksyneet hitsareiksi Kauhajoelle, oli kaikille osapuolille mysteeri. Varsinkin, 
kun rekrytointimatkalla mukana ollut suomalainen ammattiopettaja kertoi, että oli 
henkilökohtaisesti itse testannut jokaisen metallimiehenä palkatun hitsaustaidot 
paikan päällä Vietnamissa. Edes palaveri kaupungintalolla ei saanut vyyhtiä sen 
kummemmin selvitettyä. Työntekijät itse olivat aidosti luulleet tulevansa sähkö-
töihin Suomeen. Sähkömiehille löydettiin kuitenkin uudet työpaikat Kauhajoella.

Taloudellinen tilanne alkoi toden teolla huonontua vuoden 2009 myötä. Taan-
tuma paheni pahenemistaan ja koetteli ankarasti juuri metallialan työmahdolli-
suuksia. Elokuussa 2009 monen kauhajokisen metallifirman tilauskirjat olivat 
tyhjät. Näin kävi myös vietnamilaisia palkanneelle Formialle. Tilanne oli tukala, 
ja johti siihen, että yritys ensin lomautti työvoimaansa ja myöhemmin sanoi osan 
heistä irti. Kaikki vietnamilaiset työntekijät olivat lomautettujen ja sittemmin 
irtisanottujen joukossa.25

Työttömyys ei ole mahdollista ulkomaalaisen työluvalla: se johtaa automaat-
tisesti maassaolo-oikeuden päättymiseen. Työnantaja koki vastuunsa työnte-
kijöiden epätoivoisessa tilanteessa ja pyrki omalta osaltaan auttamaan siinä, 
että työntekijöille olisi löydetty uusia mahdollisuuksia. Yrityksen puolelta asiaa 
summattiin julkisuudessa seuraavasti:

25 Palkkatyöläinen 2010.

Taulukko 1. Vietnamilaisia työntekijöitä rekrytoineet yritykset, niiden toimialat ja 
rekrytoitujen määrä.

Yritys Toimiala Rekrytoituja, henkeä

Formia metalli 10
Relicomp metalli 2
IS-Comp puutavara 1
Kaiseri huonekalu 1
P. Rotola-Pukkila huonekalu 2
Kaluste Team huonekalu 2

Yhteensä 18
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Kun taantuma vain jatkui, meistä oli reiluinta sanoa vietnamilaiset irti, jotta 
he saivat lomakorvaukset. Muutamat ovat sittemmin lähteneet kotiin. Koim-
me moraaliseksi velvollisuudeksemme maksaa paluulipun [...].26

Vietnamilaisten metallimiesten vuoden pituinen määräaikainen työlupa oli 
päättymässä ja uuden työluvan saamisen edellytyksenä oleva työssäolo ei nyt 
täyttynyt. Työluvan menetyksen myötä katoaisi myös maassa oleskelun oikeutus. 
Työntekijät saivat kuitenkin erityiskohtelua siinä, että viranomaiset avustivat 
heitä saamaa opiskelijoille tarkoitetun oleskeluluvan ja sen myötä opiskelupaikan 
Etelä-Pohjanmaan opiston (Ilmajoki) suomen kielen ja kulttuurin kurssilla. Osa 
työntekijöistä päätti tässä vaiheessa lähteä takaisin Vietnamiin, osa jatkoi opis-
kelua. Kun vielä kielikurssin loputtuakaan ei uutta työpaikkaa löytynyt, päättivät 
loputkin metallimiehet, kolmea lukuun ottamatta, palata kotimaahansa. Suomeen 
jäänyt kolmikko suuntasi opiskelemaan Suupohjan Ammatti-instituuttiin.27 On 
ironista, että työttömäksi jääneet, Ilmajoella opiskelleet ja kotiin palanneet viet-
namilaiset ovat saaneet enemmän suomen kielen opetusta kuin ne, jotka ovat 
työskennelleet koko Suomessa asumisensa ajan. Ryhmän paras suomen kielen 
osaaminen on nyt Hanoissa. Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että työssäkäyville 
maahanmuuttajille turvattaisiin kielenopetus ja sen edellytysten järjestäminen 
nähtäisiin tärkeänä valtiollisella tasolla.

”Family wish to be in Finland?”

Kauhajoelle tulleista miehistä vain muutama oli perheetön. Suurimmalla osalla oli 
puolison lisäksi myös yksi tai kaksi lasta. Jo rekrytointitilaisuudessa Vietnamissa 
oli työntekijöille kerrottu, että perhe on työnantajan ja Kauhajoen kaupungin 
puolesta erittäin tervetullut muuttamaan Suomeen. Perheen muuttaminen näh-
tiin jopa toivottavana, sillä sen uskottiin vaikuttavan myönteisesti työntekijän 
viihtyvyyteen ja myös vahvistavan alueelle sitoutumista. Rekrytoijien toiveet 
olivat varmasti aidot ja tahto vilpitön. Kuitenkin, kuten myöhemmin tuli nähtyä, 
perheiden tuleminen Suomeen osoittautui erittäin haasteelliseksi.

Rekrytoiduista työntekijöistä oli Vietnamissa koottu henkilötietolomake, 
jossa viimeisenä kysymyksenä oli kohta ”Family wish to be in Finland” eli milloin 
työntekijä toivoo perheensä saapuvan Suomeen. Miesten antamat vastaukset 
vaihtelivat kolmesta kuukaudesta vuoteen. Vastausten perusteena oli vastaajan 

26 Palkkatyöläinen 2010.
27 Vrt. Palkkatyöläinen 2010.
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arvio siitä, kuinka kauan häneltä itseltään veisi asettua Suomeen niin, että perheen 
vastaanotto olisi mahdollista.

Keskustelut perheiden Suomeen saamisesta alkoivatkin jo hyvin pian työn-
tekijöiden Suomeen muuton jälkeen. Työnantajat kannustivat perheiden tuloa 
ja kaupungin puolelta oli tahto saada asia eteenpäin. Pelkällä hyvällä tahdolla 
ei Euroopan ulkopuolisille kuitenkaan Suomessa oleskelun oikeutta myönnetä. 
Oleskeluluvat myöntää Sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto tiukasti 
Suomen lainsäädäntöä seuraten. 

Perhesiteisen oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on kyky elättää perhe. 
Elatuskyky puolestaan määritellään niin sanotulla toimeentulorajalla. Kyseessä 
on laskennallinen nettorahamäärä, joka oleskelevilla on kuukaudessa oltava 
käytössään. Vuonna 2008 perheperusteisen oleskeluluvan toimeentulorajaedel-
lytyksenä oli ensimmäisen aikuisen osalta 900 euroa kuukaudessa, puolisolta 630 
euroa kuukaudessa ja lapsilta 450 euroa per lapsi. Esimerkiksi kahden aikuisen 
ja yhden lapsen perheen käytettävissä olevan nettotulon piti siis tuolloin olla 
vähintään 1 980 euroa kuukaudessa. Kun esimerkiksi huonekalualalla työsken-
televän ruiskumaalarin kuukausittainen bruttopalkka noihin aikoihin oli noin 
2 000 euroa kuukaudessa,28 on selvää, että perheen maahan jäämiseen oikeut-
tavan toimeentulorajan ylittäminen ei yhden palkansaajan ansioilla esimerkiksi 
Kauhajoen vietnamilaisilta huonekalumiehiltä onnistunut. Toimeentulorajasta 
johtui suoraan vaatimus siitä, että kummankin aviopuolison on saatava palkkaa. 
Euromääräisen toimeentulorajan ylittäminen perheen maahan saamisen ehtona 
tuli yllätyksenä sekä rekrytoijille että rekrytoiduille.

On selvää, että moinen ’kynnysraha’ perheen Suomeen pääsemisen ehtona 
aiheutti monelle työntekijälle huolta ja epätoivoa. Jo loppuvuodesta 2008 lähti 
Kauhajoelta kaupunginjohtajan johdolla maahanmuuttokoordinaattori, maa-
hanmuuttaja-avustaja ja yksi vietnamilaisten työntekijöiden edustaja Helsinkiin 
Maahanmuuttovirastoon keskustelemaan siitä, olisiko perheiden saapumista 
Suomeen jollain tavalla mahdollista helpottaa. Maahanmuuttoviraston puolelta 
helpotusta luvattiin siten, että lasten tulevat lapsilisät voitaisiin ottaa huomioon 
perheen tulona laskettaessa toimeentuloehdon täyttymistä. Mitään erityistä 
helpotusta tilanteeseen ei virastossa kuitenkaan voitu järjestää. Ei, vaikka Etelä-
Pohjanmaalla kuinka pilotoitiin erityislaatuista yhteistyötä Vietnamin kanssa.

28 Palkkatyöläinen 2010.
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Puolisotyöpaikkojen haaste

Toimeentulorajan ylittämisen edellytyksenä oli käytännössä siis se, että myös 
puolisolla oli Suomessa palkallinen työpaikka. Työluvan saanti on perhesiteisen 
oleskeluluvan tapauksessa helpompaa kuin pelkän työluvan ollessa kyseessä. 
Perhesiteisen työluvan myöntämiseen ei käytetä viranomaisen tarveharkintaa 
ja työpaikka voi olla miltä tahansa alalta. Perhesiteisen työluvan saannin pitäisi 
periaatteessa olla jouhevaa, nopeaa ja automaattista.

Puolisoiden työpaikka-asia oli ollut jo varhaisessa vaiheessa esillä Vietnam-
työryhmän keskusteluissa. Työryhmä tiedosti ongelman ytimenä sen, että Kauha-
joella työvoimaa tarvittiin lähinnä miesvaltaisille aloille. Työryhmän pohdinnoissa 
kaavailtiin, että vaimot voisivat tulevaisuudessa mahdollisesti työllistyä kunnalli-
sille työpaikoille, sillä erityisesti sosiaali- ja terveyshuollossa olisi tulevaisuudessa 
työvoimalle tarvetta. Myös yksityisen sektorin työnantajat toivoivat, että kaupunki 
näyttäisi kunnallisena työnantajana esimerkkiä ulkomaisen työvoiman käytöstä 
tarjoamalla puolisoille työpaikkoja.29

Ongelma ei ollut se, etteikö kaupunki olisi halunnut tarjota työpaikkoja 
vietnamilaisille naisille. Ongelmana oli se, että kielitaidottoman (poikkeuksetta 
myös englantia taitamattoman), ammattitaidottoman ja täysin eri kulttuurista 
tulevan ihmisen palkkaaminen, jopa ennen kuin häntä on edes tavannut (tapa-
ukset, joissa oleskelulupaa haetaan lähtömaasta käsin) olisi ollut työnantajalle 
liian haasteellista. Työmiesten vaimojen työtaustat ja ammatit olivat myös hyvin 
vaihtelevia. Myös oli niin, että esimerkiksi Vietnamissa suoritetulla sosiaali- ja 
terveysalan koulutuksella ei ole suoraa vastaavuutta Suomessa. Sen varassa alalle 
ei Suomessa työllistetä.

Suurimpana ongelmana oli kuitenkin kielitaito. Miesvaltaisilla aloilla saattaa 
vielä pärjätä ilman tai perin vähäisellä kielitaidolla, mutta naisten alat pääsään-
töisesti vaativat jo työn luonteen takia – esimerkiksi kanssakäyminen potilaan 
kanssa – vähintään välttävää suomen kielen taitoa. Työperäisen maahanmuuttajan 
puolisolle kielikoulutusta ei kuitenkaan tarvitse järjestää.

Perhemuutto alkaa

Silloin kun perheen muuttaminen näytti epävarmalta, tuli mieleen, että olisin 
täällä kaksi vuotta töissä ja sitten lähtisin takaisin Vietnamiin [...].30 

29 Kari Nuuttilan haastattelu; Mikko Rotola-Pukkilan haastattelu.
30 Kauhajoki-lehti 2012.
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Ensimmäinen perhe saapui Suomeen turistiviisumilla tammikuussa 2010. 
Nguyenin perheen kokema riemu jälleennäkemisestään on eittämättä yksi niitä 
parhaita muistoja maahanmuuttokoordinaattorin työssä, joita olen saanut olla 
todistamassa. Perheen isän muuttaessa Suomeen tytär oli ollut juuri syntynyt 
vauva. Vaikka perhe olikin pitänyt tiiviisti yhteyttä tietokoneen ja puhelimen vä-
lityksellä, oli lapsen muutos vauvasta tepastelevaan ja touhuavaan pikkulapseen 
isälle mullistava.

Turistiviisumin mennessä umpeen perhe haki vaimolle ja lapselle oleskelu-
lupaa perhesiteen perusteella. Vaimolla oli työpaikka valmiiksi sovittuna, eikä 
palkkatyöntekoon oikeuttavan oleskeluluvan saamisessa näin ollen ollut ongelmia. 
Oleskeluluvan saapuminen kesti kuitenkin aikansa. Luvan tultua vaimo saattoi 
aloittaa työt Kauhajoella ja lapsi meni päiväkotiin. Uudessa elämässä oli omat 
haasteensa, mutta tärkein huoli oli nyt ohi ja perhe sai jälleen elää yhdessä per-
heenä. Myös työnantaja saattoi huokaista helpotuksesta, kun osaavan ja pidetyn 
ruiskumaalarin sitoutuminen Kauhajoelle vahvistui.

Ensimmäisen perheen tuloa Suomeen oli Kauhajoen vietnamilaisyhteisössä 
seurattu erityisellä mielenkiinnolla. Miten asia luonnistuisi? Omilla aikatauluillaan 
seurasivat muiden työntekijöiden perheet ripotellen keväästä 2010 alkaen. Tilan-
teet olivat erilaisia, ja perheet tekivät päätökset tulostaan itsenäisesti. Joku halusi 
koko perheen kerralla Suomeen, toinen vain osan perheestä yhden tai molempien 
lapsista jäädessä vielä Vietnamiin. Perheet saapuivat Suomeen turistiviisumilla, 
jonka umpeuduttua jätettiin oleskelulupahakemus. Kaikkien työntekijöiden osalta 
perheen Suomeen asettuminen ei kuitenkaan sujunut yhtä mutkattomasti kuin 
Nguyenin perheen kohdalla.

Suomalaisessa sääntöviidakossa

Puuseppänä työskentelevän Hai Dangin vaimo ja lapsi saapuivat Suomeen keväällä 
2010. Kaikki vaikutti hyvältä: vaimolle oli luvattu työpaikka eikä perhesideperus-
teisen oleskeluluvan saaminen vaimolle ja yhdelle lapselle tulisi olemaan ongelma. 
Kun vaimokin olisi palkkatyössä toimeentuloraja ylittyisi. Suunnitelmaan tuli 
kuitenkin yllättävä muutos positiivisen raskaustestin myötä. Oleskelulupaakaan 
ei kuulunut, eikä raskaana ollut vaimo voinut ilman sitä aloittaa työtään. Jouluna 
2010 syntyi Seinäjoen keskussairaalassa ihana pieni mustahiuksinen poika, joka 
syntymällään nosti paitsi hymyn vanhempiensa huulille, myös huolen – tuloraja 
oleskelulupaa varten nousisi 450 eurolla. Vaimolle luvattu työpaikka oli lupaa 
odotellessa vanhentunut. Vauvan syntymän takia työnteon aloittaminen ei ollut 
aivan ajankohtaistakaan.
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Dangin perheen äiti ja kaksi lasta saivat oleskelulupahakemuksiinsa kielteiset 
päätökset syksyllä 2011. Maahanmuuttoviraston antaman kielteisen päätöksen 
perusteena oli, ettei perheen toimeentulo ollut riittävä. Päätös sisälsi myös 
käännyttämismääräyksen. Käytännössä siis perheen äiti ja lapset määrättiin 
poistumaan Suomesta – työssä käyvän laillisen aviomiehen ja lasten isän luota.

Vain muutama viikko ennen Dangin perheen saamia päätöksiä oli Diep Ngu-
yenin perhe kuullut omalla kohdallaan vastaavat kielteiset päätökset. Syy oli 
sama, toimeentulo ei ollut riittävä. Nguyenin perheen äiti ja tytär olivat saapu-
neet Suomeen yli vuosi aikaisemmin turistiviisumilla. Perheen vanhin lapsi oli 
tuolloin jäänyt Vietnamiin isovanhempiensa hoitoon. Ajatuksena oli, että poika 
tulisi Suomeen heti, kun äidin oleskelulupa olisi saapunut. Prosessi venyi paljon 
arvioitua pidemmäksi. Kukaan ei olisi varmasti voinut sen alkaessa uskoa, että 
veisi neljä täyttä vuotta ennen kuin perhe olisi taas kokonainen.

Dangin ja Nguyenin perheiden saamat kielteiset oleskelulupapäätökset avio-
puolisot toisistaan ja lapsistaan erottavine käännyttämismääräyksineen tuntui-
vat kohtuuttomilta. Molempien perheiden isät olivat edelleen töissä samoissa 
työpaikoissa, joihin heidät oli alunperin palkattu ja perheet olivat hyvää vauhtia 
kotoutumassa Suomeen – siitäkin huolimatta ettei vaimoilla ollut oleskelulupien 
käsittelyaikana ollut laillista lupaa työntekoon tai opiskeluun. Perheet päättivät 
jättää valitukset kielteisistä oleskelulupapäätöksistä sekä anoa käännyttämisen 
estoa.

Vaasan hallinto-oikeus päätti, ettei perheen käännyttämistä panna toimeen va-
lituksen ollessa vireillä. Perheillä oli oikeus jäädä Suomeen odottamaan valituksen 
ratkaisua. Valitusaikana on mahdollista hakea uutta oleskelulupaa, kunhan sitä 
haetaan eri perusteella kuin oli haettu sitä lupaa, mistä tehty valitus oli vireillä. 
Näin Dangin perheen äiti haki uutta oleskelulupaa työn perusteella, sillä hänelle 
oli luvattu työpaikka. Työluvan myöntämisen jälkeen äiti aloitti työt.

Hallinto-oikeuden päätökset perheiden valituksiin kielteisistä oleskelulupa-
päätöksistä tulivat alkuvuodesta 2013. Ratkaisuna oli, että molempien perheiden 
perhesiteiset oleskelulupahakemukset palautettiin Maahanmuuttovirastoon 
uudelleen käsiteltäviksi.

Dangin perheen tilanne oli tuolloin selkeä: perheen äiti oli työskennellyt 
työluvalla jo lähes vuoden, ja pidettynä ja ahkerana työntekijänä oli jo saanut 
työsopimukselleen jatkoa. Perhe oli myös hankkinut pieniä yksittäisiä sivutöitä 
itselleen. Nguyenin perheen äidillekin oli löytynyt työpaikka. Työsopimuksen 
ja muiden lisäselvitysten myötä oleskelulupa vihdoin saapui äidille ja kahdelle 
Suomessa asuvalle lapselle – päätöstä odoteltaessa Nguyenin perhe oli ehtinyt 
kasvaa kolmannella lapsella. Lopullinen piste perheen tarinaan saatiin kesäkuussa 
2014, kun Maahanmuuttovirasto myönsi perheen pojalle oleskeluluvan Suomeen. 
Hung Nguyen pääsi vihdoin Kauhajoen kotiin vanhempiensa ja sisarustensa luo.



Media ja ”meidän” vietnamilaiset ■ 123

Media ja ”meidän” vietnamilaiset

Hei onko Vietnamin mummolla ja paapalla rahaa 10VT Hung Nguyen lento-
lippuun lapsi heti Kauhajoen kotiin. Toivoo 71VT Paappa. Ilmajoki.31 

Kun perhesiteinen lupa-asia oli Nguyenin perheen äidin kohdalla vielä meneillään, 
hänelle haettiin syksyllä 2011 työpaikkaa muun muassa paikallislehdessä julkais-
tun haastattelun avulla. Artikkeli Kauhajoki-lehdessä ylsi yllättäen myös paljon 
muuhunkin. Se ylsi valtakunnalliseen mediaan ja toi Kauhajoen vietnamilaisper-
heiden tukalat tilanteet suuren yleisön tietoon. Yleisellä tasolla heräsi keskustelu 
työperäisestä maahanmuutosta, perheenyhdistämisestä ja toimeentulorajoista.

Kun Kauhajoen vietnamilaisten perheiden tilannetta puitiin valtakunnallisessa 
mediassa, Nguyenin ja Dangin perheet suostuivat muutamiin lukuisista haastatte-
lupyynnöistä. Esimerkiksi Helsingin Sanomat sekä maakuntalehti Ilkka kirjoittivat 
perheiden ahdingosta. Kaikissa haastatteluissa oli maahanmuuttaja-avustaja 
mukana tulkkaamassa. Perheiden asettama ehto oli, että maahanmuuttokoordi-
naattori oikolukee artikkelit ennen kuin ne julkaistaan. Asia oli esillä myös televi-
siossa. MOT-ohjelma Hanoi–Kauhajoki meno-paluu esitettiin joulukuussa 2011.32

Media toi voimakkaasti esille sen epäkohdan, että työperäistä maahanmuut-
toa halutaan tukea ja kehittää, mutta lopulta lainsäädäntö tekee työperäisten 
maahanmuuttajien kotoutumisesta ja asettumisesta Suomeen vaikeaa. Media 
myös osaltaan pystyi oikaisemaan mielikuvia vietnamilaisista halpatyövoimana. 
Suomessa maksettavalla ruiskumaalarin normaalipalkalla ei laskennallisesti pys-
ty elättämään vaimoa saati lapsia. Ongelmaa ei ymmärrettävästi voida ratkaista 
ruiskumaalarin keskipalkkaa nostamalla, sillä sillä olisi suora vaikutus kotimaisen 
huonekalun hintaan. Toimeentulorajan korkeat summat tulivat suurelle yleisölle 
yllätyksenä.

Median aikaansaama arvostelu kohdistui erityisesti siihen, että oleskeluluvan 
toimeentulovaatimus on koko Suomessa sama, eikä eroja elämisen kustannuksis-
sa isojen kaupunkien ja pienempien paikkakuntien välillä huomioida. Kritiikkiä 
kohdistettiin Maahanmuuttoviraston ohella myös Kauhajoen päättäjiin, joiden 
koettiin olevan vastuussa vietnamilaisten ”houkuttelusta” Suomeen. Kaupungin 
puolelta asiassa kannettiin vastuuta, ja jo prosessin alussa mukana ollut kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja ja Kauhajoen oma kansanedustaja Lasse Hautala 
yritti osaltaan viedä perheiden asiaa eteenpäin. Yritystä kaupungin puolelta oli, 
mutta loppujen lopuksi mahdollisuuksia muuttaa tilannetta oli vähän.

Ruohonjuuritasolla molemmilla perheillä oli omat ystävänsä tukijoukkonaan. 
Nguyenin perheen ystävä yritti omalta osaltaan viestittää perheen huolta eteen-

31 Postikortti 2011. 
32 MOT 2011.
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päin päättäjille: perhettä läheltä seuranneena hän piti tilannetta epäinhimillisenä. 
Hai Dangin eräs työtoveri puolestaan kirjoitti sisäministeri Päivi Räsäselle vedoten 
häneen Dangin perheen vaikeassa tilanteessa.

Ehkä mielenkiintoisin asia, jonka perheiden tilanteiden nostaminen julkisuu-
teen sai aikaan, oli sen paikallinen vaikutus. Kritiikki vietnamilaisten työntekijöi-
den suhteen kääntyi puolustukseksi. Paikallisten kauhajokisten suusta saattoi nyt 
kuulla, ettei ”meidän” vietnamilaisia saisi käännyttää minnekään.

Mitä yhteistyöstä jäi käteen? 

Vietnamilaisten työntekijöiden seikkailut Kauhajoella sisältävät niin komediaa, 
draamaa kuin jännitystäkin. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana on tapahtunut 
paljon. Suomeen alunperin saapuneista työntekijöistä yhteensä kymmenen on pa-
lannut takaisin Vietnamiin (Taulukko 2). Metallimiesten ensisijainen paluusyy on 
ollut työn menetys. Jos työtä ei ole, eivät oleskeluluvan ehdot Suomessa asumiseen 
täyty. Uusia mahdollisuuksia irtisanotuille työntekijöille kartoitettiin, mutta kaikki 
eivät kuitenkaan ole olleet halukkaita kouluttautumaan tai odottamaan uutta työ-
paikkaa. Työttömyys ei työperusteisen oleskeluluvan puitteissa ole mahdollista, 
mutta sitä ei vietnamilaisten joukossa ole ylipäätäänkään koettu vaihtoehdoksi. 
Työntekijälle, jolle jo pitkät loma-ajat ovat outoja ja ahdistavia, on työttömyys ja 
’tekemättömyys’ vierasta. Lomautusten sattuessa on mieluummin etsitty koko-
naan uusi työpaikka kuin jääty odottamaan parempia aikoja. Osa lähteneistä on 
vedonnut perhesyihin. Päätökset lähdöstä ovat aina olleet ihmisten omia. 

 Suomeen jääneet ovat kiitettävästi kotoutuneet. Lähes kaikkien perheet ovat 
muuttaneet Suomeen (Taulukko 2). Alueelle on sitouduttu – osa perheistä on 
hankkinut itselleen omistusasuntoja. Suomessa on myös syntynyt yhteensä neljä 
uutta Vietnamin kansalaista: Aapo, Elina, Jenni ja Onni. Vietnamilaiset työntekijät 
ovat olleet jäänmurtajia monessa asiassa ja heidän roolinsa on ollut haastava. 
Polku perille on ollut pitkä. 

Kauhajoen ja Etelä-Pohjanmaan yhteistyö Vietnamin kanssa ei kasvanut kaa-
vailtuihin mittasuhteisiin. Etelä-Pohjanmaan delegaatio vieraili Vietnamissa seu-
raavan kerran joulukuussa 2008. Kauhajoen edustajat olivat siinä mukana kuten 
myös yksi paikallinen yritys. Suunnitelmista huolimatta matka ei kuitenkaan enää 
johtanut rekrytointeihin. Tämän jälkeen Etelä-Pohjanmaalta tehtiin Vietnamiin 
vielä yksi vierailu. Sen tavoitteena oli muun muassa hoitohenkilökunnan palkkaa-
minen. Palkkauksesta kuitenkin luovuttiin, koska työhön tulijoiden koulutus olisi 
pitänyt uusia ja se todettiin liian kalliiksi. Sen jälkeen yhteistyö tässä muodossa 
laimeni. Keskeinen syy oli se, että yhteistyön moottorina toiminut kaupungin-
johtaja Rantakokko siirtyi tyystin toisaalle, eikä uutta ’moottoria’ astunut tilalle. 
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Yhteistyöverkosto ei kuitenkaan alkujaankaan ollut ollut yksin Kauhajoen kau-
punginjohtajan vastuulla. Tavoitellussa laajassa yhteistyössä ’kuninkaan rooli’ oli 
pedattu Etelä-Pohjanmaan liitolle. Rantakokon lähtiessä olisi Etelä-Pohjanmaan 
liiton pitänyt olla aktiivisempi yhteydenpidossa toimijoihin ja pitää yhteistyötä 
aktiivisesti yllä. Myös hankkeen toimijoiden – jotka yhä olivat halukkaita jatka-
maan yhteistyötä –olisi pitänyt osoittaa omaa aktiivisuutta. 

Yhteistyölle vaaditaan ennen kaikkea tarve. Alun perin hanke oli käynnisty-
nyt tarpeesta rekrytoida osaavaa työvoimaa. Työvoimapula ei nyttemmin enää 
ollut akuutti ongelma – yritykset painivat muiden ongelmien kanssa. Kauhajoen 
perinteinen toimiala, metalli- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmien klusteri, kä-
sitti vuonna 2008 noin 70 yritystä. Vuonna 2014 luku oli arviolta 50 yritystä. 
Talouden laman vaikutukset ovat olleet dramaattisia. Vaikka merkkejä lamasta 
oli yhteistyötä viriteltäessä ollut ilmassa, ei silti osattu aavistaa miten nopeasti 
tilanne huononi. Maailman talouden alamäki yllätti lopulta kaikki. 

Kauhajoki on hyötynyt Vietnam-yhteistyöstä ja siitä, mitä prosessin kuluessa 
on saavutettu. Kauhajoki on esimerkiksi muuttunut kansainvälisempään, avoi-
mempaan ja suvaitsevaisempaan suuntaan. Alkuaikojen kritiikki on kadonnut. 
Vietnamilaiset työntekijät ovat löytäneet paikkansa ja heidät on otettu joukkoon, 
kauhajokisiksi. Muutos on suuri ja se on tapahtunut verrattain lyhyessä ajassa. 
Tässä muutoksessa kotouttamistyöhön panostamisen on käytännössä havaittu 
edistävän työntekijöiden sitoutuneisuutta ja hyödyntävän näin ollen myös alu-
een elinkeinoelämää. Moni työyhteisö niin julkisella kuin yksityisellä puolellakin 
muuttui kansainvälisemmäksi projektin aikana.

Muuttoliike on nykymaailman arkipäivää, ja muuttajien määrä tulee tulevai-
suudessa kasvamaan. Kilpailtaessa muuttajista Kauhajoella on nyt käytössään 
valttikortti: kotouttamistyöstä on kertynyt osaamista ja asiantuntijuutta. Sitä 
voidaan jatkossa hyödyntää Kauhajoen alueen vetovoimatekijänä. 

Taulukko 2. Vuonna 2008 Kauhajoelle tulleiden vietnamilaisten työntekijöiden 
tilanne kesäkuussa 2014.

Työnantaja Rekrytoituja
alunperin

Edelleen 
työssä, sama 

työpaikka

Uusi  
työpaikka

Palannut 
kotimaahansa

Perhe tullut 
Suomeen

P. Rotola-Pukkila 2 2 2
IS-Comp 1 1 1
Kaiseri 1 1 1
Kaluste Team 2 1 1 1
Formia 10 2 8
Relicomp 2 1 1 1
Yhteensä 18 4 4 10 6
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Työvoiman rekrytoinnista saadun kokemuksen perusteella suomen kielen 
taito näyttäytyy aivan keskeisenä seikkana. Työperäistä maahanmuuttoa ke-
hitettäessä on kielen opiskelu asia, johon on ensiarvoisen tärkeää panostaa. 
Sen oppiminen pitää nähdä työperäiselle maahanmuuttajalle automaattisesti 
kuuluvana asiana, ei jonain ’extrana’. Mikäli mahdollista, tulisi kielenopetuksen 
alkaa jo lähtömaassa. Kielenopetuksen mahdollisuuksia tulee kehittää niin, että 
opetusta on tarjolla myös harvaan asutuilla alueilla, esimerkiksi virtuaalisesti. 
Kustannuksia kielen opiskelusta ei tule sysätä yksin työnantajalle tai työnteki-
jälle. Kielitaitoa tarvitaan työpaikalla – riippumatta siitä, millaista työ on. Kielen 
osaaminen, edes auttava sellainen, on myös ehdoton edellytys yhteiskuntaan 
kotoutumisessa. Kielitaito nimittäin määrittelee senkin, miten ihminen arvostaa 
itseään tasavertaisena kuntalaisena. 

Perheperusteisen oleskeluluvan toimeentulorajavaatimus on keskeisimpiä 
esille nousseita ongelmia. Erityinen epäkohta on, että vaadittavat euromääräiset 
toimeentulorajat ovat koko Suomessa samat. Toimeentulorajaa ei sovelleta, vaan 
sitä toimeenpannaan jäykän kaavamaisesti: mitään todellista harkintaa perheen 
reaalisten menojen suhteesta tuloihin ei käytetä. Tuloksena on, että perheen kum-
mankin aikuisen on oltava palkkatyössä, eikä opiskeluun, lasten hankkimiseen tai 
omien lasten kotihoitoon ole mahdollisuutta. Perhesosiaalisesta näkökulmasta 
katsottuna tämä voi aiheuttaa erilaisia ongelmia ja myös kustannuksia yhteis-
kunnalle. Inhimillisestä näkökulmasta katsoen törmätään lisäksi seuraavanlaisiin 
kysymyksiin: Montako lasta työperäisellä maahanmuuttajalla voi olla? Pitääkö 
päätyä aborttiin vain oleskeluluvan eväämisen pelossa? Voiko Suomi valikoida 
itselleen vain perheettömiä maahanmuuttajia? Maahanmuuton kontrollointi on 
toki tärkeää, mutta se ei saa tapahtua ihmisoikeuksien uhalla. Harkinnan käyttö 
prosessissa pitäisi olla kokonaisvaltaista. Sitä suuremmalla syyllä, kun juuri perhe 
luo sitä sitoutuneisuutta, jota pysyvään maahanmuuttoon tähdätessä tarvitaan. 

Tärkein oppi Vietnam-yhteistyöstä kiteytyy kuitenkin siihen, että vaikka 
Vietnamista lähdettiin rekrytoimaan työvoimaa, saatiinkin ihmisiä. Kaikki, mitä 
tämän matkan varrella on opittu, on rikkautta.
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Emilia Packalén

Maahanmuuttajan kotiseutuidentiteetti 
ja sen muotoutuminen: Kulttuurisesti 
venäläiset maahanmuuttajat Etelä-
Pohjanmaalla

Johdanto

Suomi on ollut maahanmuuttomaa 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Maahan-
muuton keskeisimpiä puolia on maahanmuuttajien kotoutuminen. Kotoutumi-
nen, olonsa kotoisaksi tunteminen merkitsee tunnesiteen syntymistä uuteen 
kotiseutuun. Samaan aikaan maahanmuuttajalla on tai ainakin on ollut voimakas 
tunneside johonkin toiseen paikkaan, toiseen kotiseutuun. Voidaankin kysyä, mitä 
maahanmuuttoprosessissa tapahtuu kotiseututunteelle – sekä vanhaa että uutta 
kotiseutua kohtaan tunnetulle.

Asian ilmeisyydestä ja keskeisyydestä huolimatta Suomeen muuttaneiden ko-
tiseututunnetta on tutkittu niukalti. Tämän työn yhteydessä esiin nousi muutama 
paikkasuhdetta ja kotoutumista käsittelevä artikkeli.1 Niukkuus on hämmentävää 
kahdestakin syystä. Ensinnä, suomalaisella kotiseutututkimuksella, -toiminnalla 
ja -opetuksella on pitkät ja vireät, 1800-luvulle ulottuvat perinteet. Suomi on 
täynnä kotiseutuharrastusta, tutkimusta, seuroja ja tapahtumia. Kotiseutuope-
tuksella on mittavat perinteet myös koululaitoksessa.2 Toiseksi, suomalaisten 
maastamuuttajien kotiseututunnetta ja identiteettiä on tutkittu.3 Myös maan 
sisäisen muuttoliikkeen paikasta toiseen viemien ihmisten kotiseutusuhteen 
rakentumista on tutkittu.4 Tunnettua on myös ’sotasiirtolaisten’ eli Karjalan eva-

1 Hynynen 2002; Hynynen 2003; Siim 2006.
2 Anttila 1968; Paasi 1984, 139–140; Granö 1930, 170.
3 Esim. Snellman 2003.
4 Kauppinen 2009.
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koiden kotiseututunne ja kaipaus vanhalle kotiseudulle.5 Mutta maahanmuuttajien 
kotiseututunteeseen ei meillä ole vielä osattu kiinnittää laveammin huomiota. 
Muualla tämän kaltaista tutkimusta on tehty: esimerkiksi Saksan turkkilaisten 
paikkaan kuuluvuuden ja kodin tunnetta on tutkittu.6

Tässä artikkelissa selvitetään, millainen on Etelä-Pohjanmaalla asuvien, 
kulttuurisesti venäläisten maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja miten se on 
muotoutunut heidän uudessa kotimaassaan eli Suomessa. Myös sitä selvitetään, 
millainen on maahanmuuttajien kotiseututunne entistä kotiseutua kohtaan ja 
mikä entisen kotiseudun merkitys on nykypäivänä. Viimeisenä käsitellään sitä, 
millaisten kotiseutuidentiteettiin liittyvien toimien tai käytäntöjen avulla maa-
hanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja erityisesti Etelä-Pohjanmaalle voidaan 
edistää. Artikkeli pohjautuu kesällä 2013 Etelä-Pohjanmaalta kerätylle tutkimus-
aineistolle ja sen pohjalta kirjoitetulle pro gradu -tutkielmalle7.

Etelä-Pohjanmaa valikoitui tutkimusalueeksi osaksi tutkijan oman etelä-
pohjalaisen kotiseudun takia. Toisena vaikuttavana seikkana oli rahoituksen 
saaminen eteläpohjalaisesta Seinäjoen seudun kehittämisyhdistyksestä, Liiveri 
ry:stä. Rahoittajan toive oli, että tutkimus toteutettaisiin Liiverin toimialueella, 
eli Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan ja Jalasjärven kuntien alueella.

Kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat valittiin kohderyhmäksi siksi, 
että venäjää äidinkielenään puhuvat ovat Etelä-Pohjanmaan suurin yksittäinen 
maahanmuuttajaryhmä.8 Kulttuurisesti venäläisellä taas tarkoitetaan venäjää 
äidinkielenään puhuvaa ja äidinkielen kautta venäläiseen kulttuuriin kiinnittyvää 
ihmistä. Tällaisen ihmisen kotipaikka on saattanut sijaita myös muussa valtios-
sa kuin nykyisellä Venäjällä. Esimerkiksi Neuvostoliiton hajotessa syntyi tukku 
valtioita, joita voidaan pitää kulttuurisesti venäläisinä tai joissa asuu huomattava 
kulttuurisesti venäläinen väestö. Valtioiden rajat liikkuvat, häilyvät ja häviävät, 
mutta äidinkieli ja siihen kiinnittyvä kulttuuri ovat paljon pysyvämpiä asioita.

Kulttuurisesti venäläisten valitsemista tutkimuksen kohteeksi puolsi myös itse 
kotiseutu-käsitteen monimerkityksellisyys. Käsite ei ole universaali ja yksiselittei-
nen, mistä kertoo sen esiintyminen tai esiintymättömyys eri kielissä. Suomen sana 
kotiseutu on merkitykseltään lähellä ruotsin kielen sanaa hembyggd ja saksan sanaa 
Heimat. Toisaalta taas vaikkapa puolan, espanjan ja ranskan kielissä käsite esiintyy 
merkityksessä ”pieni isänmaa”.9 Englannin kielessä käsitteelle ei ole suoraa kään-

5 Esim. Lehto 2010.
6 Bozkurt 2009. Turkkilaiset ovat Saksan väekkäin maahanmuuttajaryhmä
7 Packalén 2013.
8 Vuonna 2012 maakunnan vieraskielisestä väestöstä venäjänkielisten osuus oli 24 %, 

vironkielisten osuus 23 % ja kolmanneksi suurimman ryhmän, unkarinkielisten, 
osuus 7 %. Tilastokeskus: Väestörakenne.

9 Riukulehto & Suutari 2012, 7; Riukulehto 2013b.
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nöstä. Joitakin sanoja kuitenkin saatetaan käyttää samankaltaisessa merkityksessä, 
esimerkiksi home region tai home area. Venäjän kielessä on sana rodina, joka ei 
merkitykseltään vastaa täysin saksan kielen kotiseutua, muttei tarkoita myöskään 
pientä isänmaata. Merkitykseltään sana ennemminkin jää mainittujen kahden 
merkityksen väliin, ollen kuitenkin lähempänä saksalaista käsitystä kotiseudus-
ta.10 Tämä on helpottanut osaltaan sitä, että tässä tutkimuksessa on voitu olettaa 
kulttuurisesti venäläisten maahanmuuttajien ymmärtävän kotiseutu-käsitteen 
samansuuntaisesti ja melko yhtenevästi suomalaisen kotiseutu-käsitteen kanssa.

Käytetty aineisto kerättiin touko-kesäkuussa 2013. Yhteyshenkilöitä ja niin 
sanottua lumipallomenetelmää11 hyväksi käyttäen tavoitettiin kymmenen Seinä-
joen, Ilmajoen, Kurikan tai Jalasjärven kuntien alueella asunutta, haastateltavaksi 
valmista ja venäjää äidinkielenään puhunutta ’kulttuurisen Venäjän’ alueelta 
kotoisin ollutta henkilöä. Tutkimuksessa haastatellut muodostavat näytteen, 
jonka avulla luonnehditaan kulttuurisesti venäläisten maahanmuuttajien koti-
seutuidentiteettiä ja sen muotoutumista Etelä-Pohjanmaalla.

Sukupuolijakautumaltaan haastateltujen ryhmä oli naisvaltainen (Taulukko 1). 
Suomessa vietetyn ajan suhteen haastateltujen hajonta oli suuri. Mediaanilla mi-
tattuna haastateltujen ryhmä oli ollut Suomessa keskimäärin neljä vuotta. Keskei-
sin muuttosyy oli parisuhde. Muutama oli tullut paremman elämän ja työpaikan 
perässä, tarkoituksenaan elää maassa jonkin aikaa rahaa ansaitsemassa ja lähteä 

10 Blickle 2002, 2–3.
11 Lumipallomenetelmässä haastateltavilta kysytään, tuntevatko he henkilöitä, jotka 

soveltuisivat tutkimuksen informanteiksi. Näin saadaan uusia haastateltavia.

Taulukko 1. Yhteenveto haastatelluista.

Sukupuoli
   nainen
   mies

Kotipaikka
   Pietari
   Leningradin alue
   (käytännössä Pietari) 
   Uman (Ukraina)
   Pultavan alue (Ukraina)
   Tiraspol (Moldova)
   Moskova
   Petroskoi
   Tallinna
   Georgia

8
2

2
1

1
1
1
1
1
1
1

Muuttosyy
   rakkauden takia
   työ
   paluumuutto

Kauanko ollut 
Suomessa
   24 vuotta
   18 vuotta
   15 vuotta
     7 vuotta
     5 vuotta
     3 vuotta
     1 vuosi
    ½ vuotta

7
2
1

1
1
1
1
1
1
2
2

Ammatti
   aineenopettaja
   asioimistulkki
   atk-suunnittelija
   eläinlääkäri
   kemisti
   sihteeri
   taittaja
   tanssija
   toimittaja
   tradenomi

Nykyinen asuinpaikka
   Seinäjoki
   Jalasjärvi
   Ilmajoki
   Kurikka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
2
1
1
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sitten pois. Elämä Suomessa oli kuitenkin ollut niin miellyttävää ja onnellista, että 
maahan oli jääty asumaan pysyvästi. Yksi haastateltu oli tullut paluumuuttajana. 
Hänen isovanhempiensa vanhemmat olivat olleet suomalaisia.

Haastateltujen kotipaikat – paikat, joista he olivat lähtöisin – vaihtelivat. 
Yhteistä haastatelluille oli, että suurin osa heistä oli asunut aiemmin nykyistä 
asuinpaikkaansa huomattavasti suuremmassa kaupungissa. Ammatiltaan haas-
tateltujen joukko oli hyvin moninainen. Ammattinimikkeet painottuivat kuitenkin 
keskiluokkaisiksi katsottaviin ja korkeampaa koulutusta vaativiin ammatteihin. 
Perinteisen suorittavan työn (esim. tehdastyöläinen) tai ’käsityöammattien’ (esim. 
ompelija, suutari) edustajia haastateltujen joukossa ei ollut. Osa haastatelluista 
oli hankkinut koulutuksen ammattiinsa entisessä kotimaassaan, mutta lähes 
jokainen oli joutunut jollain tapaa jatko-opiskelemaan Suomessa päästäkseen 
täällä tekemään itselleen mieluisia töitä. Luonteeltaan kaikki haastatellut olivat 
avoimia ja ulospäin suuntautuneita.

Suuri hajonta haastateltujen Suomessa viettämän ajan suhteen heijastui hei-
dän suomen kielen taitoonsa ja erot haastateltujen välillä olivat suuret. Tämän 
takia kolme haastattelua tehtiin tulkin välityksellä venäjäksi ja seitsemän suoraan 
suomeksi. Tulkki myös litteroi venäjänkieliset haastattelut englanniksi. Haas-
tattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja ne 
litteroitiin heti haastatteluiden tekemisen jälkeen. Litteroitua haastattelutekstiä 
kertyi lähes 160 A4-liuskaa. Haastatteluaineisto on analysoitu sisältöanalyysin 
ja teemoittelun keinoin.12 Artikkelissa käsitellyt teemat nousivat siis esiin itse 
haastatteluaineistosta.

Artikkelissa on käytetty lainauksia kaikista haastatteluista. Haastateltujen 
anonymiteetin suojaamiseksi lainauksia ei identifioida. Myös haastateltujen per-
soonallisuus ja kaikki henkilökohtaisiin tietoihin viittaava on häivytetty pois niin 
pitkälle kuin mahdollista. Luettavuuden parantamiseksi sekä myös anonymiteetin 
suojaamiseksi tekstilainaukset on selväkielistetty. Alun perin englanniksi litteroi-
tujen haastattelujen suomenkielisestä asusta vastaa Emilia Packalén. Käytetyissä 
lainauksissa haastattelijaa kuvataan kirjaimella H ja haastateltua kirjaimella V.

Kotiseutu kokemuksena

Kotiseutua on tarkasteltu monista eri näkökulmista. Eräs näkökulma on kokemuk-
sellinen kotiseutu. Joka päivä elämme tilassa ja ajassa. Ne ovat kuitenkin sellaise-
naan vain jäsentymätöntä kaaosta. Kokemuksen kautta tila ja aika jäsentyvät ja 

12 Haastattelusta yleensä ja teemahaastattelusta erityisesti sekä mainituista analyysita-
voista, ks. esim. Eskola & Suoranta 2008, erit. 84–95, 174–188.
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merkityksellistyvät. Kun jokin tila saa erityisen merkityksen, siitä tulee paikka. 
Myös ajassa on merkityksen saaneita kohtia: niitä kutsutaan tapahtumiksi. Kaikki 
osaavat nimetä itselle tärkeitä, muita merkityksellisempiä paikkoja ja tapahtumia. 
Nämä yhdessä muodostavat ihmisen oman kokemuksellisen kotiseudun, joka on 
jokaisella ainutlaatuinen.13

Arkiajattelussa kotiseudun nähdään usein ankkuroituvan paikkakuntaan tai 
alueeseen, jossa lapsuus ja nuoruus on vietetty. Esimerkiksi Nykysuomen sanakirja 
määrittelee kotiseudun näin: ”seutu, paikkakunta, jossa jollakulla on (lapsuuden) 
koti”.14 Kokemuksellisen näkökulman mukaan kotiseutu ei kuitenkaan ole ihmisen 
synnyinpaikka tai asuinpaikka. Yksinkertaisimmillaan kotiseutu on paikka, jossa 
ihmiselle on tapahtunut jotain merkittävää. Myös usein muuttaneella ihmisellä voi 
olla voimakas tunne paikallisuudesta. Tällaisessa tilanteessa kotiseutu ei aina ole 
yhdessä ainoassa sijaintikohdassa, vaan se voi koostua useammista paikoista ja 
niiden välisistä poluista tai tunne voi olla kokonaan pirstaleinen. Tällöin puhutaan 
monipaikkaisesta kotiseudusta. Vaikka ihmisellä ei olisi kotia, tämän näkökulman 
perusteella ei ole mahdotonta, että hänellä voi silti olla olemassa omanlainen 
kotiseutunsa, joko moni- tai yksipaikkaisena.15

Kotiseutuun liittyy kodin ja kotoisuuden tunne: kotiseutu on kotoisaksi tun-
nettu ympäristö, jossa on paljon tutuiksi koettuja asioita. Kotia ja kotoisuutta 
voidaan kuvata lukuisilla eri tavoilla. Joku saattaa puhua fyysisestä asumuksesta 
ja toinen arkielämän sosiaalisista ja henkisistä yhteyksistä. Tunteet kotia koh-
taan voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Kodin ja kotoisuuden tunne kantaa 
mukanaan ihmisen koko henkilöhistoriaa. Sen rakennusaineina ovat yhtä hyvin 
varhaiset lapsuuden kokemukset kuin tämänhetkiset kokemuksetkin sekä myös 
tulevaisuuden haaveet ja odotukset.16 Kodin ja kotoisuuden tunteella on myös 
erilaisia tasoja ja laajuuksia. Esimerkiksi lapselle koti voi olla huone, jossa hän 
viettää suurimman osan ajastaan. Aikuisen koti on koko talo mukaan lukien sen 
pihaympäristö. Tästä koti voi laajentua naapurustoon, kotikaupunkiin, maakun-
taan, kokonaiseen kansakuntaan tai vaikka kokonaiseen maapalloon asti.17 Kodin 
tunne ja sen tasot ovat olennainen osa kotiseututunteen muotoutumista.

Kotiseutu liittyy paikallisuuteen, aluetietoisuuteen ja alueelliseen identi-
teettiin ja. Paikallisuuden kokemuksen katsotaan syntyvän, kehittyvän ja elävän 
samastumisen ja aktiivisen toiminnan tuloksena. Tunne kuulumisesta jonnekin 
rakentuu pitkän prosessin myötä, jossa ihminen ottaa paikan omakseen samalla 
muokaten sitä. Paikkaan juurtuminen saa aikaan myös halun toimia sen par-

13 Riukulehto 2013a, 23–24; Tuan [1977] 2003.
14 Nykysuomen sanakirja 1992, 514.
15 Riukulehto 2013a, 27.
16 Blunt & Dowling 2006, 1.
17 Tuan 2006, 16–17.
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haaksi.18 Paikallisuuden näkyvimpiä muotoja on kotiseututunne, joka rakentuu 
paikkaan kuuluvuuden tunteen myötä.19

Aluetietoisuudessa heijastuvat samanaikaisesti alueen historiallinen kehitys, 
sen erityispiirteet sekä suhde muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen. Aluetie-
toisuuden luomisessa keskeisiä ovat mekanismit ja toimijat, jotka luovat alueel-
lista itsetajuntaa. Samalla ne aikaansaavat asukkaille alueellista identiteettiä ja 
määrittävät tämän identiteetin perustan.20 Alueellinen identiteetti on aina histo-
riallisen kehityksen tulos. Sen kerrostumat ovat syntyneet alueellisen kehityksen 
erilaisissa vaiheissa, ja ne ovat jääneet elämään osana paikallisyhteisöä.21 Alu-
eellista identiteettiä voidaan vahvistaa ja uusintaa, mutta myös muuttaa. Alueen 
identiteetti määritellään usein tiettyä tarkoitusta varten. Se on kollektiivinen 
kertomus ’meistä’ ja ’meidän alueestamme’.22

Kotiseutuidentiteetin käsite voidaan vetää yhteen näiden näkökulmien pohjal-
ta. Siinä yhdistyvät kokemuksellisen kotiseudun ajatus, kotiseudun kokemuksen 
aikaansaama yhteisöllisyys sekä alueellisen identiteetin ominaisuudet. Näin ollen 
tässä tutkimuksessa kotiseutuidentiteetti on ymmärretty yksilön subjektiiviseksi 
näkemykseksi omasta kotiseudusta ja suhteesta siihen. Samalla yhteisöllisyyden 
ja yhtenevyyden tunteet vahvistavat entisestään tätä kotiseututunnetta.

Kotiseutuidentiteetti muuttaa majaa

Kun ihminen vaihtaa asuinsijaa ja muuttaa toisaalle, muutoksia tapahtuu myös 
hänen kotiseutuidentiteetilleen. Entinen kotiseutu jää yleensä vaikuttamaan taka-
alalle, mutta uuden asuinpaikan myötä myös kotiseutuidentiteetti muotoutuu 
uudenlaiseksi. Tätä muutosprosessia valotettiin siten, että selvitettiin haasta-
teltujen kotiseutuidentiteettiä entisellä asuinsijalla ja verrattiin sitä nykyiseen 
kotiseutuidentiteettiin.

Kotiseutuidentiteetti entisellä asuinseudulla

Haastateltujen kotiseutuidentiteetti ennen Suomeen muuttoa on yksinkertai-
simmillaan ollut kiintymystä sen hetkiseen kotikaupunkiin. Haastatellut asuivat 

18 Riukulehto & Suutari 2012, 8–10.
19 Paasi 1986, 224.
20 Paasi 1984, 45–46, 59.
21 Riikonen 1997, 180.
22 Paasi 1996, 222; Zimmerbauer 2011.
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aiemmin nykyistä asuinpakkaansa isommissa kaupungeissa, joten elämä oli ollut 
erilaista. Nykyinen kotipaikka on entiseen verrattuna hiljaista maaseutua, jossa 
elämä on leppoisaa ja rauhallista. Tärkeimmiksi asioiksi entisessä kotipaikassa 
todettiin erityisesti perhe ja ystävät, joiden kanssa oli eletty onnellisina. Haastatel-
lut kertoivat kokeneensa tärkeäksi myös työpaikan, jossa olivat suurimman osan 
työurastaan olleet. Työpaikka koettiin tärkeäksi sekä fyysisenä että sosiaalisena 
ympäristönä. Etenkin jo kauan Suomessa eläneiden oli vaikea kertoa yksityiskohtia 
entisestä kotiseudusta, vaan he totesivat yleisemmin koko elämän olleen hyvää ja 
elämisen arvoista. Kaikki haastateltujen entisestä kotiseudustaan kertomat asiat 
ovat nimenomaan omakohtaisista kokemuksista tehtyjä tulkintoja eli muistoja.23

Seuraavat lainaukset kuvaavat yleisiä asioita, joita entisestä kotiseudusta 
muistettiin ja haluttiin tuoda ilmi.

H: Jos muistelet aikaa, kun asuit vielä Venäjällä, missä tunsit olosi kotoisaksi?
V: Se oli juuri se Petroskoin kaupunki, kotona äidin ja iskän ja siskon kanssa. 
Se oli koti.
H: Kaupunki kokonaisuudessaan?
V: Joo, opiskelin siellä. Ja kävin päiväkodin ja koulun ja yliopiston.

H: Mitkä asiat olivat tärkeitä, että oli sellainen hyvä ja kotoisa olo?
V: Totta kai vanhemmat ja kaverit. Ne ovat aina tärkeitä. Mutta kulttuurierois-
ta, meillähän on ne kaverit ja sukulaiset, me olemme paljon tiiviimmin heidän 
kanssaan kuin täällä esimerkiksi. Eli nämä asiat olivat tärkeitä ja ovat tärkeitä 
edelleen.

V: Kaksi vuotta sitten tapasin mieheni, hän on suomalainen. Vuosi sitten muutin 
Seinäjoelle, suoraan Seinäjoelle tyttäreni kanssa. Ja kotini oli ja on Moskova. No 
en ole varma, että Seinäjoki on kotini, koska olen tottunut erilaiseen elämään 
ja erilaiseen paikkaan. Ei oikein tunnu samalta Seinäjoella. Seinäjoki oli alusta 
saakka minulle pieni kylä. Moskova on minun kaupunkini, jossa olen syntynyt. 
Tiedän ja tunnen kaiken Moskovasta.

Suurimmalla osalla haastatelluista kokemukset entisestä elämästä olivat hyviä. 
Lapsuus ja nuoruus, päiväkodit ja koulut oli käyty siellä ja muistot opiskeluajoista 
olivat tärkeitä ja erittäin positiivisia. Myös ensirakastumiset ja hyvässä työpai-
kassa työnteko olivat olleet tärkeitä asioita. Haastatellut kokivat juuret tärkeiksi. 
He kokivat myös, että nykyistä elämää osaa arvostaa oikealla tavalla siksi, että 
aina asiat eivät ole olleet yhtä hyvin. Entinen kotiseutu herätti myös negatiivi-
sia ajatuksia, jotka liittyivät taloudellisiin ongelmiin, korruptioon sekä muuten 

23 Omakohtaisista kokemuksista tehty tulkinta on muisto. Jos tapahtuma on kuultu jol-
tain toiselta ihmiseltä, sitä kutsutaan kertomukseksi. Riukulehto 2013b.
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huonoon elämänlaatuun. Vain osa haastatelluista kaipasi entistä kotiseutua niin 
paljon, että toivoi voivansa muuttaa joskus sinne takaisin.

V: Minulla ei ollut paras elämä Ukrainassa. Minulla oli hyvä ammatti ja kaik-
ki oli ok, mutta en voinut ansaita riittävästi rahaa. Olen rehellinen ihminen ja 
en voi ottaa lahjoja. En voi asua yhteiskunnassa, jossa on paljon korruptiota ja 
liian paljon byrokratiaa.

V: Täällä tunnen olevani vapaampi. Venäjällä oli aina jotain painetta. Olin hy-
vin valmis muuttamaan pois, vaikka aiemmin en ajatellut juuriani lainkaan. 
Isovanhempani vanhemmat olivat suomalaisia. Tunsin aina olevani erilainen 
kuin ystäväni, mutta en pystynyt selittämään miksi.

Suurimmat erot haastateltujen välillä tulivat esiin, kun he pohtivat entisen ko-
tiseudun nykyistä merkitystä. Eräs totesi, että hänellä on nyt kaksi isänmaata. 
Osalla uusi kotimaa oli vienyt vanhan kotimaan paikan aivan täysin. Osalle entinen 
kotiseutu oli yhä tärkeä osa omaa identiteettiä ja minuutta.

V: Ai onko entinen kotipaikka minulle henkilökohtaisesti tärkeä? No sinne jäi 
vanhempieni talo. Joskus näen unia kauniista ja hyvästä talosta, hyvä piha ja 
paljon erilaisia puita. Olkaa hyvä, aprikooseja! Olkaa hyvä, rypäleitä! Olkaa 
hyvä, päärynöitä, omenoita! Nyt minä ostan niitä kaupasta. Ukrainassa on 
myös minun äitini ja isäni hauta. Esimerkiksi [viime] maanantaina Ukrainassa 
oli päivä, jolloin me muistamme vanhempiamme ja sukulaisia, jotka eivät ole 
enää meidän kanssamme, ovat lähteneet ja nukkuvat. Näitä minulla on ikävä! 
Ja vielä, Ukrainassa on pieni pojanpoikani, viisi kuukautta. Vain tätä on ikävä. 
Mutta elämä täällä Suomessa on ansiokasta ja minä olen kiitollinen, että voin 
asua arvokkaasti täällä.

V: Se ensimmäinen vuosi, kun olin muuttanut Suomeen, se oli tosi rankka. Koko 
ajan teki mieli, että haluan kotiin. Kaipasin kotiin. Sitten kun työ alkoi ja sit-
ten kun tulin raskaaksi ja sitten kun lapsi syntyi, se vähän niin kuin koko ajan 
meni kauemmaksi ja kauemmaksi se koti. Ensimmäiset vuodet minä olin, että 
joo pitäisi kuukausi olla Venäjällä ja nyt minä olen niin kuin että viikko riittää. 
En halua olla siellä kauempaa! Ja kyllä äiti ja sisko tulevat taas käymään pari 
kertaa vuodessa, että emmä niin kuin… Tietenkin on ikävä vanhempia ja per-
hettä, mutta ei kaupunkia! Että se on mennyttä nyt, minun kotikaupunkini, se 
on nyt Seinäjoki.

V: Mutta, isänmaa on isänmaa, ja minulla on niitä kaksi.

Entisestä kotiseudusta kerrottiin kuitenkin suhteessa paljon vähemmän kuin 
nykyisestä kotiseudusta. Haastatelluista osa tuntui muistavan huonosti entistä 
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elämäänsä. Tämä on ymmärrettävää, sillä haastatteluhetkellä he olivat asuneet 
Suomessa jo melko pitkään. Aika ajoin huomasi myös sen, että tiettyjen asioiden 
muistelu ei ollut mieluisaa, minkä vuoksi haastateltu sivuutti ne melko nopeasti 
vaihtamalla puheenaihetta.

Kotiseutuidentiteetti ja nykyinen asuinseutu

Nykyiseksi kotipaikakseen haastatellut mainitsivat nykyisen asuinkuntansa 
nimeltä, mutta kotoisuudesta ja kodin tunteesta puhuttaessa alue tarkentui pie-
nemmäksi ja tarkemmaksi. Kotoisaksi koettiin jokin suppea alue, jossa arkielämä 
elettiin. Useimmin haastatellut mainitsivat kaupunginosia tai kyliä. Omaa kotia 
ympäröivä lähialue koettiin tärkeimmäksi ja itselle kotoisimmaksi alueeksi koko 
kotikunnassa. Oman kokemuksen kautta alueesta tuli tärkeä. Samalla alue alkoi 
tuntua omalta ja kotoisalta. Etenkin erittäin maaseutumaisessa ympäristössä 
asuvat haastatellut kertoivat oman kylän rauhallisuuden, hiljaisuuden ja luonnon 
läheisyyden olevan parasta tämänhetkisessä elämässä. Myös naapureiden merki-
tys korostui. Sopivat naapurit parantavat kotoisuutta ja päinvastaiset naapurit taas 
vähentävät sitä. Kuitenkin naapureiden kanssa harrastettava kyläyhteisötoiminta 
oli lähes jokaiselle haastatellulle täysin vieras asia.

H: Minkä alueen tunnet nykyisin omaksesi tai kodiksesi?
V: No, se Seinäjoen keskusta sinne prismaan päin ja nyt vielä tuli se Törnävän 
alue siihen lisäksi. Mutta tietenkin se Pohja, tai enemmän se voi olla Tanelinran-
ta ja Kertunlaakso, että nekin niin kuin yhtyy siihen [alueeseen]. Ainakin tutut 
alueet. Sitten kun mennään tuonne toiseen suuntaan, se on ihan niin kuin vieras.
H: Eli koko kaupunki sinänsä ei ole mitenkään...
V: Ei. Ei koko kaupunki. Tietenkin jos siellä käy, niin ne tulee hetkeksi muis-
tiin, mutta jos lähdetään johonkin tuonne suuntaan niin… Varmasti se missä 
on Sedu24, sinne loppuu alueeni... Olen sielläkin [Sedussa] käynyt vuoden ajan 
opiskelemassa. Ja nyt se Törnävä. Ehkä se Tikkuvuoren päiväkoti, sinne on niin 
kuin laajentunut minun Seinäjoen kaupunkini.

V: Tykkään, kun kaikki on lähellä. Silloin nimenomaan, kun olen polkupyöräillyt, 
oli päiväkoti, keskusta, ammattikorkeakoulu, sitten minun työpaikkani oli lä-
hellä ja kaikki. Kun olen kuitenkin sosiaalinen, minulla oli siellä naapurustossa 
sosiaalinen verkosto, kun en tuntenut ketään [muualta]. Vähän niin kuin pikku-
hiljaa eli se Seinäjoki on se, mikä on minun alueeni, missä tunnen itseni kotoisak-
si. Avopuolisoni taas, hän on kasvanut Kärjessä ja minun takiani hän nyt asuu 

24 Koulutuskeskus Sedu järjestää mm. kielikursseja maahanmuuttajille.
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Pohjassa. Nyt hän on tottunut, ei sano mitään, mutta kyllä hänelle se Kärki on 
se. Hänen vanhempansa asuvat siellä edelleen. Heillä käydessämme huomaan, 
että hän on juuri omalla alueellaan. Hän sanoo aina, että tuolla olen leikkinyt 
ja tuolla olen tehnyt jotain muuta. Hänen omaa aluettaan. Kun olen muualta 
muuttanut tänne [Pohjaan], on minulle Pohja täällä edelleen minun paikkani.

Kotoisuuden tunteeseen vaikuttaviksi tärkeimmiksi asioiksi haastatellut nostivat 
perheen ja läheiset ihmiset, työ- tai opiskelupaikan ja sosiaalisessa ympäristössä 
toimeen tulemisen. Suurimmalle osalle riitti hyvään oloon se, että perhe ja lähei-
set ihmiset olivat mukana. Heidän mielestään jo silloin paikan kuin paikan pystyi 
tuntemaan kodikseen. Sinänsä jonkin tietyn paikan merkitys ei loppujen lopuksi 
korostunut haastatteluissa, vaikka haastatellut ensi alkuun kuvailivatkin tiettyjä 
alueita kodikseen. Runsaasti mainintoja tehtiin siitä, miten omaa aluetta ja siellä 
asuvia ihmisiä rakastetaan ja heistä välitetään suuresti.

V: Niin kuin perheeni. Että jos perheeni ei ole mukana. Elikkä lapseni ja mieheni. 
Ne ovat niin kuin minun kotini ja perheeni.
H: Ne ovat tärkeimmät?
V: Joo, niin ovat.
H: Eli koti on siellä missä perhe on?
V: Niin, sitten voi ollakin, että tietenkin Seinäjoki on kotikaupunkini, mutta tie-
tenkin minä vielä Petroskoinkin siksi lasken, että tietenkin jos sisko muuttaa ja 
iskä ja äiti … Niin ei sekään sitten enää varmasti minulle ole niin tärkeä. Että 
se Petroskoin [kotikaupungiksi] tekee, että siellä on minun perheeni.

H: No mitä sinulla sitten vähintään täytyy olla, että voit tuntea jonkun paikan 
kodiksi tai kodikkaaksi? Osaatko sanoa, mitä sinä vähintään tarvitset siihen, 
että olosi voi olla kotoisa?
V: En tiedä, mitä se voisi olla. Rauhallinen, melko rauhallinen. Turvallinen, 
kaunis, siisti. Vihreä. No mitä muuta tässä, ei mitään muuta. Ei muuta kuin lä-
heinen, lähellä.

Haastatellut olivat kuljettaneet mukanaan tavaroita, perinteitä ja tapoja entisestä 
kotimaastaan. Haastatteluissa puhuttiin paljon erilaisista juhlista ja niiden mer-
kityksestä. Joulun, uuden vuoden ja pääsiäisen perinteitä kunnioitettiin edelleen. 
Myös syntymäpäiväjuhlat nousivat esiin monta kertaa. Venäläisen perinteen mu-
kaan jokainen syntymäpäivä on suuri merkkipäivä, jolloin vietetään isoja juhlia 
tarjoillen mitä mahtavimpia herkkuja. Useimmat mainituista perinteistä liittyivät 
uskontoon, sillä haastatellut oli kasvatettu pääasiassa ortodoksiseen perinteeseen 
ja näin ollen he olivat oppineet elämään sen mukaisesti.

Useita muitakin perinteitä, tapoja ja esineitä mainittiin. Niistä yleisimmät 
liittyivät ruokaan tai ruuanlaittoon. Myös sisustukseen, taiteeseen ja musiikkiin 
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liittyvät asiat koettiin tärkeiksi. Sisutukseen liittyvissä keskusteluissa tuotiin esille 
se, että suomalainen sisustaminen on synkkää ja tylsää venäläisten suosiessa 
värikkäämpiä kankaita. Haastatellut totesivat myös, että mitkään näistä asioista 
eivät ole ratkaisevan tärkeitä kotoisuuden tuntemiseen tai siihen, että jokin paikka 
voisi olla heille koti. Perinteiden ja tapojen merkitys ilmeneekin asioina, jotka 
rikastuttavat ja parantavat elämänlaatua.

V: Georgia on hyvin perinteinen maa ja Georgiassa on ”supra” erittäin tärkeä. 
Supra, se tarkoittaa juhlaa. Haha. Ihmiset rakastavat juhlia ja juhlissa istutaan 
pöydän ääressä. Niin, ruokaa tehdään ja niitä maljoja nostetaan.

V: No se voisi olla, jos juhlia ajatellaan, juuri se uuden vuoden juhla. Sitä Venä-
jällä juhlitaan niin, että se on pääjuhla. Kun ensin on joulu, sitten uusi vuosi ja 
sitäkin pitäisi juhlia, ja kyllä minä annan lapsille lahjoja silloinkin. Sitten pääsi-
äinen. Viime vuonna se oli samaan aikaan [kuin luterilainen pääsiäinen], tänä 
vuonna se oli eri [aikaan], melkein kuukausi eri aikaan. Kyllä juhlittiin, vietet-
tiin Suomen tapaan ja Venäjän, äitikin lähetti näitä kaikenlaisia, että kuinka 
näitä pääsiäismunia pitäisi maalata. […] No nyt äiti lähetti minulle mummon 
vanhan ikonin, niin kuin kirkossa tuollainen pikkuinen. Kyllä näitä Suomestakin 
varmasti löytyy jonkunlaisia. Mitäs muuta? Kaikenlaista ruokaa ne lähettävät 
minulle edelleen.

Nykyisen kotiseudun tärkeimmät asiat liittyivät ihmisiin ja sosiaalisiin verkos-
toihin, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa päivittäisessä arkielämässä. 
Vuorovaikutus edellyttää yhteistä kieltä, ja suomen kielen hallitseminen koros-
tuikin avaimena hyvän ja kotoisan olon tuntemiseen. Myös mielekkääksi koettu 
tekeminen oli hyvin tärkeää siinä, että haastatellut kokivat kotoisuuden tunnetta 
Suomessa. Näin ollen työpaikka ja opiskelu nousivat esille tärkeinä tekijöinä. 
Kiinnittyminen ja kotoisuuden tunne liittyi pienempään aluekokonaisuuteen, 
usein mainittiin jokin kaupunginosa tai asuinalue.

Kotiseutuidentiteetin muutokset

Suurin ero entisen ja nykyisen kotiseututunteen välillä oli siinä, minkä kokoiselle 
alueelle haastatellut kokivat kiinnittyneensä tai minkä kokoisen alueen tunsivat 
kotoisaksi. Aiemmasta kotiseudusta kerrottaessa alue oli laajempi, mutta nyt 
Suomessa oma alue oli tiiviimpi ja pienempi kokonaisuus. Se kattoi oman kodin 
ympäristön ja sen lisäksi joitain paikkoja, joissa arkielämässä tulee käytyä usein. 
Tämä ero voi johtua myös maassa vietetyn ajan pituudesta: mitä kauemmin jol-
lakin alueella oleskelee, sitä enemmän hallussa oleva alue laajenee.
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Eroa oli myös siinä, että uudella kotiseudulla kieleen liittyvät vaikeudet 
korostuivat. Jo entisellä kotiseudulla koettiin sosiaaliset suhteet tärkeäksi ja 
olennaiseksi osaksi kodin ja kotoisuuden tunnetta. Nyt uudella kotiseudulla tämä 
korostui, kun vieraan kielen takia saattoi olla ongelmia vuorovaikutuksessa ja 
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Myös työ- tai opiskelupaikan merkitys korostui 
uuden kotiseudun kohdalla, sillä niiden kautta sosiaaliset suhteet kehittyivät ja 
kielenkin oppiminen helpottui. Kotiseututunne entistä ja nykyistä kotiseutua 
kohtaan perustui kuitenkin hyvin samankaltaisiin asioihin. Molemmissa perhe, 
ystävät ja muut läheiset ihmiset koettiin tärkeimmiksi tekijöiksi siihen, että oma 
olo voi olla hyvä ja kotoisa. Tällöin paikasta kuin paikasta voi tehdä itselleen kodin.

Kotiseutuidentiteetin rakennuspuut Suomessa

Haastatteluissa keskeisimmiksi kotiseutuidentiteetin rakennuspuiksi nousivat 
koti ja kotoisuuden tunne, työn teko ja kouluttautuminen, läheiset ihmiset ja 
paikallisen kielen hallinta. Nämä haastatteluissa esiin nousseet seikat olivat 
melko tavalla samansuuntaisia kuin edeltävässä tutkimuksessa esiin nousseet 
asiat. Entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneiden ihmisten kohdalla 
on havaittu, että paikkaan sitovia seikkoja ovat läheiset ihmiset, kotitalo, mökki, 
puutarhapalsta, luonto, työ, kieli sekä oma kulttuuri. Myös uskonto voi jossain 
tilanteessa olla tärkeä paikkaan sitova tekijä, varsinkin jos muut tekijät eivät ole 
sillä hetkellä apuna.25 Seuraavassa haastateltujen esiin tuomia kotiseutuidenti-
teetin rakennuspuita tarkastellaan lähemmin.

Koti ja kotoisuus

Kodin ja kotoisuuden tunteiden pukeminen sanoiksi osoittautui haastateltujen 
keskuudessa haastavaksi. Kodin merkitys todettiin joka tapauksessa suureksi. 
Kotona oli hyvä olla ja siellä ei tarvinnut miettiä miten pitää käyttäytyä. Kotona 
oli oma rauha.

V: No se on, jos ymmärsin oikein, niin kuin se oma koti. Että teen sitä sellaiseksi, 
että perheelläni ja minulla olisi kotona hyvä olla, että saa kotona nauttia. Että 
se on sen merkitys. Varmasti se.
H: Kotona saa olla oma itsensä?
V: Joo, joo… Saa olla rauhassa. Että saan olla perheen kanssa.

25 Siim 2006, 93–97.
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Kotona sai pitää yllä omia perinteitään ja kunnioittaa niitä tapoja ja asioita, joita 
itse halusi. Muuten uudessa yhteiskunnassa tuli toimia ja käyttäytyä tiettyjen 
normien mukaisesti. Koti oli henkilökohtaista tilaa, jossa normeja ei aina tarvinnut 
noudattaa vaan asiat sai tehdä omalla tavallaan.

Venäläisillä naisilla on aina ja joka paikassa suuremmat ulkonäköpaineet kuin 
suomalaisessa kulttuurissa. Suomessa naisen ei tarvitse aina olla täysin huoliteltu. 
Venäläiset naiset kokivat, että koti oli paikka, jossa sai olla sen näköinen kuin on 
murehtimatta muiden mielipiteistä. Kodin merkitys todettiin monessa haastat-
telussa suureksi henkiseksi voimavaraksi.

V: Joo, erittäin tärkeä. Erittäin tärkeä. Se on kotini Seinäjoella. Minun asuntoni, 
jota sisustan koko ajan

V: Niin. Mutta rakastan tulla kotiin, missä viihdyn. Teen kaikkea, että viihdyn. 
Paitsi sitten, kun minulla on tosi kiire ja kotona on sotkuista, silloin ohitan sot-
kut. Suljen silmät siltä, että on sotkua. Ja keskityn töihin. Koska se on ykkönen. 
En minä voi kahteen asiaan keskittyä. Se on rauhallisempi minulle ja sitten odo-
tan hetken, että minulla on rennompaa, vähän vähemmän töitä niin esimerkik-
si nyt, minä pystyn sitten pikku hiljaa järjestämään. Aina muutan huonekaluja 
paikasta toiseen. Aina pitää tehdä muutoksia, se on minulle tärkeää.

Kodin ja kotoisuuden tunteeseen liittyvät ajatukset olivat lämpimiä ja positiivi-
sia. Haastatteluissa tuli esiin myös joukkoon kuuluvuuden tunne, joka koettiin 
tärkeäksi kotoisuuden tunteen muodostumisessa. Jotta oma olo voi olla kotoisa, 
täytyy tuntea jonkinlaista yhteenkuuluvuutta kanssaihmisten kanssa. Tämä piirre 
liittyy läheisesti kotiseutuidentiteettiin, jonka olennainen osa on yhteisöllisyyden 
tunne. Kodin tunteet liittyvät usein lapsuuden ajatuksiin, jotka ovat syntyneet 
omasta kodista. Koti on yhtälailla fyysinen paikka kuin joukko suuria ja tärkeitä 
tunteita, jotka kaikki liittyvät kotoisuuden kokemukseen.26

Työ ja koulutus

Työ ja koulutus ovat tärkeitä, sillä niiden avulla on päästy luomaan sosiaalisia 
suhteita uudella kotiseudulla. Samalla myös uuden kielen oppiminen on helpottu-
nut. Työ ja koulutus toivat myös tekemistä ja toimintaa päiviin, jotka muuten olisi 
vietetty kotona yksin. Ihmisen identiteetin kannalta on tärkeää, että hänellä on 
ammatti, jonka hän kokee hallitsevansa. Ammatin kautta hän voi kuulua useisiin 
erilaisiin ihmisryhmiin, jotka lujittavat osaltaan hänen identiteettiään. Työllä on 
monenlaisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

26 Blunt & Dowling 2006, 1, 22.
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H: Tuntuuko se, että olet ollut töissä ja olet saanut koulutusta, auttaneen sinua 
vielä enemmän juurtumaan tänne Suomeen?
V: Kyllä, ne ovat auttaneet paljon. Jos olisin vain kotona, ei se olisi… Ei se oikein… 
Kun käy töissä, näkee ihmisiä ja olet niiden kanssa jotenkin, jonkun verran toi-
mit tai niin kuin keskustelet ja… kyllä työkokemus auttaa.

V: Ainut, mikä ei ole ihan sama on, että mitä työstäni, opetuksestani, ajatellaan. 
Se on minulle tärkeää ja siihen olen niin täysillä, täysillä panostanut. Siihen, että 
nostan yritykseni ja sen toiminnan, ja se on tehnyt minusta kyllä itsekkään. Mut-
ta, niin… Mutta se oli niin tärkeää minulle, että tämän tein näin. Koska tykkään 
sitä [työtäni] tehdä. Ja varsinkin se, että mitä minä teen, se on hyväksi toisille. 
Että en vahingoita ketään.

V: Luulin, että työharjoittelu on vaikeaa ja tylsää alusta saakka. Mutta oli to-
della hyvä, että työharjoittelun kautta tutustuin muihin maahanmuuttajanai-
siin, jotka olivat asuneet Suomessa pitempään kuin minä. Ja he kertoivat omia 
kokemuksiaan. Nyt ymmärrän enemmän, paremmin, mitä tehdä Suomessa tai 
mitä ei saa tehdä. Ja se oli todella tärkeää, ja se oli parasta, mitä tapahtui.

Negatiivista oli, että Suomessa ei ole hyväksytty aiemman koulutuksen kautta 
saatua ammattia sellaisenaan, vaan töiden saanti on edellyttänyt uudelleen koulut-
tautumista. Kielen opiskeleminen koettiin tärkeäksi osaksi kotoutumisprosessia ja 
kotiseututunteen muodostumista. Kielikurssien lisäksi monenlaiset ammatilliset 
kurssit ja koulutukset sekä kokonaiset ammattiin johtavat opintokokonaisuudet 
oli koettu tärkeiksi asioiksi Suomeen kotoutumisessa. Yksi haastateltu koki työn 
tekemisen Suomessa suurena etuoikeutena. Hän työskenteli yksityisyrittäjänä ja 
hänen kokemuksensa mukaan suomalainen yhteiskunta auttoi yrittäjää pärjää-
mään vaikeammassakin taloudellisessa tilanteessa. Omasta mielestään entisessä 
kotimaassaan hän ei olisi mitenkään voinut pärjätä yrittäjänä sillä tavoin, kuin 
hän nyt Suomessa on onnistunut toiminnassaan.

Harvalla haastatellulla oli ollut työ- tai opiskelupaikkaa valmiina Suomeen 
saapuessaan. Paikat olivat löytyneet puolison, ystävien tai työ- ja elinkeinotoi-
miston avustuksella. Harvoissa työyhteisöissä on erityisempää perehdytystä tai 
erityitä apua maahanmuuttajia varten. Haastatellut kokivat kuitenkin saaneensa 
apua aina, kun olivat sitä itse pyytäneet. Työ ja koulutus koettiin tärkeiksi teki-
jöiksi kotiseututunteen muodostumiselle uudessa kotimaassa. Niiden avulla uusi 
alue oli tullut tutummaksi. Muissakin tutkimuksissa on todettu työpaikan suuri 
merkitys maahanmuuttajan kotoutumisessa.27

27 Ks. Martin et al. 2010, 77.
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Läheiset ihmiset

Perhe ja läheiset ihmiset nousivat haastatteluissa esiin hyvin merkityksellisinä. 
Läheisten ihmisten läsnäolo sai paikan tuntumaan kotoisalta. Kun Suomeen oli 
muutettu, ei täältä oltu tunnettu etukäteen ketään – poikkeuksena tietysti puoliso, 
jos hänen perässään Suomeen oli muutettu. Suurimmalla osalla haastatelluista 
oma perhe ja suku olivat jääneet entiseen kotimaahan. Suomessa oli vain nykyi-
nen uusi perhe, joka yleensä tarkoitti puolisoa ja lapsia. Ystävien saanti oli ollut 
helppoa. Vaihtelua oli siinä, ovatko ystävät kantaväestöä, muita venäläisiä maa-
hanmuuttajia vai muita maahanmuuttajia. Suomalaisiin tutustuminen koettiin 
sekä helpoksi että vaikeaksi, riippuen kokijan omasta persoonasta. Muutamat 
totesivat, että elämän kiireellisyyden vuoksi ei ollut ehtinyt tutustua omasta 
mielestään tarpeeksi ihmisiin, vaikka muuten se olisi ollut täysin mahdollista.

H: Niin, tunsitko valmiiksi joitain ihmisiä kun muutit? Tai ketä tunsit?
V: Vähän olin miehen kavereita nähnyt, mutta ei oikein niin kuin, että minulla 
olisi ollut joku tuttu kaveri tai tuttu ihminen. Ei ollut. Mutta vuoden kuluessa, 
kyllä niitä tuli, virolaisia, venäläisiä. Virosta ja Venäjältä täällä on paljon ihmisiä.

H: Onko ihmisiin tutustuminen ollut helppoa täällä Suomessa?
V: Oli suomalaisten kanssa. Suomalaisten kanssa tosi helppoa, siis [he ovat] täl-
laisia rentoja, niin kuin ei yhtään… tietenkin kaikki ihmiset ovat erilaisia, että 
jonkun kanssa tulee heti toimeen.

Haastateltujen mukaan tärkeiden ja läheisten ihmisten läsnäolo oli merkittävä 
tekijä kotiseututunteen muodostumisessa uudessa kotimaassa. Perheestä ja lähei-
sistä ihmisistä keskusteltiin haastatteluissa jotakuinkin saman verran kuin työhön 
ja koulutukseen liittyvistä asioista. Nämä seikat nousivat kaikkein tärkeimmiksi 
tekijöiksi kotiseutuidentiteetin muodostumisen kannalta.

Kieli

Kielen oppiminen on olennainen osa maahanmuuttajan kotoutumisprosessia. 
Haastatellut olivat opiskelleet kieltä itsenäisesti, kielikursseilla ja töiden ohella. 
Kielikursseja alueella järjestivät muun muassa kansalaisopisto sekä koulutus-
keskus Sedu. Kielikurssit koettiin tärkeiksi ja niiden kautta kotoutumisprosessi 
oli lähtenyt kunnolla käyntiin. Kielioppi ja fraasit koettiin vaikeimmiksi asioiksi 
suomen kielessä. Myös puheen ymmärtäminen ja puhuminen olivat luonnollisesti 
haastavia asioita. Omalla asenteella ja itsevarmuudella oli haastateltujen mukaan 
vaikutus siihen, miten nopeasti kielen pystyi ottamaan hallintaansa. Toki ’hyvällä 
kielipäällä’ oli oma osuutensa, mutta ahkeruudella ja kovalla työllä pystyi saavut-
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tamaan samat tulokset. Haastatellut, joilla oli suomea puhuva puoliso, kokivat 
puhumisen ja ymmärtämisen helppoina asioina. Toisaalta ne, joiden puoliso oli 
venäjänkielinen, kokivat, että puheen ja ymmärtämisen sisäistäminen oli pitkä 
ja aikaa vievä prosessi.

V: Joo, minä olen osallistunut täällä ohjelmaan [nimeltä] Finn-tandem. Siinä 
kaksi ihmistä tapaa. Toinen opiskelee, esimerkiksi kuin minä, suomen kieltä ja 
toinen opiskelee esimerkiksi venäjän kieltä. Ensimmäinen tunti puhutaan suo-
meksi ja sitten tunti venäjäksi. Ja sen takia minä puhun vähän paremmin kuin 
vuosi sitten.

V: Kyllä se puhuminen sen tekee. Että jos niin kuin pelkäät, että minä en ym-
märrä tai että minä en halua ymmärtää tai minä pelkään sanoa väärin. Kuulin 
monesti [muilta maahanmuuttajilta], että pelkään sanoa, pelkään puhua, kos-
ka pelkään, että sanon väärin. Minä sanoin heille, että ihan sama. Sanoin, että 
minulla on vielä tällainen anoppikin, joka… sanon näitä, pitäisi olla niin kuin 
kaksi u, uuni ja uni. Siis minulle uuni on sama [kuin] uni ja uunikala on unikala 
tai unikana. Kuule, se sitten nauraa siellä lujaa hahahahaa ja sitten minä vaan, 
että mitä nyt. Niin kun itse en ymmärrä, mitä minä sanoin väärin. Ja sitten minä 
aloin, että jaa pitikö se uuuuuuuuni vai uuuuni vai unessa vai unissa ja… täl-
laisia pikkuisia niin kuin sanakäänteitä ja sitten niin kuin heti eri tarkoitus ja 
se kuulee ja nauraa.

V: Kieli on vaikeaa. Toisin kuin opiskelutovereilleni kielioppi ei kuitenkaan ole 
minulle vaikeaa. Puhuminen ja puhutun ymmärtäminen on vaikeaa. Olen huo-
mannut, että toiset voivat ymmärtää puhuttua kieltä, mutta ovat vaikeuksissa 
kieliopin kanssa. Esimerkiksi jos perheessä on suomenkielisiä jäseniä, he oppivat 
ymmärtämään puhuttua kieltä nopeasti.

V: Ja sitten se, mikä minua auttoi todella paljon, että minä en ole ujo puhumaan. 
Vaikka puhun väärin. Se on auttanut myös oppimaan suomea nopeammin. Jotkut 
suomalaiset ovat sellaisia, että ne haluavat puhua niin, että sinä et ymmärrä. 
Ne tekevät niin kuin tarkoituksella, tahallaan niin, että ne puhuvat tällaisella 
… nyt kyllä kun ne puhuvat näin, kyllä minä osaan myös senkin. Ei nyt, se ei niin 
kuin, minulle se ei ole ongelma ollenkaan, mutta silloin aluksi oli, kun ei osannut 
kieltä. Tuntuu, että olet lapsi, joka on vasta aloittanut puhumaan.
H: Joo.
V: Ja sitten toinen puhuu NIIN tahallaan kieltä, ettet sinä ymmärrä, vaan näyt-
tää sinulle, että sinä olet täällä tällainen, jopa ei-tervetullut.

Haastatellut kertoivat, että jotkut suomalaiset käyttävät kieltä eräänlaisena 
valtakeinona. Puhumalla vaikealla murteella tai muuten nopeasti tai epäselvästi 
on yritetty lannistaa maahanmuuttaja ajattelemaan, ettei hän pysty koskaan 
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puhumaan suomea sujuvasti. Esimerkiksi eteläpohjanmaan murre koettiin toi-
sinaan hankalaksi ymmärtää. Sen oppimisen todettiin kuitenkin olevan helppoa 
ja nopeaa, kunhan itse asennoituu asiaan oikealla tavalla.

Kotiseutuidentiteetti kotoutumisen voimavaraksi

Yhteenveto

Haastatteluiden perusteella venäläiset maahanmuuttajat kiinnittyivät uudessa 
kotimaassaan alueeseen, jossa olivat heidän arkielämänsä tapahtumapaikat. Ko-
tiseudun koko vaihteli, mutta useimmilla se keskittyi lähelle kotia. Tarkan alueen 
lisäksi kodin ja kotoisuuden tunteet vaativat myös oman perheen ja läheisten 
ihmisten läsnäolon ja asumisen samalla kotiseudulla. Myös työllä ja koulutuksella 
sekä sosiaalisilla suhteilla oli tärkeä merkitys kotiseututunteen muodostumisessa.

Kotiseututunne entistä kotiseutua kohtaan vaihteli jonkin verran, mutta suurin 
osa koki kiinnittyneensä siellä kotikaupunkiinsa. Myös entisen kotiseudun tapa-
uksessa perhe, sukulaiset ja ystävät olivat tärkeitä asioita. Myös hyvä työpaikka ja 
opiskeluelämä olivat olleet tärkeitä asioita. Entisen kotiseudun nykyinen merkitys 
vaihteli hieman haastateltujen välillä. Toiset kokivat sen tärkeäksi ja kaipasivat 
sinne, toisilla oli ”kaksi kotimaata” ja jotkut olivat unohtaneet entisen kotiseudun 
kokonaan.

Historiallisista syistä johtuen venäläiset ovat Suomessa erityisellä tavalla 
’toisia’, varsinkin verrattaessa muihin naapurikansoihin, vaikkapa ruotsalaisiin 
tai virolaisiin. Tämä ’toiseus’ näkyy myös Etelä-Pohjanmaalla.28 ’Toiseus’ ja sen 
kokemus korostuu joidenkin kohdalla. On myös niitä, jotka muovautuvat parem-
min joukkoon ja luovat itselleen uuden kotimaan väestöön sulautuvan identiteetin. 
’Toiseus’ ei ole välttämättä negatiivinen asia, sillä osa ihmisistä haluaa nimen-
omaan erottua muista. Tämä ’toiseus’ tai ’vieraus’ ei todellisuudessa ole mikään 
maahanmuuttajien sisäänrakennettu ominaisuus. Se on omaksuttu käytäntö, 
jonka avulla ’toisiksi’ määritellyt ihmiset pyritään etäännyttämään yhteisöstä, 
johon he haluavat päästä sisään. Täten ’vieraudella’ ja ’toiseudella’ rakennetaan 
yhä suurempaa eroa kahden ryhmän välille.29

Monikulttuurisuus on yksi nykyajan avainsanoista, vaikka sinänsä se ei ole uusi 
asia. Suurin osa maailman kulttuureista on syntynyt vuorovaikutuksessa toisten 

28 Ks. esim. tämän kokoelman artikkelit Lahtinen ja Riukulehto & Rinne-Koski. Vrt. Häk-
kinen & Mattila 2011, 130–140.

29 Wrede et al. 2010, 280.
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kulttuurien kanssa. Tästä näkökulmasta katsottuna kaikki kulttuurit ovat moni-
kulttuurisia. Kuitenkin monikulttuurisuus-käsite sisältää ajatuksen siitä, että me 
eroamme jollain tavalla muista. Erilaisuudella voidaan kuvailla ja luonnehtia meitä 
kaikkia, sillä kaikki kulttuurit ja jokainen ihminen on omalla tavallaan erityinen 
verrattuna muihin. Monikulttuurisuus ei koske vain pelkkää ’toiseuden’ käsitettä, 
vaan mukana olemme aina myös me ja meidän erilaisuutemme.30

Maahanmuuton, etenkin työperäisen maahanmuuton, määrää tullaan todennä-
köisesti lisäämään maassamme monilla eri keinoilla. Hallituksen maahanmuutto-
poliittisessa ohjelmassa (2006) pääpaino siirtyi pakolaispolitiikasta nimenomaan 
työperäisen maahanmuuton edistämiseen.31 On laskettu, että suurten ikäluokkien 
eläköityessä Suomea uhkaa pula työvoimasta, joka täytyy korvata jollain tavalla. 
Nopein tapa lienee lisätä maahanmuuttajien määrää työelämässä. Maahanmuut-
tajien työllisyystilanne on kuitenkin vielä selvästi heikompi kuin mikä tilanne on 
kantaväestön kohdalla.32 Toimia ja asenteita on muutettava, jotta Suomi pystyy 
pärjäämään kasvavassa kilpailussa osaavasta työvoimasta. Etelä-Pohjanmaa on 
edelleen vähiten kansainvälistynyt maakunta maahanmuuttajien määrällä ja 
monella muullakin mittarilla mitattuna. Alueella olisi tilaa ja tarvetta työikäiselle 
väestölle, jonka avulla talouselämä kohentuisi ja myös pienenevän ja vanhenevan 
väestön kehityssuunta voitaisiin muuttaa.33

Kehittämisehdotukset

Ylipäätään haastatellut olivat tyytyväisiä toimiin, joita Suomessa on toteutettu 
maahanmuuttajien kotoutumiseksi. Joitakin kehitysehdotuksia nousi esiin.

 � Alkuaikoina uudessa kotimaassa vertaistuki olisi tärkeää. Järjestetyt tapaa-
miset muiden maahanmuuttajien, mahdollisesti samanhenkisten ja samaa 
kieltä puhuvien kanssa voisivat helpottaa ensi vaiheen sopeutumista. Tässä 
voisi hyödyntää Internetiä ilmoitusväylänä. Organisatorisesti tämä voitaisiin 
järjestää kyläyhteisötoimintaa hyödyntämällä.

 � Alkuaikoja ajatellen olisi tärkeää saada apua kaikenlaisten virastoasioiden 
hoidossa. Tarvetta olisi henkilölle, joka avustaisi pankkiasioiden ja muiden 
vastaavien asioiden hoitamisessa. Myös virkamiesten ja esimerkiksi tervey-
denhuollon ammattilaisten parempi kielitaito helpottaisi asiaa huomattavasti.

30 Lehtonen & Löytty 2003, 7, 13.
31 Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006.
32 Jaakkola 2009, 11, 18.
33 Ks. esim. Saartenoja et al. 2009; Häkkinen & Mattila 2011. Vrt. naapurimaakunta 

Pohjanmaahan, ks. Mattila & Björklund 2013.
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 � Enemmän ja tehokkaampaa apua työpaikkojen saamiseen. TE-toimiston apu on 
todettu joissakin tilanteissa hyödyttömäksi. Ajatuksia nousi esiin esimerkiksi 
pienemmästä virastosta tai viraston osastosta, joka voisi keskittyä pelkästään 
maahanmuuttajien työllistymiseen. Esimerkkinä ja hyötynä voisivat olla vaik-
kapa etsivän nuorisotyön käytännöt ja kokemukset.

 � Toivottiin parempaa ja omakielistä ohjekirjallisuutta. ’Paremmalla’ tarkoitettiin 
sitä, että opas sisältäisi myös ’suomalaisen ihmisen ja kulttuurin käyttöoppaan’. 
Oppaassa olisi kerrottu sekä velvollisuuksista että oikeuksista. Oppaan toivot-
tiin olevan mahdollisimman suorasukainen ja selväkielinen.

 � Haastattelut osoittivat, että yhteisöllisyys on tärkeä osa kotiseututunnetta 
ja sen muodostumista. Se, että ympärillä olevien ihmisten kanssa voi olla 
sosiaalisessa kanssakäymisessä, on tärkeä osa paikkaan kiinnittymistä ja 
kotoutumista. Tähän liittyen:
a) Kyläyhteisötoiminta oli kuitenkin lähes jokaiselle haastatellulle vieras asia. 

Ainoastaan Suomessa pisimpään asunut haastateltu kertoi olevansa tietoi-
nen kaikesta kyläyhteisötoiminnasta, mutta ei itse ollut siihen osallistunut 
muutoin, kuin maksamalla vuosimaksun. Muutamat haastatellut mainitsivat 
käyneensä joissain kyläyhteisön järjestämissä tapahtumissa, esimerkiksi 
pääsiäisenä, mutta muuten toiminta oli heille vierasta. Syitä tähän ei osattu 
kertoa. Kyläyhteisöt voisivat tarmokkaammin ja systemaattisemmin vetää 
’uuskyläläisiä’ mukaan toimintaansa.

b) Haastatteluissa naapurien merkitys korostui. Naapureilta saaduilla neuvoil-
la ja avulla oli ollut suuri merkitys etenkin aivan alkuaikoina, kun kaikki 
asiat olivat vielä niin uusia ja vieraita. Naapurien välisten kontaktien syntyä 
pitäisi ruokkia. Joskus maahanmuuttaja saattaa asua asuinalueella, jonka 
naapuruston hän kokee liian erilaisiksi tai elämäntilanteeltaan ratkaisevasti 
hänestä eroavaksi. Tällöin jonkinlainen paikallinen tukihenkilö tai vaikkapa 
kokonainen perhe voisi olla hyvä tapa tarjota lisäapua maahanmuuttajan 
omaan, paikalliseen kotoutumiseen. Ystävä- tai ystäväperhetoiminnasta on 
olemassa kokemuksia alkaen pakolaisten vastaanottamisesta 1990-luvun 
alussa. Toimintaa organisoi ja siihen koulutti Suomen Punainen Risti.

 � Kahdenväliseen, molempia hyödyttävään kanssakäymiseen rohkaiseminen. 
Tästä on jo valmis toimintamalli olemassa niin sanotussa Finn-tandem -toimin-
nassa. Sitä voisi edelleen laajentaa ja kehittää ohi varsinaisen kielenopetuksen 
kaikenlaiseen kotoutumista tukevaan toimintaan.

 � Maahanmuuttajille voitaisiin suunnata oma lehti, jossa tiedotettaisiin kaikista 
heidän elämäänsä vaikuttavista tärkeistä asioista. Lehden kautta voitaisiin ker-
toa tapahtumista, tapaamisista, työpaikoista ja koulutuksesta, eli mistä tahansa 
heille hyödyllisestä. Nykyisessä digiajassa lehti voisi olla sähköisessä muodos-
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sa, jolloin sen kustannukset pienenisivät. Mallina voisi käyttää ruotsinkielisellä 
Pohjanmaalla vuosina 2008–2011 ilmestynyttä, nelikielistä tiedotuslehteä.34

 � Maaseudun näkeminen muuttoliikettä houkuttelevana seutuna ja voimavarana. 
Vaikka haastatelluista valtaosa oli tullut suurista kaupungeista, oli asettumi-
nen maaseudulle valtaosalle tulijoista helppoa. Maaseutu koettiin leppoisa 
ja rauhallisena asuinpaikkana, jossa erityisen hyvää oli hiljaisuus ja luonnon 
läheisyys. Eteläpohjalaisen maaseudun ja maahanmuuton suhteesta on jo 
olemassa tutkimustietoa.35

* * *
Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneiden maahanmuuttajien näkemykset 
Etelä-Pohjanmaasta olivat haastatteluissa positiivisia ja osasta huokui läpi lämpö 
ja kiintymys. Näin haastatellut summasivat Etelä-Pohjanmaan parhaita puolia.

V: Pitää miettiä oikein. Aina on Suomen tasolla puhuttu. Se mistä minä tykkään, 
kun olen koko ajan Seinäjoella asunut, kun kaikki on lähellä, etäisyydet. En-
simmäisen kerran kun tulin Seinäjoelle, se puhtaus. Oli toukokuun alku, kukkia 
ja sää oli hyvä. Täällä on niin puhdasta, ei ole näitä kerrostaloja pelkästään. 
Toki nyt ovat asiat muuttuneet, mutta silloin viisitoista vuotta sitten. Se mihin 
ihastuin, kun oli korkeintaan neljä kerrostaloa ja pienkerrostaloja. Mutta pie-
net, keskikokoiset kaupungit ovat lähes kaikki sellaisia. En osaa sanoa, mutta 
täällä on, mikä minua viehättää. Ehkä nämä ihmiset, vaikka niitä muut sanovat 
suorasukaisiksi, en tiedä. Nämä eteläpohjalaiset. On täällä toki eroa. Niin kuin 
sanoin, täällä on eteläpohjalainen mies, perusmies, kun sanoo kerran ’rakastan 
sinua’ ja se on siinä. Saa odottaa seuraavaa kertaa, kun jotain vakavaa tapah-
tuu tai kun ei enää rakasta. ”Ilmoitan sitten kun asiat muuttuvat”. Toisaalta se 
on myös omalaatuinen. En tiedä onko se koko Suomen, mutta tämä rehellisyys, 
riippumatta siitä onko pomo tai ei, ovat samalla tasolla kuitenkin ja työympä-
ristö, se yrittäjyys on korkealla tasolla. En ole yrittäjähenkinen itse, luulen näin 
edelleen. En tiedä ryhdynkö, pitäisikö joskus kokeilla yrittäjyyttä. Sekin on tullut 
täältä, se tarttui täällä. Se, että ihmiset haluavat säilyttää oman itsenäisyyten-
sä ja ryhtyvät yrittäjiksi, ovat rohkeita kokeilemaan uusia asioita. Siellä mistä 
minä tulen, ei sitä ole.

V: No, minä ihastuin, että ihmiset arvostavat omia tapojaan ja murteita ja niin 
kuin kaikkea. Ja mielestäni täällä tehdään paljon sitä varten, että kehittää sitä 
aluetta. Ja en minä tiedä, miten toimitaan muualla, mutta [täällä] mielestäni 
tehdään, niin kuin jotenkin rakennetaan, kehitetään [...] Tiedän vain, että ne mai-
nostavat ja niin kuin arvostavat niitä murteita ja kaikkea. ”Komia”. Siinä kaikki.

34 Lehteä julkaistiin projektissa En God Integrering av Invandrare i Österbotten (GIIÖB). 
Tästä ks. esim. Mattila & Björklund 2013, 36.

35 Ks. Saartenoja et al. 2009.
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Alexandra Lahtinen

Kahdeksan naista Pohjanmaalla: 
Venäläisten maahanmuuttajanaisten 
kokemuksia1

Johdanto

Nämä kahdeksan tarinaa, joiden lukemista olet juuri aloittamassa, olisivat voineet 
tulla kerrotuiksi, kuulluiksi ja muistiin kirjoitetuiksi monessa maailman kolkassa. 
Ne ovat maahanmuuttajien elämäntarinoita: toiset niistä ovat helppoja ja posi-
tiivisia, toiset epätoivoisia ja surullisia. Tarinoiden päähenkilöinä ovat venäläis-
naiset, jotka ovat muuttaneet Suomeen. Naisten ikä, tausta, uskonto, koulutus, 
muuttovuosi ja -syy ovat keskenään erilaisia. Yhdistävä tekijä ovat ne haasteet ja 
vaikeudet, joita he kohtasivat kotimaastaan muuttamisen jälkeen.

Itsekin olen venäläinen maahanmuuttaja, joka on asunut Suomessa vain yhden 
vuoden suomalaisen aviomiehen ja ensimmäisestä avioliitosta syntyneen neljä-
vuotiaan tytön kanssa. Kuten suurin osa maahanmuuttajista, minäkin opiskelen 
suomea kielikoulussa. Osa tätä opiskelua oli kahden kuukauden työharjoittelu, 
jonka suorituspaikka oli Siirtolaisuusinstituutti, Pohjanmaan aluekeskus. Ta-
rinakokoelma on tämän harjoittelujakson hedelmä, haastateltu ja kirjoitettu 
keväällä 2013.

Aluksi pelkkänä kieliharjoitteluna alkanut projekti kääntyi itselleni mielenkiin-
toiseksi ja toivottavasti myös muille hyödylliseksi. Projektin idea kuulosti helpolta 
sen ensi kertaa kuullessani. Minun piti tehdä maahanmuuttajanaisten haastat-
teluja venäjäksi ja käyttää ennakkoon laadittua teemahaastattelurunkoa sekä 
raportoida haastattelut englanniksi ja sitten kirjoittaa niistä tarinoita suomeksi. 
Ha!, ajattelin, haastattelu on helppoa: Olen maahanmuuttaja, tulen Venäjältä, olen 
nainen – tiedän mitä kysyä heiltä. Onneksi minun ei juuri tarvinnut kysyä: näillä 
naisilla oli paljon pidempi maassaolon kokemus kuin minulla ja halua kertoa tari-
naansa. Kaikki mitä minun piti tehdä, oli kuunnella heitä tarkasti, merkitä tarinat 
muistiin ja muokata ne kertomuksiksi. Kirjoitetut tarinat ovat minun tulkintojani 

1 Tekstin suomalaisen kieliasun viimeistelystä vastaa Markku Mattila.
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kuulemastani. Niissä näkyvät omat asenteeni ja tunteeni: olen itsekin keskellä 
vieraaseen maahan asettumisen prosessia.

Monien tutkimusten mukaan uuteen kotimaahan sopeutuminen on monimut-
kainen ja pitkä prosessi, joka sisältää integraation, sopeutumisen, oppimisen ja 
muutoksen asenteissa sekä käyttäytymisessä.2 Se on teoriaa. Käytännössä so-
peutuminen on sopeutujan elämän ylä- ja alamäkiä, hauskoja hetkiä ja shokkeja, 
epätoivoa ja menestymistä – nämä asiat maahanmuuttaja käy läpi vuosien mittaan. 
Maahan muuttanut venäläisnainen kokee kaiken tämän ja lisäksi monta muuta 
haastetta. Tavallisesti venäläinen nainen pitää tiukasti yhteyttä kotimaahansa. 
Kotimaahan jääneet perheenjäsenet (omat vanhemmat tai lapset) voivat monimut-
kaistaa sopeutumista. He myös saavat naisen etsimään työtä tai jatkokoulutusta 
niin nopeasti kuin mahdollista. Kaikenkattava stressi, huolet, masennus, monet pe-
lot ja paniikki ovat tyypillisiä ”oireita” häiriölle, jota kutsutaan ”muuttoshokiksi”.3

Shokin alaisella naisella on kuitenkin uskomaton kyky selviytyä vaikeuksista 
ja sopeutua nopeasti uusiin elinolosuhteisiin. Vaistomaisesti hän suojelee uutta 
perhettään, kaikkia lapsiaan ja sukulaisiaan, riippumatta siitä, asuvatko he sa-
massa talossa vai tuhansien kilometrien päässä. Samalla hän etsii asemaansa 
uudessa yhteiskunnassa, esimerkiksi jatkokouluttautuu tai käy työhaastatteluissa. 
Se kaikki tapahtuu vieraalla kielellä, joka hänen on opittava mahdollisimman no-
peasti. Hänen sopeutumisprosessinsa voi olla julma ja kivulias, mutta yhtä hyvin 
myös innostava ja nopea. Mutta kukaan ei voi kutsua sitä helpoksi ja yksinker-
taiseksi – niin monia eri rooleja naisella on samanaikaisesti sekä perheessä että 
modernissa yhteiskunnassa.

Olen kiitollinen, että sain mahdollisuuden kuulla nämä tarinat, mahdollisuu-
den ymmärtää niitä, sekä kääntää ne ja jakaa ne lukijoiden kanssa. Minulle tarinat 
merkitsevät paljon: sain mahdollisuuden elää kahdeksan elämää kahdeksan viikon 
aikana. Uskokaa tai älkää, mutta omat suunnitelmani siitä, mitä tehdä Suomessa 
ja missä järjestyksessä, muuttuivat muutamaan kertaan tämän työharjoittelun 
aikana. Olen edelleen epätietoinen siitä, mitä tulevaisuudessa tehdä, mutta nyt 
tiedän, mitä ainakaan ei kannata tehdä.

Haastattelut antoivat minulle vastauksia useimpiin, maahanmuuttoon liit-
tyviin kysymyksiini. Mitä todellisuudessa on ”kulttuurishokki”? Kuinka selvitä 
ensimmäinen vuosi vieraassa maassa? Milloin minä tulen puhumaan sujuvaa 
suomea? Kuinka lapseni selviää sopeutumisesta, kielimuureista ja kulttuurisesta 
erilaisuudesta? Mikä on aviomiehen rooli? Onko tämä kaikki rangaistusta vai pa-
rasta, mitä minulle on koskaan elämässäni sattunut? Jokainen näistä kahdeksasta 
tarinasta vastaa osaltaan näihin kysymyksiin.

2 Ks. esim. Markovizky & Yuval 2008; Maydell-Stevens et al. 2007; Seol 2006; Van Col-
ler 2002; Zilber 1999; Berry 1997.

3 Ks. esim. Perhoniemi & Jasinskaja-Lahti 2006, 28



Kahdeksan tarinaa ■ 157

Kahdeksan tarinaa4

VERA, hammashoitaja

Vera muutti Suomeen ja nykyiselle asuinpaikalleen vuonna 2005. Venäjällä hän 
asui Orelin kaupungissa, joka sijaitsee lounaaseen Moskovasta. Hän on 44-vuotias 
ja kasvattaa yksinhuoltajana kahta lastaan: teini-ikäistä poikaa ensimmäisestä 
avioliitostaan sekä viisivuotiasta tytärtä toisesta avioliitosta suomalaisen miehen 
kanssa. Peruskoulun jälkeen Vera opiskeli hoitajaksi. Myöhemmin hän erikoistui 
hammashoitajaksi. Venäjällä hän työskenteli yksityisillä klinikoilla lähes kaksikym-
mentä vuotta. Hänen elämänsä muuttui dramaattisesti, kun hän meni naimisiin 
suomalaisen kanssa ja muutti Pohjanmaalle. Hänen ensimmäinen työpaikkansa 
oli taimitarha, kunnes hän tuli raskaaksi ja jäi äitiyslomalle. Kun tytär meni lasten-
tarhaan, Vera alkoi opiskella suomen kieltä. Ennen sitä perhe käytti kahta kieltä: 
venäjää vanhemman lapsen kanssa, joka opiskeli suomea koulussa, ja englantia 
miehen kanssa. Päätös avioliitosta oli ollut Veralle helppo, koska hän rakastui 
mieheen ja oli valmis perustamaan uuden perheen Suomessa. Valitettavasti 
avioliitto ei kestänyt pitkään, vaan hieman vauvan syntymän jälkeen pari erosi.

Eron jälkeen, työttömänä yksinhuoltajana, hän hakeutui suomalaisen sosi-
aalihuollon asiakkaaksi. Hänelle yllättäen hän sai täyden tuen: oman asunnon, 
apua muutossa ja rahaa muutamaksi ensimmäiseksi kuukaudeksi. Myöhemmin 
Vera pystyi jatkamaan elämänsä ilman sosiaaliapua. Tällä hetkellä hän opiskelee 
suomen kieltä B-tasolla, jonka jälkeen hän tähtää suomalaiseen hammashoitajan 
koulutukseen, kunhan hän läpäisee kielitasotestin. Onneksi B-tason kieliosaa-
minen riittää hammashoitajalle, joten hänen tulevaisuudensuunnitelmansa ovat 
selvät. Pitkä työkokemus ja venäläinen tutkinto merkitsevät lyhyempää opiske-
luaikaa, mutta opiskelun pakollisuus säilyy. ”Minun pitää parantaa taloudellista 
tilannettani. Tällä hetkellä se ei ole hankala, koska saan työttömyyspäivärahaa ja 
koulutuslisää. Mielestäni raha riittää jokapäiväiseen elämään. Aikaisemmin en 
ole ollut työttömänä, joten työttömyys aiheuttaa minulle paineita.”

Veran lapset harrastavat lumilautailua ja balettia, heidän elämänsä ei eroa 
suomalaislasten elämästä. Veran poika käy myös partiossa. Poika oli yhdeksän-
vuotias muuttaessaan Suomeen äitinsä kanssa, joten hän aloitti suomen opiskelun 
koulussa. Ensimmäiset vuodet hän opiskeli venäjää puhuvan opettajan kanssa: 
sen ansiosta hän saattoi opiskella niin perusaineita kuin vieraita kieliäkin. Suo-
meen muuttamisen takia hän jäi ikäryhmäänsä jälkeen kaksi vuotta, mutta hän 

4 Haastatellut tavoitettiin ns. lumipallomenetelmällä. Kaikessa tässä julkaistussa teks-
tissä haastateltujen identiteetti on pyritty suojaamaan. Esimerkiksi heistä käytetyt 
nimet ovat tekaistuja ja tunnistamista edesauttavat tiedot on minimoitu.
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opiskeli kaksi luokkaa yhden vuoden aikana, joten ero on enää yksi vuosi. Hänen 
parhaimmat ystävänsä ovat suomalaisia, joten kielitaito parani päivittäin. Tällä 
hetkellä kielitaito on samalla tasolla, kuin normaalilla suomalaisella teini-ikäisellä, 
eikä hänellä ole aksenttia.

Vera muistelee, että vaikeinta hänen pojalleen ei koulussa ollut suomen kieli, 
vaan se oli ruoka. Suomalaiset koulut ja lastentarhat totuttavat lapsia erilaisiin 
ruokiin, tämä on eräs avainasia. ”Venäjällä emme kannusta lapsia kokeilemaan. 
Aamupalaksi tai lounaaksi he syövät mitä itse haluavat. En sano suomalaista 
ruokaa pahaksi, se on vain erilaista. Koetapa saada suomalaislapsi syömään ve-
näläistä borssikeittoa!” Hänen poikansa oppi nopeasti, että suuri määrä ketsuppia 
korjaa tilanteen. Pitkään ketsuppi pysyi kaikkein kysytyimpänä elintarvikkeena 
heidän perheessään.

Samaan aikaan Vera käytti aikansa suomen kielen opetteluun. ”Tein suuren vir-
heen, kun jatkoin englannin puhumista mieheni kanssa. Mieheni halusi niin, koska 
hänelle oli työlästä puhua kanssani suomea: hän joutui selittämään ja etenemään 
hitaasti vasta-alkajan kanssa. Englannin kielessä pysyttäytyminen rajoitti minua 
työnhaussa ja kommunikoinnissa suomeksi.” Hänen ensimmäiset ystävänsä olivat 
venäläisiä, joihin hän tutustui kielikoulutuksessa. Kahdesta hänen lähimmästä 
ystävästään tuli hänelle lähes perhettä. Kaikilla kolmella naisella on samanikäiset 
tyttäret. Se tarkoittaa, että lapset voivat viettää koulun jälkeiset iltapäivän tunnit 
yhdessä aina vuorotellen heistä yhden kotona. Tällöin kaksi muuta naista voivat 
nauttia vapaa-ajasta. Koska lapsilla on samat harrastukset – baletti, piirtäminen ja 
venäjän kielen taidon ylläpito – äidit jakavat samat huolet ja ilon aiheet. Yhteiset 
ongelmat sitoivat heidät tiukasti yhteen. ”Maahanmuuttajaäideiltä puuttuu isovan-
hempien tuki, mutta meillä on toisemme. Kenellä meistä on aikaa, se vahtii tyttöjä. 
Sillä välin toiset voivat käydä kaupassa, opiskella iltakoulussa tai tehdä töitä.”

Veran ensimmäinen, kielikoulutukseen kuulunut työharjoittelupaikka oli 
kirkon ylläpitämä ruokapankki. Oltuaan alusta sakka vapaehtoinen hän päät-
ti jatkaa työskentelyä harjoittelun jälkeenkin. Hänen mielestään työskentely 
kirkon järjestössä oli mukavaa: Vera itse on aina ollut uskonnollinen ihminen. 
Hän myös ystävystyi ruokapankin suomalaisten kanssa. Yksi uusista ystävistä 
on hänen esimiehensä. Nykyään hänellä on tämä vapaaehtoistyö kaksi kertaa 
viikossa. Ruokapankissa hän saa työskennellä vanhojen ihmisten kanssa, sillä 
suuri osa asiakkaista on vanhempia ihmisiä. ”Joka tapauksessa pidän vanhusten 
auttamisesta ja voin levätä täällä raskaan koulupäivän jälkeen. Minä rakastan 
työskentelyä täällä ja nautin vuorovaikutuksesta työtovereiden kanssa. Kun he 
kysyivät minulta, jatkaisinko täällä työharjoittelun jälkeen, minä suostuin välittö-
mästi.” Työ ruokapankissa pitää Veran kiireisenä kahtena ilta viikossa. Ilmapiiri 
ja mahdollisuus auttaa toisia ihmisiä ovat pitäneet hänet ruokapankissa jo toista 
vuotta. ”Täällä minulla on oikeita suomalaisia ystäviä, jotka auttavat ja tukevat 
minua. Tunnen heidän perheensä, lapsensa ja ongelmansa.” Myös Venäjällä Vera 
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auttoi vanhuksia. ”Minä tykkään puhua heidän kanssaan. He ovat kuin lapsia, 
vilpittömiä ja suoria.”

Vera piti uudesta kotikaupungistaan heti alusta alkaen – paitsi julkisesta liiken-
teestä, sillä se ei toimi. ”Venäjällä miltei jokaisessa kaupungissa voi liikkua nopeasti 
julkisen liikenteen bussilla. Ne kulkevat usein ja jokaiseen kaupunginosaan.” Vera 
tajusi, että oma auto on pakollinen hankinta, erityisesti kahden lapsen äidille. Hän 
opiskeli autokoulussa, läpäisi kokeet ja osti vanhan auton. Hän maksaa edelleen 
ajokorttiaan. ”Auto antoi minulle vapauden ex-miehestä, ystävistä ja huonosti järjes-
tetystä julkisesta liikenteestä. Päivän aikana ehdin nyt tehdä niin paljon enemmän.”

Vuosi vuodelta Vera oppi yhä paremmin elämään uudessa asuinpaikassaan. 
Alkuajan vaikeudet ja kielen vaihdon muassaan tuomat ongelmat ovat vaihtuneet 
pyrkimiseen hammashoitajan koulutukseen sekä valmistautumiseen kielitasotes-
tiin. ”Olen oman elämäni herra. Niin sen täytyykin olla. Suomessa kohtaan paljon 
haasteita, joista minun on selvittävä yksin. Ihmiset auttavat vain, kun he näkevät 
toisen itse kamppailevan ja taistelevan asiansa puolesta.”

Suomessa vietettyjen vuosien ajalta hän ei muistaa yhtäkään kertaa, jolloin 
hänen kansallisuutensa olisi tuonut tielle esteitä. Veran mukaan suomalaiset 
ovat pääasiassa avuliaita, rauhallisia ja ystävällisiä. ”Jos vertailen suomalaisia ja 
venäläisiä, voin sanoa, että suomalaiset ovat sulkeentuneempia. Suomalaisilla 
kestää kauemmin tutustua uuteen ihmiseen. He ovat ystävällisempiä ja vähemmän 
tunteellisia kuin venäläiset, mutta silti heistä ei tiedä, mitä todella on sisällä.” Vera 
selittää, että suomalaisten jokapäiväisessä kanssakäymisessä pitämä etäisyys 
estää häntä saamasta lisää suomalaisia ystäviä. ”Suomalaiset ja venäläiset ovat 
erilaisia, joskus mielipiteetkin ovat täysin erilaisia. Suomalaiset eivät esimerkiksi 
ymmärrä, miksi venäläiset käyttävät huolettomasti rahaa: suomalaiset tarkastavat 
kauppojen tarjoukset ja keräävät alennuskupongit.”

Yksi asia järkytti Veraa Suomessa. Venäjällä vanhukset asuvat lastensa kans-
sa tai muuttavat heidän luokseen, kun he alkavat tarvita apua jokapäiväisessä 
elämässä. Olisi täysin normaalia, jos uuden perheen kanssa, jolla on pieni lapsi, 
asuisi vanha sukulaisnainen, isoäiti tai vaikkapa täti. Venäjällä vanhainkodit, 
joissa on tarjolla ammattimaista hoitoa, on tarkoitettu itsestään huolta pitämään 
kykenemättömille, esimerkeiksi invalideille tai kehitysvammaisille. Suomessa 
vanhusten asuminen sellaisissa paikoissa, missä he voivat saada muutakin kuin 
perusterveydenhuoltoa, esimerkiksi tukea jokapäiväiseen elämään, on tavan-
omainen käytäntö. ”Venäjällä me uskomme, että vanhusten tulee olla perheensä 
ympäröimiä ja heidän pitää voida nähdä lapsenlapsiaan hamaan loppuun saak-
ka. Me kaikki olemme olleet pieniä ja tarvinneet vanhempiemme apua: he ovat 
auttaneet kävelemään ja nukkumaan. Jokaisen meistä on maksettava tuo velka 
takaisin jonakin päivänä, jolloin isäsi tai äitisi ei enää voi tehdä ruokaa tai pestä 
vaatteitaan. En voi ymmärtää suomalaisia. Olen melkein varma, että muuttaminen 
vanhainkotiin lyhentää vanhuksen elämää.”
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Veran havaintojen mukaan edellä kuvatusta myös johtuu, että Suomessa 
nuoremmat sukupolvet menettävät yhteyden vanhempiin sukupolviin. Sukupol-
vet eivät ole vuorovaikutuksessa keskenään ja nimenomaan nuoriso kärsii tästä 
eniten. Suomessa ”perhe” käsittää vain ne, jotka asuvat saman katon alla, kun taas 
Venäjällä se tarkoittaa vähintään kolmea sukupolvea huolimatta siitä, asuvatko he 
yhdessä. Perhekäsityksen monisukupolvisuus luo kiinteyttä sukupolvien välille. 
Myöskään kotoa pois muuttaminen 17–18-vuotiaana ei ole Venäjällä tavallista. 
Suomalaisvanhemmat sen sijaan kannustavat lapsia lähtemään perheestä opis-
kelemaan tai hankimaan ammattia. Yhteyden menettäminen vanhempiin suku-
polviin kohtalaisen nuorella iällä saa aikaan sen, että vanhempien lähettäminen 
vanhainkotiin on myöhemmin helppoa. Vera sanoo: ”Kaipaan äitiäni, tämä on 
Suomeen muuttoni aiheuttama vaikein menetys.”

Vera vierailee Orelissa joka kesä. ”Veljeni huolehtii äidistäni, joten en mu-
rehdi äitini suhteen.” Veran äiti on kerran vieraillut Suomessa. ”Hän nautti tällä 
olostaan, mutta sanoi pitävänsä enemmän Venäjästä. Äiti palasi pikaisesti ta-
kaisin kotiin.” Kysyn, muuttaisiko Vera takaisin Venäjälle? Ensimmäistä kertaa 
haastattelun aikana Vera vaikenee. Hän ei tiedä. ”Tulin Suomeen, koska rakastuin 
mieheen, jonka toivoin ryhtyvän minulla jo olleen pojan isäksi. Päätimme, että 
minä muutan Suomeen, vaikka ansaitsin riittävästi Orelissa ja minulla oli asunto 
siellä.” Epätoivon hetkinä hän on miettinyt takaisin paluuta, mutta kahdeksan 
vuotta Suomessa merkitsee paljon. Vera ymmärtää, että hänen lapsensa voivat 
saada hyvän eurooppalaisen koulutuksen. Suomi on myös turvallinen maa, jossa 
on vahva sosiaaliturvajärjestelmä. ”Poikani on ”suomalaistunut”, hän on oppinut 
elämään täällä. Hänellä on ystäviä ja hän on tyypillinen suomalaisteini. Minun 
jaloistani toinen on edelleen Venäjällä, mutta lasteni molemmat jalat ovat täällä.”

Hänen tulevaisuuden suunnitelmansa keskittyvät hammashoitajan tutkin-
toon ja valmistumisen jälkeiseen työnhakuun. ”Tässä iässä oppimisprosessi on 
erilainen ja vaikeampi kuin nuorena, mutta minulla ei ole muita vaihtoehtoja.” 
Vera haki jo kerran koulutukseen, mutta tuli hylätyksi kielitasotestin puuttumi-
sen takia. Sen jälkeen hän päätti edetä askel kerrallaan: ensin kieliopinnot, sen 
jälkeen osaamistasokoe ja sitten ammattikoulutus. Onneksi suunnitelman vaa-
timat koulut voidaan käydä kotikaupungissa, joten perheen ei tarvitse muuttaa 
muualle. ”Toinen erilaisuus Venäjään verraten: siellä kaikki tapahtuu Moskovassa 
ja Pietarissa.”

Analysoidessaan menneisyyttään Vera ymmärtää, että ensimmäisten avioliit-
tovuosien aikaan hän teki useita virheitä. Täydellinen omistautuminen miehen 
mielenkiinnon kohteille ja elämälle oli yksi niistä. ”Suomalaisnaiset ovat itsenäi-
siä jopa avioliitossa, kun meidät venäläiset taas on kasvatettu olemaan miehen 
tukena ja turvana. Nainen elää elämänsä ensin miehen kautta ja myöhemmin 
lasten. Naisena minua ei ollut olemassa, olin vaimo ja äiti.” Vera sanoo, että suo-
malaismiehet pitävät naisen tekemiä kotitöitä itsestään selvyytenä. Itse asiassa 
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naisen pitää sekä pyörittää kotia että kasvattaa lapset ja olla lisäksi vielä myös 
menestyvä uranainen – kaikkea tätä samanaikaisesti ja yhtä hyvin.

Vera sanoo, että kolme tärkeintä asiaa maahanmuuttajan ensimmäisten vuo-
sien aikana on saada oleskelulupa, oppia paikallinen kieli ja löytää työpaikka. 
Asuttuaan kahdeksan vuotta Suomessa, Vera näkee vihdoin valoa oman tunne-
linsa päässä.

SOFIA, ompelija

Haastattelu tehdään Sofian ompelimossa. Hän on pöydän ääressä, leikkaa ja 
ompelee jotakin, sekä kertoo tarinaansa hitaasti ja kyyneleet silmissään. Hänen 
miehensä on sairaalassa, hän seuraa seinäkelloa jatkuvasti, koska muutaman 
tunnin sisällä he saavat kuulla diagnoosin. 58-vuotiaana Sofia on menestyvä 
yrittäjä, hänellä on ompelimo kotikaupunkinsa keskustassa. Vaikka kaupunki ei 
ole iso, hänellä on vakaa tulonlähde. Uskollisten asiakkaiden keskuudessa hänet 
tunnetaan nopeana ja tarkkana. Viimeiset viisi vuotta hän ja hänen suomalainen 
miehensä työskentelivät päivin ja öin kehittääkseen yritystä. Tälläkin hetkellä 
Sofia suunnittelee kehittävänsä ja laajentavansa yritystoimintaansa. Kahdeksan 
vuotta sitten kukaan hänen perheessään ei uskonut, että keski-ikäinen nainen 
ilman suomen kielen taitoa voisi rakentaa elävän ja vahvan asiakaspalveluyri-
tyksen.

Sofia oli viisikymppinen leski ja kahden tyttären äiti, kun hän tapasi tulevan 
suomalaisen miehensä Pietarissa vuonna 2004. Vuoden kestäneen etäsuhteen 
jälkeen Sofia muutti miehen kotikaupunkiin ja pariskunta meni naimisiin. Sofian 
tyttäret jäivät Venäjälle. Alusta saakka hänen tavoitteenaan oli löytää työtä. ”Minä 
olen aina ollut työntekijä. Siksi en uskonut joutuvani työttömäksi Suomessa. Mutta 
suomalaiset nauroivat minulle: viisikymmenvuotias, ei kielitaitoa, ei korkeakolu-
tusta.” Hänen miehensä oli kärsivällinen ja piti kiinni siitä, että perheen kieli on 
suomi. Sofia eli kirjaimellisesti sanakirja kädessään. ”Kävin kielikoulun, mutta 
voin sanoa, että mieheni oli ensimmäinen ja paras suomen opettaja. Rakkaus ja 
kärsivällisyys auttoivat enemmän, kuin mikään koulu.”

Hänen miehensä oli myös se, joka alunperin ehdotti, että ompeleminen voisi 
olla hänen vaimonsa ammatti myös Suomessa. Kun kielikoulu loppui, Sofiasta 
tuli työtön ilman tuloja.5 Aikaisemmin hän oli lähettänyt säännöllisesti rahaa 
tyttärilleen Venäjällä. ”Sanoin miehelleni, että meidän on keksittävä jotakin ja 
löydettävä minulle töitä.” Nopeasti he tekivät yrityssuunnitelman siitä, kuinka 
Sofiasta tulisi ompelija Suomessa. ”Kukaan ei tuolla hetkellä uskonut, että saisin 

5 Ennen 1.1.2013 voimaan tullutta lakia aviopuolison tulot vaikuttivat sosiaalituen 
saamiseen. Jos puolison tulot ylittivät määritellyn kynnyksen, ei tukea saanut.
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TE-keskukselta starttirahaa, mutta minä sain. Kaiken mitä pyysin. Se oli riittävästi, 
jotta sain hankittua laiteet ja hieman materiaaleja.” Sofia sanoo, että hänen mie-
hensä aktiivisuus ja tuki olivat tuolloin tärkeässä asemassa. ”Hän työnsi minua 
eteenpäin ja uskoi, että selviydyn. En olisi selvinnyt yrityksen aloittamisesta 
ilman häntä.”

Teoriassa ompelija ansaitsee Suomessa 20 euroa tunnissa. Käytännössä 
ansio ei ole niin korkea. Sofian kohdalla nimenomaan kielitaidon puute vaikutti 
alentavasti ansioihin, sillä se esti häntä toimimasta itsenäisesti. Hänet palkattiin 
tekstiilikauppaan ompelijaksi. Ensimmäinen vuosi oli Sofian elämässä paras ja 
helpoin. Hänellä oli säännöllinen työ ja hän työskenteli joka päivä kello kahdeksas-
ta kello kuuteentoista. Hän ompeli verhoja, tyynyliinoja ja muita kodintekstiilejä. 
Työskentelykielenä olivat kuvat. ”Esimieheni teki minulle kaavakuvia, sillä tavoin 
tiesin mitä minun pitää tehdä.” Elämä alkoi tuntua mukavalta ja hän ryhtyi yhä 
vakavammin miettimään oman yrityksen perustamista. Samaan aikaan kaupan 
omistaja jäi eläkkeelle ja sulki liikkeensä. Sofian ideaa omasta yrityksestä vahvisti 
ja tuki jälleen hänen miehensä.

Vuonna 2007 hän avasi oman tekstiililiikkeensä. ”Mielestäni suomalaisilla 
on kummallinen maku. Esimerkiksi jollakin saattaa olla mustat verhot kotonaan. 
Ideani oli tuoda tekstiilejä Virosta, jotakin mitä täällä ei ollut, kaunista, eleganttia 
ja jotain erilaista. Luulin voivani muuttaa suomalaisnaisen tyyliä.” Hänen miehensä 
löysi liiketilan, entisen tekstiilikaupan vierestä. Hän auttoi remontoimaan tilan ja 
toi tekstiilejä autolla Viron Pärnusta. Perhe haki 5 000 euron lainan paikallisesta 
pankista. ”Minulla oli kokeneisuuteni, rahaa, tekstiilejä ja kaikkein tärkeimpänä 
– aviomieheni, joka ei hetkeäkään epäillyt onnistumistani.”

Sofia palkkasi venäläisen ystävänsä, joka puhui hyvin suomea. Ystävän myydes-
sä, Sofia ompeli kodintekstiilejä ja vaatteita. ”Meillä oli avajaisissa 97 vierailijaa, 
minä laskin ne kaikki. Paikkakunnalla ei tuolloin ollut toista tekstiilikauppaa 
ompelupalvelulla, minun yritykseni oli ainoa.” Liikkeeni oli alkujaan tarkoitettu 
kaupaksi, joka tarjosi hieman ompelupalvelua, mutta nopeasti se kääntyi ompelu-
palveluksi, jossa oli pieni tekstiilikauppa. Paikkakunnalla oli kysyntää ompelimolle, 
josta voitiin tilata häämekko tai puku. Sofialla oli auto ja nopeasti hän huomasi, 
että hän voi tarjota palvelua, jossa hän vierailee asiakkaan kotona ja ottaa tästä 
mitat. Tämä palvelu oli erityisen arvostettua vanhusten keskuudessa.

Sofia alkoi hiljalleen ja varovasti rakentaa itselleen mainetta ja luottamusta 
pienessä kaupungissa, jossa yksi virhe voi tuhota asiakkaiden luottamuksen. ”Suo-
malaiset ovat kohteliaita, mutta sulkeutuneita ja varovaisia suhteiden luomisessa. 
Huomasin harkintaa ja etäisyyden pitämistä, mikä johtui siitä, etten puhunut suo-
mea.” Hän otti jälleen työtehtävänsä vastaan kuvina puhumisen sijasta. ”Jokainen 
osaa piirtää. Kokemukseni edellisestä työpaikasta oli opettanut minulle, kuinka 
arvata oikein piirustuksesta, mitä asiakas haluaa.” Sofian mukaan asiakkaat näkivät 
hänen ponnistelunsa ja yrittivät auttaa. Hänen venäläinen ystävänsä ei kestänyt 
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aloittelevan yrityksen paineita ja irtisanoutui ensimmäisten kuukausien aikana. 
Sofia oli taas yksin, tukenaan vain miehensä, joka silloin tällöin avusti myös Sofian 
ja asiakkaiden välisessä kommunikaatiossa.

Sofia muistelee suurinta haastettaan tuona aikana – suomen kieli. ”Minulla 
on ompelimossa suuri ikkuna, joten näen, kun asiakas tulee. Aloin kirjaimellisesti 
täristä kauhusta, jos olin yksin liikkeessä. Kuinka ymmärtää asiakasta? Kuinka 
ottaa tilaus vastaan, kuinka kysyä tarvittavat kysymykset?”

Päivät vierivät ja tyytyväiset asiakkaat suosittelivat häntä tuttavilleen. Työ-
määrä lisääntyi ja Sofia vietti liikkeessä kaiken aikansa aina aamuneljästä hamaan 
iltakymmeneen, jopa iltayhteentoista, myös viikonloppuisin. Ensimmäisenä 
vuonna Sofia työskenteli niin paljon kuin jaksoi ja lain mukaan hänen ei tarvinnut 
maksaa veroja. ”Kaikki informaatio yrittämisestä ja laeista on suomeksi, joten en 
välttynyt sekaannuksilta yrittäessäni ymmärtää niitä. Verotus oli yksi monimut-
kaisimmista asioista ymmärtää, se eroaa suuresti venäläisestä.” Toisena vuonna 
maksut kasaantuivat: verot, vuokra ja muut kulut. Sofia muistaa, että kaikki mitä 
hän ansaitsi, meni saman tien laskuihin. ”Toinen vuosi oli meille kaikkein vaikein: 
verot, laina, laskut… Minä itkin.” Yksi lainoista maksettiin pois, verotus selkeytyi ja 
säännöllistyi. Sofian yrityksestä tuli kannattavaa kolmantena vuotena avaamisen 
jälkeen. Ompelimo selvisi.

Hänen entinen venäläinen työntekijänsä irtisanottiin uudesta työstään, mutta 
hän ei tullut takaisin Sofian ompelimoon, edes vuosien jälkeen. ”Työttömyyspäi-
väraha on melko mukava asia. Jos saat joka kuukausi säännöllisen tulon, miksi 
hakea töitä? Pyörittää omaa yritystä 16–18 tuntia per päivä? Ei, kiitos. Se ei motivoi 
maahanmuuttajaa, ymmärrän ystävääni.” Ompelimossa työ on kausiluontoista, 
esimerkiksi kesä ja joulun aika on hiljaista, mutta verot ja vuokrat on silloinkin 
maksettava säännöllisesti. ”Kova työ ja kärsivällisyys tekevät ihmeitä. Suomessa 
yrittäjä työskentelee kuin hullu.”

Sofia huomasi myös, että asenne häntä kohtaan muuttui sekä paikkakunnalla 
että miehen suvussa. Hänestä tuntui, että ihmiset alkoivat kunnioittaa häntä ja 
pitää hänestä. Nyt hän oli yksi heistä, jotka ansaitsivat elantonsa kovalla työllään ja 
maksoivat veronsa. Kaikkein uskollisimmat ja kiitollisimmat asiakkaat muuttuivat 
vähitellen ystäviksi. ”Aiemmin minä otin kuvat ja työtilaukset hiljaisena vastaan. 
Kun nyt aloitamme keskustelun asiakkaan kanssa: Mitä perheelle kuuluu? Opin, 
että suomalaiset ovat avoimia ja välittömiä. Vaikka minun suomeni on rajoittu-
nutta, olen varma, että työntäyteinen elämäntapani muutti heidän mielipiteensä.”

Tänäkin päivänä hänen ompelimonsa yhdistettynä pieneen tekstiilikaup-
paan sijaitsee pienen kaupungin keskustassa ja on auki kello kymmenestä kello 
kuuteentoista. Sofia tekee edelleen kaiken työn itse, alkaen yksinkertaisesta tyy-
nyliinasta aina monimutkaiseen leninkiin, joka löytyi muotilehdestä. Sofialla ei 
ole ollenkaan vapaa-aikaa, hän omistautuu yritykselle. Hän ei ole käynyt pitkään 
aikaan Venäjällä, vaikka edelleen tukee tyttäriään taloudellisesti.
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Sofia ei olisi oma itsensä, ellei hänellä olisi uusia suunnitelmia. ”Minulla on 
suuria suunnitelmia. Esimerkiksi käsintehdyt matot ovat tulossa takaisin muo-
tiin. Haluan tehdä niitä itse ja myydä. Se on vain yksi monista ideoistani.” Jotta 
yrityksen laajentaminen olisi mahdollista, Sofia tarvitsee lisää työtä tekeviä käsiä. 
Mahdollisesti toinen hänen tyttäristään tulee perheyritykseen tämän vuoden 
aikana. Jos asiat menevät niin kuin Sofia suunnittelee, hän myös avaa mattojen 
kuivapesulan lähitulevaisuudessa. Nyt kun hän ymmärtää paremmin suomalaisia, 
hänellä on tarkka suunnitelma, kuinka organisoida ja järjestää yritystoimintaa 
Suomessa. Hänen aviomiehensä tukee edelleen vaimoaan täysillä, mutta tietää, 
että Sofia pärjää jo itsenäisesti yrityksensä kanssa. Tänään odottaessaan diag-
noosin tulosta, Sofia ymmärtää, että ehkä on tullut hänen aikansa tukea ja seisoa 
miehensä rinnalla.

LIISA, nuorin

Liisan päätös lähteä Suomeen oli spontaani. Hän oli 18-vuotias ja opiskeli ammat-
tikoulussa kotikaupungissaan Karjalan Kontupohjassa, kun sai kuulla, että pohja-
lainen ammattikoulu hakee venäläisiä nuoria opiskelemaan. Päätöstään lopettaa 
koulunsa Venäjällä opiskellakseen Suomessa kokiksi hän joutui perustelemaan 
vanhemmilleen. Kun he ymmärsivät, että kotipaikkakunnan pienellä koululla oli 
rajalliset mahdollisuudet tarjota sopivaa koulutusta ja että töiden perässä Liisan 
olisi joka tapauksessa muutettava johonkin suurempaan kaupunkiin, he tukivat 
hänen päätöstä. ”Suomi oli valintani, koska se on kotikaupungistani katsoen lä-
hin naapurimaa. Sillä hetkellä mahdollisuus kouluttautua Pohjanmaalla kuulosti 
lupaavalta.” Vuonna 2006 hän tuli Pohjanmaalle, työskenteli kesän maatilalla ja 
samana syksynä aloitti koulun.

Muistellessaan ensimmäistä vuottaan koulussa, hän sanoo kielen olleen 
haastavin asia. ”Luokassa oli neljä venäläistä tyttöä opiskelemassa viidentoista 
suomalaisen kanssa. Opiskelukielenä oli suomi. Opiskelu vieraalla kielellä kak-
sinkertaistaa työmäärän, koska oppimateriaali on ensiksi käännettävä venäjäksi. 
Annetut tehtävät ja pidetyt kokeet tehtiin suomeksi.” Ensimmäisen vuoden aika-
na ulkomaalaisia opiskelijoita avusti erikoisopettaja, joka toimi myös tulkkina. 
Kolmen vuoden opiskelun aikana koulu tuki ulkomaalaisia opiskelijoita järjestä-
mällä kielikoulutusta, tarjoamalla majoituksen ja avusti suomalaisen byrokratian 
kanssa. Liisa ja muut ulkomaalaiset opiskelivat päivisin ruoanlaiton perusteita 
ja öisin omalla ajalla kieltä. Kokeissa sai käyttää sanakirjaa, jotta vieraskieliset 
opiskelijat voisivat keskittyä itse asiaan. ”Minusta tämä oli hyvä ratkaisu, koska 
näin pääsimme kokeista lävitse ja pysyimme muun ryhmän tahdissa.”

Liisa nautti opiskelusta. Vaikka teoria oli vaikeaa, vastapainoksi oli paljon 
käytännön harjoittelua. Kolmessa vuodessa hän suoritti kokin ammattitutkinnon. 
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Hänen suomen kielensä oli hyvää, joten hän luotti työn löytymiseen. Käytännössä 
hän kohtasi kovan kilpailun ja ulkomaalaisen työntekijän palkkaukseen liittyvän 
vaikean byrokratian. Opiskelupaikkakunta antoi hänellä ammatin, mutta sieltä hän 
ei löytänyt vakituista työtä. Pätkätöiden takia Liisa alkoi harkita lähtöä takaisin 
Venäjälle. Tuolloin hän tajusi saaneensa sellaisen koulutuksen, että Karjalassa 
hänen olisi opiskeltava lisää. ”Venäjällä suurtalouskeittiöt laittavat ruokaa alusta 
saakka, kun suomalaiset käyttävät esivalmisteltuja raaka-aineita. Jos menen ve-
näläiseen työpaikkaan, joudun opiskelemaan lisää tai uudelleen. Tästä syystä en 
Venäjällä ole potentiaalinen työntekijä.” Hän päätti jäädä Suomeen ja etsiä töitä 
lähimmästä isommasta kaupungista.

Opiskeluaikanaan Liisa ystävystyi suomalaisten ja venäläisten kanssa. ”Totta 
kai oli helpompaa tutustua venäläisiin, koska meillä on sama kieli, sama tausta 
ja samat ongelmat. Kuinka kommunikoida suomalaisnuoren kanssa, kun kieli on 
rajoittunut, emmekä katso samoja elokuvia tai kuuntele samaa musiikkia?” Joka 
tapauksessa opiskelu oli yhteinen puheenaihe. Kielitaitoa kehitti myös parisuhde 
suomalaisen pojan kanssa. Yhdessä he viettivät aikaa suomalaisten ja venäläisten 
kavereiden kanssa. Opiskelun jälkeen Liisa muutti suurempaan naapurikaupun-
kiin, missä hänen kaveripiirinsä jo oli. ”Kotikaupunkini Venäjällä on sikäläisen 
mittapuun mukaan pieni,6 joten kontrasti opiskelupaikkakuntaan tai nykyiseen 
asuinkaupunkiin ei ole suuri. Mutta muistan, että ensivaikutelmani suomalaisesta 
kaupungista oli tyhjät ja hiljaiset kadut.” Hän matkusteli paljon Suomessa ja kävi 
kotona Venäjällä.

Uudessa kotikaupungissa Liisa sai helposti sijaisuuksia tai muita lyhytaikai-
sia töitä, mutta pysyvä työsuhde oli vain haave. Oleskeluluvan kanssa alkoi olla 
ongelmia. Koulussa olo oli ollut peruste oleskeluluvalle. Sen sijaan tilapäiset työt 
eivät sitä olleet, vaan oleskelupa oli perustunut parisuhteeseen suomalaisen kans-
sa. Aikanaan parisuhde kuitenkin päättyi. Liisa tajusi, että hänen tilanteensa oli 
muuttunut. ”Minulla on suomalainen koulutus ja kielitaito, joita muilla Suomeen 
tulevilla ulkomaalaisilla ei ole. Tiesin, että voin työskennellä itsenäisesti ja olla 
yksi veronmaksajista. Tarvitsin vain mahdollisuuden näyttää osaamiseni.” Hän eli 
paineen alla ja suurimman stressin aiheuttajana olivat vierailut maahanmuutto- ja 
työttömyystoimistoissa. Neljä vuotta sitten hän teki päätöksen pysyä Suomessa, 
mutta kysyy kuitenkin nyt, oliko se oikea päätös. ”Kirjaimellisesti vartuin Suo-
messa, kehityin ammatissani ja opin elämään Euroopassa. Nyt näyttää siltä, että 
nämä seitsemän vuotta Suomessa ovat menneet hukkaan ja minun on palattava 
Venäjälle ja aloitettava kaikki uudestaan.”

Miksi hän ei löydä pysyvää työsuhdetta? Liisan mielestä tämä johtuu kansal-
lisuudesta, byrokratiasta ja kovasta kilpailusta. ”Jos työantaja voi valita minun 
ja suomalaisen välillä, hän päätyy suomalaiseen. Työantaja voi aina syyttää kie-

6 Vuonna 2010 Kontupohjan väkiluku oli 32 978 asukasta.



166 ■ Alexandra Lahtinen – Venäläisten maahanmuuttajanaisten kokemuksia Pohjanmaalla

liongelmia.” Hän muistaa ensimmäisen työhaastattelunsa, jolloin haastattelija 
oli häntä kohtaan kohtelias ja hyvin käyttäytyvä. Myöhemmin Liisalle kuitenkin 
selvisi, että paikan sai suomalainen työntekijä, jolla oli vähemmän kokemusta ja 
osaamista. ”Suomalaisten kanssa on vaikea kommunikoida, koska he ovat sulkeu-
tuneita ja pitävät etäisyyttä. En voi olla sataprosenttisesti varma, että kohtasin 
rasismia, mutta asenne oli erilainen minua kohtaan kuin syntyperäisiä suomalaisia 
kohtaan.” Maahanmuuttajat eivät saa töitä isommista ravintoloista. Turkkilaiset 
pizzeriat ovat vaihtoehto, mutta työsopimukset ovat usein osa-aikaisia. ”Pieni 
kaupunki, pieni business, kausiluontoista työtä.” Liisa arvioi mahdollisuutensa 
löytää pysyvä työsuhde kotikaupungistaan olevan olematon. Kilpailu suuremmissa 
kaupungeissa, kuten Tampere ja Oulu, on vieläkin kovempaa.

Liisan tilanne on kriittinen, hän on hermostunut ja epätoivonen. Tänä kesänä 
hänen oleskelulupansa umpeutuu. Saadakseen uuden hänellä on oltava pysyvä työ-
suhde. Vuoden työperusteinen oleskelupa mahdollistaisi hänelle mahdollisuuden 
kansalaisuuteen. Haastattelun aikana hän vaikuttaa rauhalliselta, mutta hän toivoo 
jokaisen puhelinsoiton tuovan hänelle työpaikan. Vapaa-aikansa hän käyttää työn 
etsimiseen ja työantajia tavaten. 25-vuottias tyttö, jolla on sujuva suomen kieli ja 
suomalainen koulutus sekä työkokemusta ei pysty hyödyntämään näitä maassa, 
joka houkutteli hänet opiskelemaan seitsemän vuotta sitten. Liisa ei tiedä mitä 
häneltä puuttuu. ”Eikö seitsemän vuotta Suomessa todista, että osaan kielen?”

ELENA, vanhin

Elena on Neuvostoliitosta kotoisin oleva, 65-vuotias venäläisnainen. Hän tuli Suo-
meen 21 vuotta sitten, joten hän ei ole koskaan asunut nyky-Venäjällä. Nykyisen 
Venäjän tapahtumia hän seuraa television ja internetin välityksellä. Hänen venä-
jän kielensä on edelleen selvää, eikä suomalainen aksentti ole tarttunut. Tälläkin 
hetkellä hän yhä muistaa elävästi, missä kohtaa Leninski Prospektia sijaitsee 
Moskovan suurin kirjakauppa.

1990-luvun alussa Elena asui Moskovassa yhdessä aikuisen poikansa kanssa – 
hänen miehensä oli kuollut aiemmin. Hän työskenteli kauneushoitolassa, joka sijaitsi 
kuuluisassa moskovalaisessa hotellissa. Asiakkaina oli kommunistipuolueen korke-
an tason poliitikkoja sekä ulkomaalaisia virkamiehiä. Elena kasvoi moskovalaisessa 
älymystöperheessä, jonka tapana oli käydä Leninskaia-kirjastossa. Perheen tapana 
oli myös lukea Neuvostoliitossa kiellettyjä kirjoja.7 Yhdistävä tekijä neuvostoajan 
moskovalaisilla oli, että heitä saattoi kutsua kirjatoukiksi.

7 Vaikka Neuvostoliitossa sekä kiellettiin kokonaan että sensuroitiin kirjoja, kiersi 
sekä kiellettyjen että sensuroitujen teosten alkuperäisiä versioita silti lukijoiden kes-
kuudessa kädestä käteen.
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Hän tapasi tulevan suomalaisen miehensä Moskovassa. He tutustuivat, kun 
he tapasivat yhteisten ystävien juhlissa. Myöhemmin tuttavuus syveni ja yhtey-
denpito tiivistyi. Puhelut Suomesta Moskovaan yleistyivät. ”Hän puhui sujuvaa 
venäjää, sen takia kommunikoimme hyvin heti alusta saakka.” Vuonna 1992 Elena 
tuli käymään Suomessa ”muutamaksi päiväksi.” Häntä kosittiin, jonka jälkeen 
hän soitti pojalleen Moskovaan ja pysyi Suomessa siitä lähtien. Elena kutsuu sitä 
”elämäni suurimmaksi riskiksi.” Hän jatkaa: ”Muistan järkytykseni, kun yhtäkkiä 
tajusin, että pohjalainen kaupunki ei ole vain paikka lyhyelle vierailulle, vaan 
siitä tulisi uusi kotini. Tunsin tyhjyyttä ja kulttuuristen vaikutelmien nälkää.” 
Muuttonsa jälkeen Elena tunsi kulttuurisen tyhjiön. Moskovassa hän oli nähnyt 
kaikki Bolshoi-teatterin baletit ja kuuluisat teatteriesitykset. Kerran vuodessa 
järjestettävä rock- tai tangofestivaali, pieni taidemaalari Ilja Glazunovin näyttely 
naapurikaupungissa ja kaupungin oma baletti hyvin harvoin esityksin olisi voinut 
tehdä vaikutuksen muihin, mutta ei moskovalaiseen Elenaan. Hän vajosi synkkään 
ja voimakkaaseen masennukseen.

Hänen miehensä tuki häntä kaikin mahdollisin tavoin. ”Kotona puhuimme 
venäjää, hän ei koskaan vaatinut minulta suomen opiskelua. Hän ei myöskään 
painostanut minua töihin.” Kerran Elena haki kielikouluun, mikä aiheutti miehessä 
hämmennystä. ”Ilmiselvästi mieheni halusi minulle helppoa elämää”, Elena hy-
myilee. Elenan vuodet uudessa perheessä olivat täynnä hellyyttä ja huolenpitoa.

Vuonna 2001 Elena sai suomen kansalaisuuden, mutta menetti samalla Venä-
jän kansalaisuuden.8 Ensimmäistä menetystä seurasi toinen, vieläkin suurempi: 
Elena menetti myös venäläisen eläkkeensä. Toisaalta Suomessa, Suomen kansa-
laisena, hänen venäläistä työhistoriaansa ei tunnistettu: täällä hän oli 53-vuotias 
suomalaisen miehen kotirouva, ilman omaa työtä, työhistoriaa ja -kokemusta, 
suomen kieltä ja koulutusta ja oikeutettu vain minimieläkkeeseen.

Vuodet vierivät, suomen kieli kehittyi hitaasti, Elena pysyi kotona, luki venä-
läisiä kirjoja ja katsoi venäläistä televisiota. Hän eli perhekuplassa, jossa kaikki 
kodin seinien sisällä oli periaatteessa samoin kuin kotona Moskovassa. Suomen 
vaikutus ei pystynyt muuttamaan häntä, koska hänellä oli takanaan jo pitkä elä-
mänkokemus ja vakiintuneet tavat.

Muutaman kerran Elena aloitti ansiotyön, koska tarvitsi rahaa matkustaakseen 
poikansa luokse. Näillä kerroilla hänen miehensä suhtautui asiaan neutraalisti. 
Elena ei kuitenkaan voinut palata entiseen ammattiinsa. Ensimmäisellä kerralla 
hän vaatimalla vaati mieheltään saada kokeilla siivoamista. Vuodessa hän sai 
säästettyä riittävän summan rahaa ja matkusti tapaamaan poikaansa, joka työs-
kenteli tuolloin eräässä Afrikan valtiossa.

8 Venäjä ei tuolloin tunnustanut kaksoiskansalaisuutta. Jonkin muun valtion kansa-
laisuuden – Elenan tapauksessa Suomen – saaminen johti automaattisesti Venäjän 
kansalaisuuden menettämiseen.
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Toisessa työpaikassaan, koulun keittiössä, hän tapasi parhaat ystävänsä: he 
olivat suomalaisia. Paikallisia venäläisiä hän karttoi tarkoituksella, koska omasta 
mielestään oli heihin verrattuna ikänsä vuoksi täysin eri sukupolvea ja mosko-
valaisen älymystön edustajana tuli tyyten erilaisesta taustasta kuin he. Haastat-
telijana ajattelin, että ehkä hänellä ei vain ollut ollut onnea tutustua sellaisiin 
ihmisiin uudelta Venäjältä, joista olisi voinut tulla hänen ystäviään. ”Minä nautin 
keskusteluista suomalaisten kanssa, eikä minulla ollut koskaan niissä vaikeuk-
sia. Suomalaiset ovat anteliaita, vastuuntuntoisia ja avuliaita. Vain kaksi seikkaa 
askarruttaa minua: miksi suomalaiset lukevat niin vähän ja miksi he lähettävät 
vanhempansa vanhainkotiin?” Elena on työskennellyt hetken aikaa myös vanhain-
kodissa, missä seurasi kauhua tuntien, kuinka vanhat ihmiset viettivät viimeiset 
vuotensa poissa kotoa ja ilman lapsiaan.

Itse asiassa hänellä on ollut paljon aikaa seurata kanssaihmisiään ja heidän 
tekemisiään. ”Enää mikään ei yllätä minua suomalaisissa, olen tottunut heihin. 
Monta vuotta sitten yllätyin, kun tajusin, kuinka paljon suomalaiset eroavat 
venäläisistä. Mieheni poika palasi kuuden kuukauden sotilaskomennukselta 
Afrikasta. He istuivat hiljaa keittiössä. En pysty kuvittelemaan kahta venäläistä 
istumaan hiljaa keittiössä.” Hidasta keskustelua ja rauhallisia vastauksia – se oli 
hänelle uutta. ”Ihailin miehessäni hänen kykyään oppia vieras kieli nopeasti, 
hänen ilmiömäistä muistiaan sekä kärsivällisyyttään. Totta kai olimme välillä eri 
aallonpituuksilla, mutta vuosien mittaan sopeuduin häneen.” Elena hymyilee ja 
muistelee, että hänen miehensä tapana ei ollut antaa puolisolleen takkia tai pitää 
ovea auki. ”Minut on kasvatettu niin, että nainen on aina heikompi sukupuoli, josta 
on pidettävä huolta. Mieheltäni meni vuosia ymmärtää, että kun kävelyllä sanoin 
minulla olevan kylmä, niin tarvitsin hänen takkinsa.”

Vuonna 2007 hänestä tuli leski. Piristäkseen Elenaa, hänen poikansa osti äi-
dilleen matkan Moskovaan majoituksineen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän 
vieraili Venäjällä sieltä lähtönsä jälkeen. Sittemmin Elena on matkustellut paljon. 
Sen on mahdollistanut hänen poikansa antama tuki, sillä Elenan oma, suomalainen 
eläke on hieman alle 150 euroa kuukaudessa. ”Ilman poikani taloudellista tukea 
en olisi pystynyt matkustelemaan minnekään. Hän ryhtyi auttamaan minua. Kiitos 
hänelle, että olen voinut matkustella ympäri Eurooppaa.”

Mitä hän ajattelee elämästään nyt? Mitä hän katuu? Mistä hän pitää? Hän 
on tyytyväinen. ”Nykyisin Moskova on elinkelvoton. Olen kiitollinen, etten asu 
nykyisessä Moskovassa. Tuntemani kaupunki on mennyttä. Minulla on kirjani, 
muistoni ja ajatukseni.” Kun kysyin häneltä, kumpaa maata kutsut kotiseuduksi, 
hän vastasi epäröimättä: Suomi.
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OLGA, työtön

Tšuktšien niemimaa on Siperian itäisin kolkka Beringin salmen rannalla, Venäjän 
Kaukoidässä. Wikipedian mukaan siellä on Venäjän alueista eniten hurrikaaneja 
ja myrskyjä. Kesällä lämpötila ei nouse yli +15 Celsius-asteen ja talvella lämpö-
tila putoa alle –32 Celsius-asteen. Olga on ensimmäinen haastattelemani nainen, 
joka on tyytyväinen Suomen säähän. Hän on elänyt suurimman osan elämästään 
Tšuktšien niemimaalla, joten hän tietää mistä puhuu.

Vuonna 2005 Olga meni toisen kerran naimisiin, toivotti neljälle aikuiselle 
lapselleen kaikkea hyvää ja muutti Pietarista virolaisen miehensä kanssa Suo-
meen, Pohjanmaalle. Vaikka Olgalla ei ole korkeakoulusta, hänen lapsensa ovat 
korkeakoulutettuja ja töissä hyvissä työpaikoissa. Olgaa ei kuitenkaan voida kutsua 
perinteiseksi suojatuksi kotirouvaksi, sillä hän on kokenut paljon. Ensimmäisen 
lapsensa syntymän aikaan, 30 vuotta sitten, elämä Kaukoidässä oli aineellisesti 
niin rajoittunutta, että äidit olisivat olleet ikionnellisia paketista kertakäyttöisiä 
vaippoja. Asuessaan sittemmin 1990-luvulla Pietarissa, hän näki ympärillään 
elämää, joka oli kuin gangsterielokuvasta.9 Kuunnellessani, kuinka helposti ja 
humoristisesti Olga kertoo elämästään, ajattelen, että tämä nainen on päättänyt 
elää rauhallista ja hiljaista elämää Suomessa. Mutta samaan aikaan hän haluaa 
oppia paikallisen kielen ja tehdä töitä.

Suomessa perheen kotikieleksi jäi Venäjä erityisesti miehen toiveen mukaisesti. 
”Yleinen harhaluulo on, että virolaiset oppivat suomen nopeammin kuin venäläiset. 
Kaikille kieli on haaste, myös virolaisille, vaikka viron kieli on lähellä suomea. Jos-
kus tämä tekee oppimisesta vieläkin vaikeampaa. Mieheni puhuu hyvää suomea, 
mutta silti hän on epävarma kieltä käyttäessään. Käytämme kotona vain venäjää.” 
Niin kuin suurin osa maahanmuuttajista, Olgakin aloitti aivan alusta kielikoulussa. 
Siellä hän tapasi nykyiset parhaat ystävänsä, jotka myös olivat Venäjältä.

Kielikoulutukseen kuuluva työharjoittelu voi oppimisen kannalta olla ongelmal-
linen. Toisissa paikoissa saattaa olla paljon työntekijöitä, mutta työtä tehdessä ei 
keskustella. Toisissa paikoissa saattaa olla töissä paljon maahanmuuttajia, jolloin 
suomen kieltä joutuu käyttämään liian vähän. Olga työskenteli pienessä kukka-
kaupassa ja myös ruokakaupassa, mutta nopein kielen koheneminen tapahtui 
kotikaupungin sosiaalisessa työpajassa. Vaikka kuunteleminen ja ymmärtäminen 
sujuivat vielä vaikeasti, hänen työtoverinsa tekivät kaikkensa, jotta hän voisi osal-
listua keskusteluihin. ”Tyypilliset naisten kahvipöytäkeskustelut ovat kaikkialla 
hyvin samanlaisia”, nauraa Olga. Olga on ehdottomasti kaikkein positiivisin ja iloi-
sin ihminen, jonka olen koskaan tavannut. Ehkä siksi hän tulee toimeen kaikkien 

9 Viittaa Neuvostoliiton sortumisen jälkeisiin vuosiin, jolloin esimerkiksi Pietaria käy-
tännössä hallitsivat rikollisjärjestöt. Niiden välinen taistelu hallinta-alueista oli joka-
päiväistä ja rikollisuuden näkeminen ja kokeminen oli osa tavallisten kaupunkilais-
ten arkipäivää.
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kanssa. Suomessa olonsa ajalta hän ei muistaa yhtään tilannetta, jossa olisi syntynyt 
hankaluuksia. ”Ehkä olen vain onnekas ja olen saanut tavata vain mukavia ihmisiä?”

Tyypillisesti kielivaikeudet ilmenevät viranomaisten, esimerkiksi Kelan tai 
työvoimatoimiston, kanssa asioitaessa. Intensiivisen kielikurssin jälkeen maahan-
muuttaja voi tehdä kysymyksiä sanakirjan avulla, mutta vastauksen ymmärtämi-
nen on vaikeaa. ”Paljon virheitä tapahtuu, kun yritämme ymmärtää mitä meiltä 
vaaditaan, mutta ohjeiden jälkeen toimimme kuitenkin väärin. Voi olla, että siitä ei 
ole seurauksia, mutta voi olla, että siitä koituu merkittäviä seurauksia. Esimerkiksi 
väärin täytetty Kelan lomake voi johtaa kuukausittaisen maksun viivästymiseen.” 
Jokapäiväisessä elämässä Olga luottaa kielitaitoonsa, esimerkiksi kaupassa tai 
lääkärissä asioidessaan.

Venäjällä kovan ja aktiivisen elämän elänyt Olga osaa nyt arvostaa turvallista ja 
rauhallista Suomea. Hän sanoo hymyillen, että Suomessa hän oppi kävelemään iltai-
sin ulkona, mikä oli vain haave Venäjällä. Terveellinen ruoka, ulkoilma-aktiviteetit 
vuoden ympäri sekä positiivinen asenne saivat hänet näyttämään nuoremmalta. 
Tämän huomasi hänen tyttärensä heti ensimmäisenä, kun Olga vieraili hänen luo-
naan Venäjällä. Olga on edelleen lastensa tukipylväs ja tukee heitä. Skypen ansiosta 
he voivat olla yhteydessä tuntikausia, jos on tarve. ”Lapset vierailevat luonani. Se 
tekee minut onnelliseksi, kunhan eivät tule kaikki yhtä aikaa.”

Elämä on tasaista ja rauhallista, ehkä jopa liian tasaista ja rauhallista. ”En 
tiennyt mitä tehdä täällä, kun muutin Suomeen. Minulla ei ollut harhakuvitelmaa, 
että kielen oppiminen olisi helppoa. Mutta mitä muuta tehdä, kuin opiskella 
paikallinen kieli?” Ilmiselvästi hän on nyt löytänyt tekemistä. ”Minä rakastan 
käsitöitä, minä saatan perustaa niitä myyvän internetkaupan.” Vähemmän veroja, 
ei liiketilavuokraa ja Olgan perustietämys tilinpidosta. Olga ei lopettanut kuto-
mista koko haastattelun aikana, joten uskon hänen löytävän itselleen mielekkään 
harrastustyön. ”Täällä ihmiset arvostavat kauniita kodintekstiilejä, joten oletan 
löytäväni asiakkaita nopeasti.” Palatessani takaisin suomalaisten ja venäläisten 
eroihin Olga muistelee, että alussa hän oli kauhuissaan suomalaisista kodinteks-
tiileistä ja huonekaluista: ne näyttivät hänestä niin rumilta. Mutta ajan kuluessa 
hän tottui niihin ja hetki sitten huomasi ostaneensa olohuoneeseensa ”tumman 
ja kömpelön arkun.” ”Olen sopeutuva henkilö tai sitten maku muuttuu iän myötä.”

Olga vitsailee, että hän sopeutuu helposti, mutta tosiasiassa hänen sopeutu-
misensa on vielä kesken. Vei melkein kahdeksan vuotta oppia kieli ja suomalainen 
työskentelykulttuurin. Hän myöntää, että heidän tapauksessaan kotikielen olisi 
pitänyt olla suomi, se olisi auttanut häntä oppimaan kieli paljon nopeammin. Ko-
din ulkopuolella hän käyttää kaikki mahdollisuudet puhua suomea: esimerkiksi 
kaupassa, töissä ja kuuntelemalla internetistä uutisia. Samaa uutispätkää hän 
voi oppimistarkoituksessa kuunnella yhä uudelleen ja uudelleen. ”Minun kieli-
opettajani, unkarilainen rouva, sanoi, että vaikka asuisi Suomessa ja hyödyntäisi 
kaikki mahdollisuudet harjoitella, niin silti menee melkein kymmenen vuotta 
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oppia puhumaan suomea lähes ilman aksenttia.” Tuona aikana kieltä opiskellessa, 
maahanmuuttaja voi tuntea itsensä eristyneeksi, tavallaan jopa inhimillisiltä ky-
vyiltään vaillinaiseksi. Tunne vaillinaisuudesta ja kielitaidon puutteesta on myös 
suurin syy siihen, miksi internetkauppa tai etämyynti olisivat Olgalle helpoin tapa 
aloittaa yritystoiminta. Lisäksi käsityöt ovat kauppatavaraa, joka ei vaadi selittä-
mistä, näyttäminen riittää. Olga toivoo voivansa osallistua yrittäjäkoulutukseen 
tänä vuonna: sitä tarvitaan, kun aikoo perustaa yrityksen Suomessa. ”Venäjällä 
osasin kielen, mutta ei ollut mahdollisuutta perustaa yritystä, erityisesti tällä iällä.”

Hän muistaa, että työn etsiminen on aina ollut hänelle vaikeaa. Venäjällä, saa-
tuaan lapsia, hän ei työnantajien silmissä ollut erityisen houkutteleva palkattava. 
Neljän lapsen äiti, mahdollisesti paljon poissa lasten sairauksien takia – työnantajat 
eivät edes peitelleet epäilyksiään työhaastattelun aikana. Myöhemmin, lasten var-
tuttua, Olga kohtasi kovaa kilpailua nuorempien ja kokeneempien naisten taholta. 
Mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä huonommalta näyttivät mahdollisuudet saada 
vakaa, hyvin palkattu työ, siihen katsomatta, hakiko hän töitä Kaukoidän tundralta 
tai suurkaupunki Pietarista. Suomessa Olga hämmästyi siitä, että häntä vanhempi 
nainen saattoi helposti vaihtaa ammattiaan kahden vuoden koulutuksen jälkeen. 
”Kieli ja vielä kerran kieli! Kun oppii sen, asiat alkavat järjestyä ja käydä helpom-
miksi. Voi hakea suoraan töitä tai opiskella. Suomi on mahdollisuuksien maa eri-
ikäisille naisille riippumatta heidän kansallisuudesta.” Olgan on ollut mahdotonta 
olla huomaamatta, että Suomessa nainen on itsenäinen ja omaa yhtäläiset oikeudet 
mieheen verrattuna. Naisen pitää löytää paikkansa elämässä, perustaa perhe ja 
kasvattaa lapsiaan. Sosiaalisten tukien ansiosta nainen voi yhdistää urasuunnitel-
mat ja äitiyden. Naisen ei jatkuvasti tarvitse tehdä valintoja perheen ja työn välillä. 
”Suomi on järkevä, tukeva, sosiaalinen maa! Juuri niin kuin asian pitäisikin olla.”

Sosiaalituki on Suomen vahvuus, sanoo Olga. Suomalaiselle työttömyyskorvaus 
saattaa olla pieni summa, mutta se vastaa kouluttamattoman henkilön Venäjällä 
työstään saamaa kuukausipalkkaa. Myöskään keskimääräinen kuukausieläke ei 
Venäjällä ole enempää kuin noin 200 euroa. Joten entisestä Neuvostoliitosta tule-
vat maahanmuuttajaperheet eivät ole kovin motivoituneita heti alkuun etsimään 
töitä. Melko usein aviopari pysyy ensimmäiset vuodet työttömänä ja keskittyy 
opiskelemaan kieltä. ”Se ei ollut minun vaihtoehtoni, koska se olisi tylsää. Mutta 
tunnen maahanmuuttajaperheitä, jotka elivät vuosia työttömyyskorvauksella.”

Kysyin hänen mielipidettään siitä, mitä eroa on suomalaisella ja venäläisellä 
perheellä. Olgan havaintojen mukaan tapa, jolla suomalaiset naiset kohtelevat 
miehiään eroaa venäläisten naisten tavasta kohdella aviomiehiään. ”Venäläinen 
vaimo on riippuvainen palvelija. Hän pitää miehestään huolta kuin kristallivaasista. 
Suomalaisnaiset tuntevat oikeutensa. He ovat kohteliaita, eivätkä anna miehen 
komennella kotona.” Olgan mukaan sillä on hyvät ja huonot vaikutukset perhe-
elämään. Toisaalta puolisot elävät täyttä elämää omien mielenkiinnon kohteidensa 
ja harrastuksiensa parissa. Toisaalta itsenäisyys johtaa kommunikaation puut-
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teeseen. ”Perheessä saattaa olla kaksi toistaan tuntematonta, itsenäistä, mutta 
onnellista ihmistä. Mutta onko se silloin oikea perhe?”

Olga saa valmiiksi yhden käsityön ja aloittaa välittömästi uuden. ”Minä voin 
tehdä tätä kaiken aikaa, käsitöitäni, joka paikassa.” Kysyessäni, mitä Olga pitää 
asumisesta pikkuruisessa kaupungissa, Olga hymyilee jälleen. On samantekevää 
missä hän Suomessa asuu. Venäjällä elämä on keskittynyt suuriin kaupunkeihin – 
samaan aikaan pienemmät kaupungit kamppailevat eloonjäämisestä ja kutistuvat. 
”Täällä minun ei tarvitse selviytyä kodissani ilman kuumaa vettä tai mennä aina 
siihen samaan ruokakauppaan, jolla on rajattu juustotarjonta.” Hän on aktiivinen 
ja liikkuvainen sekä tuntee olonsa turvalliseksi. Olga ei enää ajattele, että Suomi 
olisi paikka hiljaiselle ja ikävälle eläköitymiselle.10 Hän on juuri havainnut, että 
täällä hän voi elää niin sanottua ”normaalia elämää”. Mitä kaipaat eniten Suomes-
sa? Ette ikinä arvaa hänen vastaustaan. Tšuktšien niemimaan säätä.

MARIA, tutkija

Haastattelu tehdään Marian kotona. Hänellä on vain tunti aikaa, koska huomenna 
hän menee töihin. Asiassa ei olisi mitään ihmeellistä, mutta kodin ja työpaikan 
välinen etäisyys on 600 kilometriä. 49-vuotias Maria on tutkijana suomalaisen 
yliopiston tutkimuskeskuksessa. Kotikaupungissaan hän asuu miehensä ja yh-
teisen tyttären kanssa. Perheeseen kuuluu myös kaksi tytärtä miehen edellisestä 
avioliitosta, joiden kasvattamiseen Maria myös ottaa osaa.

Maria on syntynyt Moskovassa. Jo lapsuudesta saakka hän on ollut kiinnos-
tunut maantieteestä ja historiasta, joten hänen päätöksensä ryhtyä etnologiksi 
oli helppo. Poikkeuksellista oli hänen yliopistovalintansa. Moskovan tyttö ei 
piitannut Moskovan Yliopistosta, vaan hän lähti noin 4 000 kilometrin päähän 
Siperiaan, Tomskin yliopistoon. ”Ajattelin, että jos opiskelen Moskovassa, näen vain 
Moskovan. Halusin nähdä jotakin muuta.” Maria opiskeli Siperian vanhimmassa 
yliopistossa ja asui kampuksella. Siellä hän tapasi uusia ystäviä Neuvostoliiton 
eri kolkista. ”Jokainen toi tullessaan oman kulttuurisen lisän. Oli mielenkiintoista 
seurata ja oppia.” Suoritettuaan perustutkinnon Tomskissa Maria siirtyi jatko-
opintoja varten takaisin Moskovaan. Hän väitteli historian tohtoriksi Venäjän 
Tiedeakatemian etnologian ja antropologian instituutissa. Sen jälkeen hän on 
työskennellyt tutkijana Venäjän Kaukoidässä, Ruotsissa ja myöhemmin Suomessa.

Kenttätutkimukset ovat aina olleet osa hänen työtään ja matkustamisesta on 
tullut osa hänen elämäänsä. Erään matkan aikana hän tapasi tulevan aviomiehensä 
ruotsalaisessa junassa vuonna 2005. Mies kiinnostui Marian tietokoneen ruudulla 

10 Venäläisessä ajattelussa Suomi on paikka, jonne vetäydytään viettämään rauhallisia 
eläkepäiviä. Ibiza taas on paikka, jonne mennään juhlimaan villisti.
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olleista poronkuvista ja aloitti keskustelun ruotsin kielellä. Aiempi työkokemus 
oli opettanut Marialle ruotsin kieltä ja syntyi keskustelu. Maria oli tyytyväinen 
kertoessaan työstään. Myöhemmin junatuttavien keskustelu jatkui eräässä suo-
malaisessa museossa, jonne Maria oli kutsunut uuden ystävänsä vierailulle.

Vähitellen ystävyys syventyi suhteeksi ja Maria muutti aviomiehensä luokse 
Pohjanmaalle. Tuolloin hän oli jo työskennellyt viimeiset kolme vuotta tutkijana 
nykyisessä työpaikassaan. Erikoisosaamisensa takia hänet oli kutsuttu mukaan 
Euroopan unionin rahoittamaan projektiin. Hänen elämänsä ei tutkimuskeskuk-
sessa työskentelystä juuri muuttunut, mutta työhön liittyvä matkustaminen kävi 
työläämmäksi.

Mariaa on vaikea kutsua maahanmuuttajaksi. Kun 18-vuotias nuori muuttaa 
toiselle puolelle Venäjää opiskelemaan, työskentelee kaksi vuotta vieraassa maas-
sa, sitten muuttaa toiseen vieraaseen maahan, häntä voitaisiin kutsua ahkeraksi 
matkustajaksi maahanmuuttajan sijaan. Maria onkin tyyppiesimerkki globaalista 
akateemisesta tietotyöläisestä. Toisin kuin useimpien muiden maahanmuuttajien 
Marian ei tarvinnut opetella heti suomea saadakseen töitä. Hän oli jo tunnettu ja 
arvostettu erikoisosaaja omalla alallaan Euroopassa. Hänen elämänsä oli hyvin 
organisoitua ja työnsä kautta hänellä oli runsaasti yhteyksiä Venäjälle: perhe 
täydensi mukavasti hänen elämäänsä.

Tästä huolimatta Maria muistelee ensimmäisten vuosiensa Suomessa olleen 
yksinäisiä. ”Töissä olet kiireinen, mutta sitten tulee viikonloppu ja olet yksinäinen, 
taas muukalainen. Mitä tehdä? Minne mennä?” Tämä muuttui, kun pariskunta sai 
lapsen. ”Äiti ei ihmettele mitä tehdä viikonloppuisin. Hän on varattu ja kanssakäy-
misessä monen eri ihmisen kanssa.” Maria käytti äitiyslomansa kielenopiskeluun. 
Paikallisen koulutuskeskuksen maahanmuuttajille suunnattu opetus ei sopinut 
äidin aikatauluun: päivittäisiä tunteja oli liikaa. Maria meni opiskelemaan suomea 
kansalaisopistoon, jonka iltaisin pidettävät oppitunnit sopivat hänelle paremmin. 
Tyttären ollessa kuukauden vanha, Maria työnsi lastenrattaat bussiin ja matkusti 
kansalaisopistolle ilmoittautumaan iltakursseille. ”Vauvan säännöllinen rytmi 
antoi minulle mahdollisuuden mennä opiskelemaan iltaisin kolmeksi tunniksi. 
Kun palasin takaisin, vauva heräili uniltaan.” Äitiysloma oli työlästä aikaa Marialle, 
mutta samanaikaisesti erittäin tehokasta.

Mainitsemisen arvoista on, että alusta sakka perhe on käyttänyt vähintään neljää 
eri kieltä: englantia, ruotsia, venäjää ja suomea. Haastattelun aikana huomasin, että 
Maria saattaa kysyä jotakin mieheltään aluksi suomeksi ja päättää kysymyksensä 
englanniksi. Tullessani heille hänen miehensä tervehti minua venäjäksi. Hänen viisi-
vuotias tyttärensä lukee venäjänkielisiä kirjoja ja käy suomalaisessa päivähoidossa. 
Tässä perheessä pääasia on sanoa asiansa riippumatta siitä, millä kielellä sen tekee.

Vauvan syntymän jälkeen, Maria osti ensimmäisen oman tietokoneen ja alkoi 
seurata suomalaisia uutisia ja lukea suomalaisia kirjoja. Hänen suomen kielensä 
alkoi kehittyä nopeasti. Tietokoneen mukana tulleen Skypen ansiosta hän pystyi 
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nyt entistä helpommin olemaan yhteydessä Venäjällä olevien sukulaistensa kanssa. 
Pian tietokoneen jälkeen hän hankki itselleen auton. Haastatellessani huomasin, 
että kertoessaan näistä asioista hän koko ajan kertoi vain omista tekemisistään. 
”Käytännössä olin yksin ongelmiani kanssa. Koska alusta saakka ansaitsin oman 
elantoni, pidin kaikki hankintoihin liittyvät päätökset itselläni.”

Kuten useimmat venäläiset naiset, niin myös Maria odotti aviomieheltään eri-
tyistä huomiota raskauden ja vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana. ”Suomessa 
kaikki on kuitenkin toisin. Kukaan ei tuo mansikoita keskellä yötä, vaikka olisit 
kahdeksannella kuulla raskaana. Perheessä kukaan ei ole velvollinen auttamaan, 
vaan auttaa, jos haluaa.” Maria sanoo, että aviomiehen käytös romutti venäläisnai-
sen odotukset melko nopeasti, mutta pian hän huomasi suomalaisen elämäntavan 
hyvätkin puolet. Hän on taloudellisesti itsenäinen miehestään. Pariskunnalla on 
niin työssä kuin vapaa-ajallakin erilaiset mielenkiinnon kohteet. ”Yritämme viettää 
mahdollisimman paljon aikaa yhdessä, käymme hiihtämässä ja pyöräilemässä koko 
perheen voimin. Kotikaupunki on hyvä paikka kasvattaa lapsia. Bussit, kaupat, kä-
velyalueet ovat suunniteltu äidille, jolla on pieniä lapsia. Lastenrattaita voi helposti 
työntää kaupassa tai aloittaa rintaruokinnan junassa.” Maria viihtyy hyvin. Hankala 
kuitenkin sanoa, olisiko tunne yhtä voimakas, jos hän ei matkustaisi niin paljon.

Kuinka paljon hän matkustaa? Paljon. Sen lisäksi, että Maria matkustaa työ-
paikkansa ja kotinsa välillä, hän vierailee usein myös Moskovassa. Tämä johtuu 
yhteistyöprojekteista työpaikan ja Venäjän Tiedeakatemian kanssa. Hänen tyttä-
rensä seuraa mukana Moskovaan lähes joka kerran. Tätä hänen miehensä pitää 
rahan haaskauksena. ”Mieheni suku elää täällä, hänen isänsä auttaa lapsemme 
kanssa usein. Kerran muistutin miestäni, että itse asiassa minun sukuni asuu 
kaukana ja haluaisin lapseni näkevän isovanhempiaan. Sukupolvien välinen vuo-
rovaikutus on hänelle hyväksi.” Jos Marian on valittava shoppailun ja seuraavaan 
Moskovaan suuntautuvan junamatkaan säästämisen välillä, on hänen valintansa 
aina ”Lev Tolstoi”11. Lopulta hänen aviomiehensä ymmärsi kuinka tärkeää tämä 
yhteys Venäjälle on. Väittely asiasta puolisoiden välillä loppui. Samalla loppuivat 
myös aviomiehen matkat Venäjälle.

Marialla on paljon ystäviä ja paljon kokemusta suomalaisten ja venäläisten 
välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimuskeskus on kansainvallinen työyhteisö, 
joka vuosien saatossa tuli kollegoista ystäviksi. Heitä yhdistää sama tieteellinen 
mielenkiinnon kohde. Kotikaupungissaan Maria on äitiyslomansa aikana tavan-
nut venäläisnaisia, joilla on samanikäisiä lapsia kuin hänellä. Nyt he kasvattavat 
lapsiaan yhdessä. Kielikoulun työharjoittelupaikaksi hän valitsi lastentarhan 
ja seuraavalle kerralle vanhainkodin. ”Halusin nähdä tavallisen suomalaisen 
elämää. Lastentarhassa näin, kuinka he aloittelevat sosiaalista elämäänsä, kun 
taas vanhainkodissa näin heidän lopettavan sen. Itse asiassa minä suunnittelin 

11 Lev Tolstoi on juna reitillä Moskova – Helsinki – Moskova.
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vaihtavani tutkijantyöni johonkin muuhun.” Kolmevuotinen äitiysloma oli ollut 
täynnä suomen kielen opintoja ja sosiaalista kanssakäymistä. Suomalaiset kollegat 
saivat hänet kuitenkin palaamaan äitiyslomaltaan takaisin tutkijan tehtäviin ja 
unohtamaan haaveet uranvaihdosta.

Kun kysyn häneltä, etnologian ammattilaiselta, mitä eroa on suomalaisissa ja 
venäläisissä, Maria hymyilee. ”Suomi ei ole niin pieni. Itäsuomalaiset eroavat län-
sisuomalaisista. Pohjanmaalla on omat erityispiirteensä, esimerkiksi oma kieli ja 
oma erityinen mielenlaatu.” Hänen mielestään suomalaiset eivät ole sulkeutuneita 
tai vähän tunteita näyttäviä. Tietyillä elämän aloilla he ovat eritäin itsevarmoja 
ja niillä alueilla he kommunikoivat ja ilmaisevat tuntemuksiaan ja tunteitaan. Ih-
miset ovat samanlaisia kaikkialla, kaikissa kansallisuuksissa, hän sanoo. ”Joskus 
kun meillä on mieheni kanssa riitaa, minä sanon, että etnologina minä ymmärrän 
sinua, mutta naisena olen eri mieltä!” Tässä asiassa luotan Mariaan. Terveisiä 
ihmiseltä, joka on tutkinut käyttäytymistämme viimeiset 30 vuotta.

NADJA, luokanopettaja

Haastattelun alussa Nadja huomaa lompakossani olevan kuvan, jossa on kol-
mevuotias tyttäreni. Hän kyselee tyttärestäni ja minulle selviää heti, että olen 
haastattelemassa opettajaa. Hän tietää kaiken esikoululaisista ja peruskoulun 
ensimmäisten luokkien oppilaista. Mutta kaikkein arvokkainta on, että hän tuntee 
kaksikieliset lapset ja heidän haasteensa.

Yhdeksän vuotta sitten hän muutti Venäjän Samarasta pohjalaiseen kau-
punkiin suomalaisen miehensä luokse. Hän oli 31-vuotias ja mukanaan hän toi 
kuusivuotiaan tyttärensä. Opetusalan ammattilaisena ja pitkään vieraassa maassa 
asuneena hän tietää, kuinka vaikea mutta tärkeä kotiutumisprosessi on lapselle.

Heti kun hänen tyttärensä pääsi päivähoitoon, Nadja kiiruhti opiskelemaan 
suomen kieltä. Ensimmäisen vuoden aikana hän läpäisi kaksi ensimmäistä suo-
men kielen tasokoetta (A- ja B-taso), ATK-kurssin ja työnhakukoulutuksen. Hän 
suoritti kaikki tarjolla olevat kurssit, mutta tajusi, että ne eivät riitä suomalaiseen 
luokanopettajan pätevyyteen. Pätevyyden saavuttamiseksi hänen olisi pitänyt 
suorittaa suomen kielen kolmannen tason (C-tason) koe. Ongelma tässä on, että 
C-tason opetusta annetaan vain Helsingissä ja riittävän isoja ryhmiä on harvoin, ei 
edes vuosittain. Toinen vaatimus ovat pedagogiset opinnot Helsingin, Tampereen 
tai Jyväskylän yliopistossa. Näissä yliopistoissa opiskelu vaatisi muuttamista pois 
nykyiseltä asuinpaikkakunnalta. Siihen Nadjan perheellä ei ollut halukkuutta. 
Itse asiassa hän on päässyt Tampereen yliopistoon, mutta päätti siirtää opintojen 
aloituksen tulevaisuuteen.

”Luokanopettajalla on suuri vastuu. Venäjällä luokanopettaja opettaa kaik-
kia aineita neljä ensimmäistä luokkaa. Suomessa luokanopettaja opettaa samaa 
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luokkaa kuusi vuotta. Kieli oli suurin huolenaiheeni, koska mielestäni alaluokkien 
opettajan pitäisi opettaa äidinkielellä. Minä en pitäisi siitä, että ulkomaalainen 
opettaisi lapselleni äidinkieltä tai opettaisi häntä lukemaan.” Hänen oli myönnet-
tävä, ettei luokanopettaja sittenkään ole hänen ammattinsa Suomessa. ”Mitä minä 
voisin sitten opettaa? Idea oli yksinkertainen. En voi opettaa suomea suomalaisille 
lapsille, mutta voin opettaa venäjää venäläisille lapsille.”

Nadjan mukaan venäläislapset opiskelevat koulussa äidinkieltään kaksi tuntia 
viikossa. Nadjan asuinpaikalla on vain yksi venäjänkielisen äidinkielenopettajan 
virka. Tämä opettaja opettaa peruskouluissa, lukioissa ja kansalaisopistossa. 
Nadja sanoo, että yksi opettaja ja kaksi tuntia viikossa ei ole riittävästi oppilaiden 
äidinkielen ylläpitämiseen. Oman äidinkielen ylläpito on tärkeää, sillä se on osa 
ihmisen identiteettiä, josta on huolehdittava heti alusta lähtien. ”Minun mielestäni 
valtiolla pitäisi olla erityinen ohjelma, jolla olisi varoja ja virkoja suuremmalle 
määrälle äidinkielisiä venäjänopettajia. Ja lisäksi mahdollisuuksia järjestää muita, 
äidinkieltä tukevia aktiviteetteja.” Nadja on kertonut ideoistaan kotikaupunkinsa 
opetusviranomaisille ja ottanut osaa Helsingissä järjestettyyn kongressiin, jossa 
käsiteltiin kaksikielisten lasten asemaa. ”Nämä lapset ovat erityisiä, heidän tulisi 
opiskella äidinkieltään täysin eri tavalla. Kaksikielisten lasten tarpeet ovat erilai-
set, he tarvitsisivat omat oppikirjat.”

Nadja ei puhu ollenkaan suomea tyttärilleen. ”Minä olen syntyjäni venäjän-
kielinen ja tulen aina puhumaan venäjää lapsilleni riippumatta siitä, ovatko he 
venäläisiä tai suomalais-venäläisiä. Mieheni puhuu lapsillemme suomea, lapsem-
me ovat kaksikielisiä.” Nadja sanoo, ettei hänen viisivuotias suomalais-venäläinen 
tyttärensä koskaan sekoita näitä kahta kieltä keskenään. Äiti lukee venäjänkieliset 
kirjat ja isä suomenkieliset. Kaksikieliset lapset vaihtavat kieltä lennossa, mutta 
sanasta sanaan kääntäminen on heille vaikeaa. ”Tietystä iästä lähtien kaksikieli-
set lapset eivät erota kieliä toisistaan, he hallitsevat kummatkin samalla vaivalla. 
Nämä lapset tulevat siinä suhteessa eri planeetalta.” Nadja kertoo, että hän voisi 
tehdä tutkimuksen ja ohjelman kuinka opettaa näitä lapsia. Mutta Suomen ope-
tusviranomaisten pitäisi tunnistaa tämä ongelma.

Toinen Nadjan huolenaihe on esikoululaiset, joiden olisi hyvä opiskella äidin-
kieltään. ”Usein lapset alkavat opiskella kieltä koulussa, kun he ovat seitsenvuoti-
aita. Totta kai koulua edeltävä äidinkielen opetus on vanhempien tehtävä, mutta 
todennäköisesti venäläinen äiti opiskelee tuolloin itse suomea intensiivisesti. 
Tästä johtuen hänen aikansa on vähissä, eikä hänellä todennäköisesti ole pedago-
gista tietämystä. Tämän takia esikouluvuodet menetetään äidinkielen opetuksen 
suhteen.” Myöhemmin venäjänopettaja kamppailee sen kanssa, kuinka käsitellä 
samanikäisiä lapsia, joilla on tyystin erilainen äidinkielen taso. Osa heistä lukee 
hyvin, mutta toiset pystyvät juuri ja juuri puhumaan venäjää – nämä lapset ovat 
kuitenkin samassa ryhmässä ja saavat opetusta samat kaksi tuntia viikossa. Nadjan 
mukaan hyvä opetussysteemi olisi järjestää alle kouluikäisille lapsille erityisiä 
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kursseja, jotka pidettäisiin päivähoidossa ja jotka olisivat tuettuja valtion tahol-
ta. Kun lapset laulavat venäläisiä lauluja ja oppivat leikin yhteydessä, he oppivat 
äidinkielen helposti ja nopeasti.

Aktiivisena ihmisenä Nadja ryhtyi itse järjestämään asioita. Hän keräsi listan 
venäjänkielisistä lapsista. Sitten hän hankki hyväksynnän vanhemmilta, jotta hän 
saisi opettaa venäjää lapsille. Opetus tapahtuisi päivähoitopaikoissa laulamalla, 
opiskelemalla aakkosia ja lukemalla satuja, vain puoli tuntia viikossa. Vaikka 
kaikki vanhemmat eivät hyväksyneet, hän sai kerättyä mukaan kymmenen lasta 
kuudesta eri hoitopaikasta. Joka arkipäivä hän vieraili hoitopaikoissa, jossa hän 
opetti 1–2 lasta kerralla. Hän ei saanut työstään palkkaa, vaan oli vapaaehtoi-
nen. ”Uskoisin, että vanhemmat alkoivat nähdä positiivisia tuloksia nopeasti ja 
arvostivat vaivannäköäni. Myös lastentarhan opettajat huomasivat eron kuinka 
hyvin lapset sopeutuivat ryhmään ennen ja jälkeen projektin.” Yksi hoitopaikoista 
tarjosi hänelle työtä opettajan apulaisena, minkä tarjouksen Nadja hyväksyi heti. 
”Tämä oli ensimmäinen mahdollisuuteni työskennellä suomalaisessa opetus-
järjestelmässä. Halusin nähdä, kuinka opetus toimii alusta saakka.” Kun hänen 
puolitoistavuotinen määräaikainen sopimuksensa loppui, Nadja päätti, että hän 
haluaa jatkossakin työskennellä esikouluikäisten lasten parissa. Hän haki lasten-
tarhan opettaja koulutukseen, jossa hän opiskelee tällä hetkellä.

Hänen tulevaisuuteensa on nyt selvä. Ensi vuonna hän valmistuu lasten-
tarhanopettajaksi, minkä jälkeen hän voi etsiä töitä. Hän toivoo, että lastentar-
hanopettajien kysyntä kasvaisi. Hän uskoo aloittavansa pienten lasten kanssa. 
Kuusivuotiaat hän luovuttaisi syntyperäisille suomalaisille. ”Minun pitää päästä 
eroon suomen kielessäni olevasta venäläisestä aksentista. Lastentarhassa opettaja 
korjaa myös lasten ääntämisvirheitä. Ennen kun voin korjata mitään suomenkie-
listen lasten ääntämisestä, minun on korjattava oma ääntämykseni.” Paras tuki 
hänen kieliosaamiselleen on tullut hänen aviomieheltään. Perhekieleksi sovittiin 
suomi heti, kun Nadja aloitti sen opiskelun. Tämä siitä huolimatta, että molem-
mat puolisot puhuivat myös englantia ja ruotsia. Suomen kielen suhteen Nadja 
on hyvin kunnianhimoinen. Hän on opiskellut kieltä perinpohjaisesti, mutta nyt 
hänestä tuntuu, että hän on jäänyt jumiin tietylle tasolle. ”Kieleni ei enää kehity. 
Saatan oppia uusia sanoja, mutta tarvitsisin syvempää kielen ja sen rakenteiden 
tuntemusta, niin kuin lingvisteillä on. Mutta täällä kyseistä taitoa ei voi saavuttaa.”

Kysyn, oletko perfektionisti? Hän myöntää. Hän asetti itselleen korkeat ta-
voitteet heti alusta asti, opiskeli pedanttisesti kieltä, osoitti järjestelmällisesti 
opettajan kykynsä. Saattaa olla, että uusi maa on jo hyväksynyt hänet, mutta hänen 
oma ylitsevuotava opettajanvastuunsa pidättelee hänen etenemistään. Jokainen 
lapsi on erityinen, olipa hän venäjän-, suomen- tai kaksikielinen, kolme- tai viisi-
toistavuotias, hänellä on oma identiteetti ja persoona. Hän on kristallivaasi, josta 
meidän aikuisten on pidettävä huoli. Meidän kaikkien, Nadja sanoo.
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VIKA, taideopettaja

Hänen olemuksensa ei ole taiteellinen. Nopeus, tarkkuus ja keskittymiskyky viit-
taavat enemmän matematiikan tai fysiikan opettajaan. Hänen kertomuksensa on 
lyhyt ja ytimekäs. Hän tuli Suomeen kolmetoista vuotta sitten, tavoitteenaan opettaa 
lapsia piirtämään. Tavoitteen saavuttamiseksi hän ei haaskannut kuukauttakaan. 
Nyt 37-vuotiaana hänellä on oma piirustuskoulu. Sinne on enemmän tulijoita, kuin 
hän voi opettaa. Tieto hänen koulustaan leviää vanhempien keskuudessa suusta 
suuhun. Onnellisesti naimisissa oleva kahden lapsen äiti ja yrittäjä muistelee 
alkuaikoja ironinen hymy huulillaan. Jos hän ei olisi itsepäisesti omistautunut 
tavoitteelleen, olisivat ainoat oppilaat olleet hänen omat lapsensa. Lahjakkuus ja 
onni ovat olleet hänen puolellaan, mutta siltä ei tuntunut tarinan alussa.

Vika ja hänen miehensä muuttivat Suomeen Omskista vuonna 2000. Paluu-
muutto12 toi heidät Suomeen. Vikan mies on perheestä, jossa vanhemmat olivat 
suomalainen ja saksalainen. Perhe lähetettiin Inkeristä Siperiaan toisen maail-
mansodan jälkeen. Kun perhe päätti palata Suomeen, osa heistä muutti Helsinkiin, 
mutta Vika ja miehensä tulivat Pohjanmaalle, missä miehellä oli sukulaisia. Juuri 
ennen Suomeen muuttoa Vika oli valmistunut Omskin yliopistosta taideopet-
tajaksi. Vika ja hänen miehensä eivät osanneet suomea ennen maahan tuloaan. 
Vika muistaa, että kolmetoista vuotta sitten kotikaupunki oli nykyistä pienempi, 
eikä maahanmuuttajille ollut tarjolla kieliopetusta. Kun kieliopetus sittemmin 
aloitettiin, Vika tuli raskaaksi ja menetti opiskelupaikkansa. Lapsensa kanssa liik-
kuessaan hän havaitsi, että lasten leikkipaikka on täydellinen ympäristö opiskella 
kieltä. Toisen lapsen jälkeen hän pääsi opiskelemaan kieltä B-tasolle. Opiskelun 
jälkeen Vika suoritti kielitasotestin ja sai Suomen kansalaisuuden.

Vika on kasvanut Siperiassa. Tämä seikka selittää Vikan ensivaikutelmaa ja 
sopeutumista Suomeen. Vika oli tottunut äärimmäiseen ilmastoon ja olosuhtei-
siin, joten hän arvosti uutta kotikaupunkiaan saman tien. ”Olen tottunut kuumiin 
kesiin, kylmiin talviin sekä hiekkamyrskyihin. Saapumisvuonna täällä satoi paljon. 
Se tuntui taivaalliselta.” Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttama yhteiskunnalli-
nen sekasorto ilmeni Siperian toiseksi suurimmassa kaupungissakin: Omsk ei 
välttynyt rikollisten keskinäisiltä sodilta, nälältä, työttömyydeltä ja sosiaaliselta 
kriisiltä. Vika ihaili hiljaista ja turvallista Suomea. Itse asiassa hän huomasi, että 
ihmiset Pohjanmaalla ja Siperiassa käyttäytyvät samalla tavalla. ”Suomalaiset 

12 Jonkin verran inkerinsuomalaisia oli muuttanut Neuvostoliitosta Suomeen jo syk-
systä 1989 lähtien. Keväällä 1990 silloinen Tasavallan presidentti Mauno Koivisto 
antoi haastattelulausunnon, jossa totesi, että inkerinsuomalaisia voidaan pitää pa-
luumuuttajina. Lausunnon perusteella Suomi alkoi vastaanottaa inkeriläisiä ja muita 
etnisesti suomalaisia Venäjällä asuneita. Paluumuutto vauhdittui, kun Neuvostoliitto 
lakkasi olemasta tapaninpäivänä 1991. Tämä paluumuutto tapahtui erityisen pro-
sessin kautta.
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ovat itsepäisiä ja sulkeutuneita? Suoria? Ha! Siperialaiset ovat kaikkea sitä, mutta 
sata kertaa enemmän, jos sitä voisi vain mitata! Mutta mielenlaatu ja kieli ovat 
erilaisia, siitä johtuen emme aina ymmärrä toisiamme.” Kun sanat loppuvat, taide 
voi jatkaa. Taideopettajana hän uskoi, että jos kansoilla on jotain yhteistä, se on 
lasten halu piirtää. Viiden äitiyslomavuoden jälkeen Vikalla oli sujuva suomen 
kieli, jonka jälkeen hän alkoi etsiä lasten taideopettajan töitä.

Vuonna 2007 kotikaupungissa oli vain yksi lapsille tarkoitettu piirustuskoulu. 
Taideopettajan ammatti ei ollut suosittu. Siitä johtuen koulut käyttivät taideopet-
tajina epäpäteviä sijaisia, esimerkiksi matematiikan tai maantiedon opettajia. 
Vikan venäläinen korkeakoulututkinto tunnustettiin Suomessa, mutta kielen 
kanssa tuli ongelmia. Lasten opettamiseen tarvittiin C-tason kielitutkinto, mutta 
tuona vuonna C-tason kielikoulutusta ei kuitenkaan Suomessa järjestetty. Haave 
opettajan urasta kariutui siltä erää. Vika hakeutui yrittäjäkoulutukseen.

Yrittäjäkoulutuksessa Vika oppi kuinka Suomessa perustetaan yritys ja kuinka 
haetaan starttirahaa. Hän ymmärsi, että yrittäjänä hän voisi toimia taideopettajana 
kielivaatimuksista ja byrokratiasta huolimatta. Hänen venäläisystävänsä tukivat 
ja kannustivat häntä. ”Meillä kaikilla oli samanikäisiä lapsia, ja joka päivä he sa-
noivat: perusta oma koulu, sinulla on kaikki mitä tarvitset! Lapsemme haluavat 
piirtää, ja täällä on pätevä opettaja työttömänä ja masentuneena. Ja näin päätin 
perustaa yritykseni.” Vuonna 2010 Vika perusti ja rekisteröi yrityksen ja aloitti 
piirustuskoulun lapsille. Oppilaat ovat kolmevuotiaita ja sitä vanhempia.

Ensimmäinen ryhmä koostui venäläisistä lapsista, ja opetus tapahtui hänen 
kotonaan. Vika mainosti kouluaan ja oppilasmäärä lisääntyi: mukaan tuli myös 
suomenkielisiä lapsia. Opetuksen järjestäminen Vikan kotona ei enää ollut mah-
dollista. Koululle tarvittiin isommat tilat. Kotikaupunki tarjosi luokkahuoneen 
käyttöön kerran viikossa. Lasten määrä kasvoi kuitenkin niin nopeasti, että hänen 
oli vuokrattava toinen tila, jossa hän pystyi järjestämään opetuksen kahdelle lisä-
ryhmälle. Keskustassa oli jo toinenkin taidekoulu, mutta syrjemmällä ei sellaista 
ollut, vaikka sellaiselle oli siellä kysyntää. Niinpä Vikan toinen opetustila sijoittui 
sinne. Pian Vika oli täystyöllistetty. ”Jouduin selittämään vanhemmille, että en 
voi opettaa kaikkia halukkaita lapsia. Omat voimavarani eivät enää riittäneet. En 
uskonut, että koulustani tulisi niin suosittu.”

Voidaan sanoa, että Vika käyttää opetuksessaan venäläisiä metodeja, koska 
hän ei ole opiskellut suomalaisia pedagogisia menetelmiä. ”Minun mielestäni 
suomalaisissa kouluissa ei ole riittävästi kuria ja järjestystä. Jotkut vanhemmat 
eivät alussa pidä metodeistani, mutta myöhemmin he ymmärtävät, että myös 
kaikkein lahjakkaimmat lapset tarvitsevat säännöllistä opetusta. Kurinalainen 
työskentely on avain onnistumiseen.” Hän myöntää, että vanhemmilla on iso 
rooli tässä prosessissa. ”Jos vanhemmat auttavat lapsiaan kotitehtävissään, lapset 
kehittyvät nopeammin opeteltavissa asioissa. Perinteisesti venäläisvanhemmat 
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auttavat enemmän lapsiaan kuin suomalaiset. Mutta en voi sanoa, että venäläis-
lapset piirtäisivät paremmin. Lahjakkuus on aina lahjakkuus.”

Sen jälkeen kun kouluun tuli suomalaisia oppilaita, on opetuskielenä ollut 
suomi. Välillä lapset korjaavat opettajansa suomen kieltä. Vaikka opetusryhmässä 
on sekä suomen- että venäjänkielisiä oppilaita, täytyy Vikan vain harvoin kääntää 
lauseitaan venäjäksi.

Kun Vikan koulu tuli tunnetuksi, alkoi hän saada sijaisuuspyyntöjä paikallisilta 
kouluilta. Kukaan ei enää kysellyt C-tason tutkinnon perään. Kouluilla oli huutava 
pula taideopettajista. ”Varo mitä toivot. Ensin en tiennyt kuinka saada työtä, nyt en 
tiedä, kuinka rajoittaa sitä.” Oman koulunsa kahden toimipisteen lisäksi hän auttaa 
paikallisia kouluja opetuksessa. Vika opettaa myös aikuisia kansalaisopistossa ja 
kesällä intensiivikursseilla. Hän työskentelee pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin 
vuoden ympäri. Omskissa hän on käynyt kaksi kertaa lähtönsä jälkeen. ”Kaiken 
vapaa-ajan vietän perheeni parissa. He valittavat, että olen liian kiireinen.”

Kysyn, mikä on haaveesi. ”Piirtää! Olen taideopettaja, mutta haluan myös 
piirtää. Haluaisin järjestää oman näyttelyn. Kuulun taiteilijajärjestöön, joten 
se on mahdollista.” Minä uskon, että hän saa näyttelyn aikaiseksi. Ranskalaisen 
sananlaskuun mukaan ”mitä nainen haluaa, sitä Jumala haluaa.” Tämä näyttää 
olevan myös Vikan kohtalo.

Tarinoiden jälkeen

Mitä heille tapahtuu seuraavaksi? Itse asiassa minäkin haluaisin tietää sen. Kuun-
telin heidän huolensa, ongelmansa ja ylpeyden aiheensa. Näin muutamia kyyneliä. 
Nauroimme yhdessä tarinoiden hauskoille hetkille. Olen utelias tietämään, sillä 
kaikki tämä on nyt osa myös minun elämääni. Seuraavassa on muutamia havaintoja 
ja mahdollisuuksia. Itse asiassa, alle on koottu vastaukset siihen kysymykseen, 
jonka kysyin vihoviimeisenä jokaiselta haastattelemaltani naiselta: mitkä ovat 
tulevaisuudensuunnitelmasi?

Elenalla oli vain yksi syy tulla Suomeen. Se oli hänen aviomiehensä. Elena ei 
koskaan päässyt yli shokista, jonka hän koki muuttaessaan Neuvostoliiton Mos-
kovasta pienelle paikkakunnalle. Elena sopeutui vaikeuksien kautta, jos koskaan 
sopeutui täysin. Miehensä kuoltua, hän jatkoi elämäänsä Pohjanmaalla. En tiedä, 
johtuiko hänen jäämisensä siitä, että hän lopulta hyväksyi kohtalonsa vai siitä, 
että hän oli menettänyt venäjän kansalaisuuden. Jätän tämän kysymyksen avoi-
meksi, lukijan harkintaan. Minkä tiedän varmasti on se, että Elena on tekstini 
ensimmäinen utelias lukija. Moskovalaiset lukevat paljon.

Liisa kampailee pysyäkseen Suomessa. Itse asiassa hänellä on ollut erittäin 
vaikea sopeutumisprosessi. Mutta hän on kaikkein ’suomalaisin’ haastattelemieni 
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naisten joukosta. Hän syntyi ja kävi koulunsa Venäjällä, mutta valitsi itse Suomen, 
joka antoi hänelle ammatin, hankki täällä työkokemusta ja koki myös ensimmäisen 
parisuhteensa. Suomessa Liisa on elänyt kolmanneksen koko elämästään. Hänen 
suomen kielen taitonsa ei jätä epäilystäkään siitä, etteikö hän tulevaisuudessa 
selviäisi Suomessa.

Maria kuvasi kaikkein pragmaattisimmin ja yksinkertaisimmin tulevaisuu-
densuunnitelmansa: aion tehdä puutarhatöitä ja järjestää tyttärelleni lukukauden 
venäläisessä koulussa, Venäjällä. Hän on myös pitänyt juurensa Moskovassa ja säi-
lyttänyt yhteytensä sinne, vaikka arvostaakin uutta elinympäristöään Suomessa. 
En olisi yllättynyt, jos hän muuttaisi taas jonnekin muualle. Etnologina hänellä 
on koko maailma tutkittavanaan.

Sofia ja Vika omistautuvat yrityksilleen ja aikovat laajentaa yritystoimintaansa. 
Molemmat ovat kovia tekemään työtä. Sofia on tällä hetkellä perheensä vahvin, 
hän tukee miestään ja kahta tytärtään. Kuitenkin minusta tuntuu, että hänen vai-
keimmat vuotensa ovat vielä edessä. Mutta niistä hänen on selvittävä sen uskon 
ja luottamuksen avulla, jota hän saa rakkaaltaan – aviomieheltään.

Oma tyttäreni tulee kokemaan ”venäläisen opettajan metodit” ensi vuonna 
– Vika. En tiedä, kasvatammeko kenties seuraavaa Kandinskyä tai Levitania vai 
emme, mutta minulla on mahdollisuus seurata Vikan koulun kehitystä. Venäjällä 
sanotaan, että Siperia opettaa elämää. Mielestäni tuo lausahdus sopii parhaiten 
Vikaan.

Vera ja Olga näkevät kielimuurin vaikeimmaksi haasteekseen. Heti kun tämä 
ongelma on ratkaistu, Olgan kotipaikka tulee saamaan uuden yrittäjän ja Vera 
tulee vakuuttaman pitkällä työkokemuksellaan jonkin hammasklinikan, joka saa 
hänestä oivallisen työntekijän.

Nadja vaikuttaa saavuttavansa tavoitteensa vähitellen. Uskon, että hänen 
aikansa ei ole vielä tullut. Hän on haastattelemistani kahdeksasta naisesta ainut, 
joka on syvästi huolissaan sopeutumisprosessin vaikutuksesta lapsiimme. Lasten 
sopeutumiseen ei ollut tarkoitus puuttua tai siitä kysyä näissä haastatteluissa. 
Tutkimusten mukaan lapset käyvät kuitenkin myös läpi hyvin monimutkaisen 
sopeutumisprosessin.13 Ottaen huomioon, että lapset ovat joka kansakunnan 
tulevaisuus, on tärkeää suojella ja auttaa heitä. Juuri se on Nadjan työtä.

Minun työharjoitteluni loppuu nyt. Minunkin on löydettävä oma paikkani 
Suomessa. Silloin kun jumitun elämässäni, tulen lukemaan näitä tarinoita ja ehkä 
välttämään joitakin virheitä. Toivottavasti minäkin voisin jonakin päivänä kertoa 
oman tarinani sopeutumisestani. Tarinan, joka olisi yhtä auttava ja mielenkiin-
toinen, kuin nämä tarinat ovat. 

13 McCarthy 1998.
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Sulevi Riukulehto ja Katja Rinne-Koski

Kuortanelaisten venäläissuhde historian 
syvärakenteena

Suomalaisten venäläisiä kohtaan tuntema epäluulo on ollut lukemattomien 
tutkimusten, kyselyjen, opinnäytteiden ja kansantajuisten kirjojen aiheena. 
Ryssävihasta ja sen vaikutuksista puhuttiin jo 1800-luvun alussa, ja niistä puhu-
taan yhä.1 Kompleksinen venäläissuhde nousee valtakunnalliseksi uutisaiheeksi 
säännöllisen epäsäännöllisesti.2 Suomalaiset pelkäävät ja epäilevät venäläisiä, 
vuonna 2004 julkaistun kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan jopa toiseksi 
eniten Euroopassa.3 Selityksenä ovat menneisyyden huonot kokemukset, histori-
an taakka, joka syvärakenteena heittää varjonsa sukupolvien yli. Yhteisö kantaa 
epäluulojaan harmaana tietona, joka omaksutaan jo varhaislapsuudessa, vaikka 
kukaan ei sitä varsinaisesti opeta.

Tässä artikkelissa suomalaisten venäläissuhteeseen syvennytään Etelä-
Pohjanmaan Kuortaneelta kerätyn keskusteluaineiston pohjalta. Vallitsevaa ve-
näläissuhdetta tarkastellaan syvärakenteena. Aineisto on koottu osana Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutin kotiseutututkimusten sarjaa.

1 Keskustelun kokonaiskuvaan ja sen keskeisiin puheenvuoroihin pääsee helpoimmin 
käsiksi Timo Vihavaisen yleisesityksestä Ryssäviha: Venäjän-pelon historia. (Vihavai-
nen 2013). Asenteet ja suhteet Venäjään ja venäläisiin ovat myös opinnäytetöiden 
kestosuosikkeja. Silmäys yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen päättötöiden tie-
tokantoihin paljastaa, että aiheeseen liittyviä opinnäytteitä tehdään kymmenkunta 
joka vuosi. Ks. esim. Opinnäytteet AMK; Opinnäytteet HY. 

2 Esimerkkejä otsikoista vuodelta 2013: ”Suhtautuminen parantunut, mutta venäläi-
sistä ei silti tykätä”, YLE uutiset 21.1.2013; ”Monien mielikuvat Venäjästä ovat neu-
vostoaikaisia”, YLE uutiset 10.4.2013; ”Ovatko suomalaisten ja venäläisten väliset 
jännitteet ikuisia?”, YLE uutiset 3.4.2013; ”Kyteekö Suomessa edelleen ryssäviha?”, 
YLE uutiset 10.5.2013; ”HS: Viisumivapautta lykkäisi puolet suomalaisista”, Talous-
sanomat 27.10.2013; ”Ryssäviha kohotti uhoa, mutta heikensi järjenkäyttöä”, YLE 
Verkkouutiset 9.11.2013.

3 HS 11.10.2004.



184 ■ Sulevi Riukulehto ja Katja Rinne-Koski – Kuortanelaisten venäläissuhde

Syvärakenne on historiatieteiden käyttämä käsite. Sillä tarkoitetaan tavallisesti 
historiassa ilmeneviä pitkäkestoisia tekijöitä, joiden olemassaolosta, tarkoituksesta 
ja syistä ihmisillä ei ole tarkkaa käsitystä.4 Aina he eivät ole edes tietoisia niiden 
olemassaolosta. Silti rakenteet vaikuttavat yhteisön toimintaan, mahdollisuuksiin, 
valintoihin ja käsityksiin. Ne voivat olla esimerkiksi institutionalisoituneita hallin-
torakenteita, jotka periytyvät ehkä hyvinkin kaukaa menneiltä sukupolvilta. Yksit-
täinen ihminen ei voi niihin juurikaan vaikuttaa, mutta niillä on ilmeinen vaikutus 
jokaiseen ihmiseen.5 Tällaisia ovat esimerkiksi omistusoikeus, avioliittoinstituutio 
tai vaikkapa käsitys siitä, että voi olla olemassa valtioita ja kaupunkeja. Rakenne 
hyväksytään ja siihen mukaudutaan, vaikka kukaan ei olisi sitä varsinaisesti sää-
tänyt tai käytännöksi määrännyt. Rakenteet ovat usein hyvin pitkäkestoisia.

Syvärakenteisiin luetaan tavallisesti myös ajattelutapojen välittyminen histo-
riassa. Tässä yhteydessä puhutaan myös historian pohjavirtauksista ja syvähis-
toriasta6. Ajatuksena on, että jossain arkitodellisuuden pinnan alla on yleisesti 
vaikuttava rakenne, joka saa kunakin aikana omanlaisiaan ilmenemismuotoja. 
Esimerkiksi voidaan ajatella, että pohjalaistalonpoikien itsenäisyyspyrkimys 
ilmeni jo nuijasodassa. 1800-luvun alussa se synnytti itsenäisen kylähallintojär-
jestelmän eli oltermannilaitoksen, ja samoille alueille kehittyi poikkeuksellisen 
vahva kylätoimintaliike 1980-luvulla. Kyseessä on selvästi historian alaan kuuluva 
ilmiö, joka ei kuitenkaan ole tapahtuma tai tapahtumasarja vaan pitemmällä ai-
kavälillä ilmenevä, suhteellisen pysyvä ja jähmeästi muuttuva suhtautumistapa. 
Venäläissuhdettakin voidaan käsitellä historian rakenteena.

Kirjallisuuden valossa näyttää siltä, että lähellä itänaapuria venäläisiin suh-
taudutaan myönteisemmin kuin kauempana lännessä. Epäluuloisimmat suoma-
laiset löytyvät paradoksaalisesti Etelä-Pohjanmaalta, seuduilta, joilla venäläisiä 
elää kaikkein vähiten. Tässä on samalla myös yksi paradoksin ilmeinen selitys: 
ihminen pelkää helpoimmin niitä asioita ja ilmiöitä, jotka ovat itselle vieraita. Itä-, 
Etelä- ja Kaakkois-Suomessa venäläisiä matkailijoita ja maahanmuuttajia kohda-
taan useammin. Uudet venäläiskokemukset liittyvät osaksi yhteisön mukanaan 
kuljettamaa kokonaiskuvaa. Jokainen myönteinen kohtaaminen hälventää piirun 
verran historian perintönä saatua epäluuloa ja jokainen kielteinen synkentää 
kuvaa entisestään.

Tapausesimerkkimme Kuortane on noin neljän tuhannen asukkaan itse-
näinen kunta, jossa venäläisiä maahanmuuttajia ei ole nimeksikään. Vuonna 
2012 Kuortaneella asui seitsemän venäjänkielistä henkilöä,7 eli 0,2 prosenttia 
Kuortaneen väestöstä. Kansainvälistä säväystä pieneen kuntaan tuo Kuortaneen 

4 Braudel [1958] 1969, 50–51, 62; Braudel [1960] 1969, 112–114.
5 Braudel 1990, 287–289.
6 Braudel 1990, 287–289.
7 Tilastokeskus: Väestörakenne.
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Urheiluopisto, jossa toimii muun muassa Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n 
akreditoima valmennuskeskus. Vuonna 2012 kävijöitä oli 57 maasta. Kuortane 
sijoittuu maantieteellisesti eteläpohjalaisen lakeusmaiseman reunalle, Suomen-
selän vaihettumisvyöhykkeeseen. Hallinnollisesti se kuuluu Etelä-Pohjanmaan 
maakuntaan ja Kuusiokuntien seutukuntaan. Seinäjoen maakuntakeskuksen 
vaikutus on voimakas. Kuortaneen liikenteellinen asema on hyvä: se sijaitsee 
teiden solmukohdassa Kantatie 66:n ja tie 697:n risteyksessä. Naapurikunnat 
ovat Lapua, Seinäjoki, Alavus ja Alajärvi.

SALMI

RUONA

LÄNSIRANTA

MÄYRY
LEPPÄLÄ

HEIKKILÄ

LÖYÄ

KAARANKA

KIRKONKYLÄ

YLIPÄÄ
LUHTALA-
KIVENMÄKI

Kuva 1. Kuortane.
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Tervakulttuurin kukoistuksessa rakennetut punaiset pohjalaistalot sään-
nöllisine ikkunariveineen, kuisteineen ja pihapiireineen antavat Kuortaneen 
kulttuurimaisemalle eteläpohjalaisen ilmeen. Kaksikerroksisia pohjalaistaloja 
on Kuortaneella tiheämmässä kuin missään muualla.8 Suomenselkäistä sävyä 
maisemakuvaan tuovat itäosien runsas korkeusvaihtelu sekä Kuortaneenjärvi. 
Se on alueen vesistöllinen helmi, eteläpohjalaisittain suuri luonnonjärvi ja koko 
Lapuanjoen pääjärvi. Varsinaista lakeutta ei Kuortaneella juuri ole, mutta Kuor-
taneenjärven ympärillä avautuva maisematyyppi on eteläpohjalaiseen tapaan 
avara. Järveä ympäröivä kulttuurimaisema-alue on määritelty valtakunnallisesti 
arvokkaaksi nimenomaan luonnonympäristön ja ihmisen toiminnan yhteisvaiku-
tuksen vuoksi. Kuortaneen kulttuurimaisema-alue alkaa muutamia kilometrejä 
Kuhajärven eteläpuolelta, jatkuu Kuortaneenjärvelle ja edelleen Seuruksen poh-
joispuolelle. Siihen kuuluvat kaikki järvien ranta-alueet niitä ympäröivine peltoi-
neen keskustaajamaa lukuun ottamatta. Alue on noin kaksikymmentä kilometriä 
pitkä, leveimmillään noin seitsemän kilometriä.9

Aineistot ja menetelmät

Tämä artikkeli perustuu vuosina 2012–2013 kerättyyn Kuortaneenjärven koti-
seutuaineistoon, jossa koottiin ja selvitettiin nykykuortanelaisten näkemyksiä, 
ajatuksia ja tuntemuksia kotiseudustaan ja sen tärkeistä kohteista. Aineisto 
koostuu yhdentoista kotiseutukeskustelun ja viiden maastokäynnin kokonaisuu-
desta. Niissä kertyi yli kolmekymmentä tuntia puhetta, joka litteroitiin tekstiksi. 
Osallistujia oli yhteensä 116.

Puheenvuoro annettiin ensisijaisesti Kuortaneenjärven ympärillä asuville 
asukkaille, joita kuultiin neljässä keskustelutilaisuudessa. Kolme tilaisuutta jär-
jestettiin Kuortaneenjärvestä hieman kauempana asuville kuortanelaisille. Tilai-
suudet toteutettiin yhteistyössä paikallisten kyläseurojen ja -yhdistysten kanssa. 
Lisäksi kerättiin valittujen asukasryhmien näkemyksiä kotiseudustaan: ääneen 
pääsivät partiolaiset, kesäasukkaat, yhdeksäsluokkalaiset sekä urheilulukiolaiset.

Keskustelutilaisuuksien aineistokeruumenetelmänä käytettiin virikehaastatte-
luja ja eläytymismenetelmää. Virikehaastattelu on ryhmäkeskustelumuoto, jossa 
keskustelu herätetään tutkijan valitsemilla virikkeillä.10 Kuortaneen kotiseutu-
keskustelujen virikkeet käsittelivät kotiseudun erityispiirteitä, kotiseutua muo-
kanneita asioita ja henkilöitä sekä kotiseudun muutoksia. Sanallisten virikkeiden 
lisäksi osallistujille esitettiin luonnon, rakennetun ja henkisen ympäristön kuvako-

8 Ks. Riukulehto & Rinne-Koski 2013.
9 Alakarhu 2006, 79.
10 Menetelmästä, ks. esim. Törrönen 2001 ja Suutari & Riukulehto 2012, 6–9.
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koelmia. Keskustelutilaisuuden lopuksi osallistujia pyydettiin vielä kirjoittamaan 
paperille yhdestä kolmeen tärkeänä pitämäänsä paikkaa ja perustelemaan niitä 
muutamalla sanalla. Toisena kirjoitustehtävänä osallistujia pyydettiin eläytymään 
kotiseudun tulevaisuuteen viiden vuoden päähän ja kuvailemaan omin sanoin 
kotiseudun tilaa joko myönteisen tai kielteisen tulevaisuusnäkymän kautta.

Keskustelutilaisuuksissa saatua aineistoa täydennettiin maastokäynneillä, joita 
tehtiin neljän keskustelutilaisuuden päätteeksi siihen halukkaiden osallistujien 
kanssa. Maastokäyntikohdetta ei määritelty etukäteen vaan osallistujat päättivät 
kohteesta keskustelutilaisuuden lopuksi. Käynnit suunnattiin kohteisiin, joissa oli 
tapahtunut kotiseudulle tärkeitä asioita tai jotka muistuttivat menneistä tapah-
tumista. Keskustelutilaisuuksien yhteydessä pidettyjen maastokäyntien lisäksi 
hankkeessa toteutettiin yksi pidempi maastokäynti, kotiseutuajelu. Siinä keskustelu 
vietiin autoon, joka kiersi Kuortaneenjärven. Tarvittaessa pysähdyttiin ja jalkaudut-
tiinkin. Aineistonkeruun yksityiskohtiin, käytettyihin menetelmiin ja tilaisuuksissa 
käytyyn keskusteluun voi syventyä aineiston dokumentointijulkaisussa.11

Kotiseutukeskustelut ja maastokäynnit synnyttivät rikkaan kotiseutuaineiston. 
Se antaa kattavan leikkauksen kuortanelaisten kotiseutukuvasta sellaisena kuin 
se 2010-luvulla näyttäytyy. Yli kolmenkymmenen tunnin kuluessa osallistujat 
ehtivät käsitellä lukemattomia aiheita, sillä virikkeet pyrittiin valitsemaan mah-
dollisimman yleiseltä tasolta. Mitään puheenaihetta tai näkökulmaa ei rajattu 
pois. Muodostettu aineisto tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden mitä erilaisimpien 
kysymysten jatkotarkasteluun. Tässä artikkelissa kysymme, mitä Kuortaneen 
kotiseutuaineisto kertoo asukkaiden venäläissuhteesta ja sen perustana olevista 
historian rakenteista.12 Mikä on kuortanelaisten suhde venäläisiin?

Venäläiset kotiseutukeskustelujen aiheena

Kun kuortanelainen puhuu kansallisuuksista tai etnisistä ryhmistä, tavallisin aihe 
on venäläiset – ainakin kotiseutukeskustelujen aineistojen perusteella. Esimerkiksi 
suomenruotsalaiset ja Ruotsin vallan aika mainittiin yhteensä vain neljässä puheen-
vuorossa, nykyisiin ruotsalaisiin, norjalaisiin tai tanskalaisiin ei viitattu kertaakaan. 
Amerikka vilahti keskusteluissa 12 kertaa, muun muassa siirtolaisuuden kohde-
maana. Saksalaiset ja virolaiset mainittiin viidessä puheenvuorossa, italialaiset 
peräti kuudessa. Vaihtelua ohjasivat keskustelijoiden sukulaisuussuhteet. Kaikkien 
mainittujen kansallisuuksien rinnalla ylivoimainen kiinnostus kohdistui Venäjään 
ja venäläisiin. Kuitenkaan keskustelujen virikkeissä itänaapuriin ei osoitettu eri-
tyistä huomiota. Keskusteluissa ei annettu venäläisiin tai venäläisyyteen liittyvää 

11 Rinne-Koski & Riukulehto 2013.
12 Kuortanelaisten kotiseudun syvärakenteista, ks. Riukulehto & Rinne-Koski 2013.
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virikettä. Heistä ei kysytty mitään. Kaikki tähän artikkeliin koottu venäläispuhe 
lähti keskustelijoiden omasta aloitteesta ja puhumisenhalusta.

Itänaapuriin liittyvät asiat nousivat tavalla tai toisella puheenaiheeksi yh-
deksässä keskustelussa. Venäläisistä, Venäjästä ja Venäjän vallasta käytettiin 
21 puheenvuoroa. Lisäksi mainittiin kasakat seitsemän kertaa – niilläkin tar-
koitettiin venäläisiä. Yksittäin viitattiin vielä muun muassa Neuvosto-Karjalaan 
ja Neuvosto-Venäjään. Samaa aihepiiriä sivusivat myös kaikki sotatapahtumiin 
liittyvät keskustelut, sillä venäläiset ovat olleet osapuolena kaikissa niissä sodissa, 
joita Kuortaneenjärven kotiseutukeskustelijat muistelivat. Sodassa on kyllä käyty 
muuallakin. Karoliinien kuolonmarssi Norjassa kosketti eteläpohjalaisia, samoin 
30-vuotisen sodan Keski-Euroopan retket. Vuosisatojen ajan Riika ja Rääveli, (ny-
kyinen Tallinna), olivat eteläpohjalaisten varuskuntakaupungit.13 Niiden vaikutus 
ei Kuortaneen keskusteluissa kuulunut. Sotamuistojen ja kertomusten kohteina 
olivat isoviha, Suomen sota, vapaussota sekä viimeksi koettu sota-aika. Ne kaikki 
ovat sotia, joissa vastustaja – vihollinen tai vainolainen – oli aina venäläinen.

Italialaiset, virolaiset ja saksalaiset esiintyivät puheissa sukulaisina, työnte-
kijöinä ja matkailijoina. Tähän tapaan:

Mun lapseni, kaksi tytärtä, toinen on Italiassa naimisissa italialaisen kanssa 
[...]. (Tilaisuus 1)

Mulla oli kerran saksalaisia kavereita kerran [...] pari viikkoa, ja ne nukkui sit-
ten siellä saunakamarissa. Ja sitten se mies sanoi vaimolle vaan, että ’kuuntele: 
ei kuulu mitään’. (Tilaisuus 8)

Venäläisten rooleja hallitsi toinen sävy. Historian vaiheissa venäläisten kanssa 
on oltu tekemisissä usein, harvoin kohtaamisista on jäänyt miellyttävä muisto. 
Venäläinen on ottanut pakolla karjaa ja elintarvikkeita sekä suuret määrät muuta 
omaisuutta ja hävittänyt rakennuksia. Venäläistä vastaan on sodittu, heitä on sur-
mattu, heitä on jouduttu leirittämään ja heidän väkivaltaansa ja pakko-ottojansa 
on pakoiltu piilopirteissä.

Isonvihan kerrostumia

Kuortaneenjärven kotiseutukeskusteluissa vanhimmat venäläismuistot liittyivät 
suureen Pohjan sotaan (1700–1721) ja isoonvihaan (1713–1721). Kolmensadan 
vuoden takaisten kertomusten syvin sisältö on venäläisen valloittajan aiheuttama 
mielivalta ja vaino. Niitä käsiteltiin kolmessa keskustelussa.

13 Takamaa (toim.) 1989; Luukko 1945, 413–506.
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Kuortane kuuluu niihin alueisiin, jotka joutuivat suuressa Pohjan sodassa on-
nettomasti päättyneen Napuen taistelun jälkeen vallatuiksi seitsemäksi vuodeksi 
1714–1721. Alue kärsi ryöstelystä ensin Ruotsin armeijan perääntyessä. Heti 
perään tulivat venäläiset: ryöstettiin, kidutettiin, otettiin karjaa ja omaisuutta 
pakkoveroina, poltettiin rakennuksia ja hävitettiin omaisuutta. Peräti 35 lasta 
vietiin Venäjälle: 25 poikaa ja 10 tyttöä.14 Tämä oli kova suonenisku pitäjälle, 
jossa 1700-luvun alussa oli 39 taloa.15 Useimmat viedyistä lapsista olivat rippi-
kouluikäisiä, mutta alle kymmenvuotiaitakin vietiin. Traumaattiset tapahtumat 
muistetaan sukupolvien yli. Esimerkiksi Rasulasta vietiin viisi lasta.16 Isonvihan 
tärkeimmässä historian yleisesityksessä Kustaa H.J. Vilkuna mainitsee Kuortaneen 
tapahtumat vain lyhyesti parissa kohdassa, mutta niistäkin ilmenee, että valtatien 
varsi kuului miehittäjien pahasti ryöstämiin ja runtelemiin alueisiin.17

Lapsenryöstö on niin karvas tapahtuma, että sen muisto kantaa helposti 13 
sukupolven yli. Kuortaneella erityisenä muiston paikkana on Mäyryn Tulliportti. 
Se oli Kuortaneen pakko-ottojen tullauspaikka. Se on tavallaan luonnonmuis-

14 Luettelo kaapatuista lapsista, ks. Ekola 2011, 14.
15 Alanen 1948, 269.
16 Ks. myös Yli-Nisula 2008a, 260; Ranta-Maunus 2013b, 63.
17 Vilkuna 2005, 92, 107.

Kuva 2. Tulliportti Kuortaneen Mäyryssä. Kuva: Sulevi Riukulehto.
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tomerkki, kahdesta siirtolohkareesta muodostuva ’portti’, jonka välistä kylään 
johtava poikkitie on aikaisemmin kulkenut.

Täs on ollu leiri kasakoolla. Ja tästä on kuljetettu kahden kiven välistä koko 
kuurtanelaasten karja. (Maastokäynti 3)

Vain ne säästyivät, ”mitä ne saattoo joku piiloottaa johonki piilopirtille mettähän.” 
Omaisuuden pakkotullaus ja takavarikointi oli kova isku, mutta vielä kipeämmin 
koskivat lastenryöstöt. Juontajan ja keskustelijan vuoropuhelua isonvihan aikai-
sista lastenryöstöistä:

Vietiinkö lapsia? 
– Johan nyt tokikin: 34 lasta. [sic!]18 
Oliko se nimenomaan tältä kylältä vai koko Kuortaneelta? 
– Koko Kuortaneelta 34. 
Tuliko niitä takaisin? 
– Ei oo yhtään tullu takasin. 
No onko tämä semmoinen asia, jonka kuortanelaiset edelleen muistaa? 
– Johan nyt toki. (Maastokäynti 3)

Vuonna 1997 kyläyhdistys paljasti Tulliportin tapahtumista kertovan muistolaa-
tan levähdyspaikan toiseen reunaan. Kivellä kunnioitetaan sekä isonvihan että 
Suomen sodan tapahtumia Mäyryssä.19 Maastokäynnillä keskustelijat muistelivat 
sen pystytystä ja kyläseuran paikalla järjestämää juhlaa.

Suomen sodan kerrostumia

Vainolaisen tuhotyöt toistuivat muistoissa Suomen sodasta 1808–1809.20 Kuor-
tane oli yksi sodan keskeisistä tapahtumapaikoista. Suurimmat taistelut käytiin 
Ruonalla ja Salmella, mutta pienempiä yhteenottoja ja kahakoita sattui joka puo-
lella, esimerkiksi pitäjän eteläosan Sarvekkaassa ja monissa yksittäisissä taloissa, 
kun suomalaiset yrittivät kätkeä omaisuuttaan ja päästä itsekin piiloon.

Suomen sota oli keskusteluissa useimmin mainittu historianvaihe. Suomen 
sodasta ja usein myös sen tarkemmin nimetystä taistelusta puhuttiin seitsemässä 
tilaisuudessa, yhteensä parikymmentä kertaa. Osa kertomuksista oli kirjoista 
luettua viisautta, mutta kerrottiin myös oman suvun vaiheista vaikeina aikoina 

18 Oik. vähintään 35. Ks. Ekola 2011, 14.
19 Ruismäki 2000b, 318; Keski-Kuha 1997, 30.
20 Kuvauksia Suomen sodasta esim. Visuri 2008, 102–107; Venäläinen aikalaiskuvaus, 

ks. Bulgarin 1996, 101–116.
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sellaisena, kuin sukulaisilta oli kuultu: venäläinen tuli ja kansa pakeni jälleen 
piilopirtteihin.

Isä vei sinne meidän karjan ja siellä teurastettiin ja pääsi keulasta karkaamahan 
ja tuli kotia ja ne sai lypsää sitten sitä, jotta ei aivan lehmätööntä oloa sitten. 
Näin tarina kertoo. (Maastokäynti 2)

Suomen sota on uudempi tapahtuma ja muistetaan ehkä siksi isoavihaa parem-
min. Suomen sodasta taisteluineen syntyi jo Venäjän vallan aikana kirjallisuutta 
Runebergistä lähtien. Kuortaneen taisteluilla on niissä oma sijansa. Myös Kuor-
taneelta kotoisin ollut kulttuuripersoona Heikki Klemetti on kirjoittanut Ruonan 
taistelusta. Novellissa muistellaan taistelun kulkua ja Mustapään taloa venäläisten 
päämajana.21 Kotiseutukeskusteluissa Suomen sodan tapahtumat tunnettiin 
paljon paremmin kuin suuren Pohjan sodan. Nimettiin taistelu- ja hautapaikkoja, 
kerrottiin sotatapahtumista, jotka koskettivat omia sukulaisia tai kotikylää. Kaikki 
tieto ei ollut luettua tai kuultua: kerrottiin myös itse tehdyistä löydöistä.

Tämä on sitten Suomen soran taistelualuetta kans. Venäläiset on ollu tällä 
kylällä. (Maastokäynti 5)

Ja tuolla vetehenpäin on sitten se Tuomiston alla se Haisuoja, johona on ollu 
paljon venäläisiä, niin venäläisiä, kaatunehia, ja ne on vissiin vähän haissu siel-
lä sitte. (Maastokäynti 5)

– Sieltä teiltä päin, sieltä Jylhänmäeltä meille päin. Isoäitee on ainakin 
   kertonu… 
– Pistin on sieltä mettän reunasta Vuorenmäen syrjästä löetty. (Tilaisuus 3)

– Patteri justiin ollu täs, tästä ampuneet. 
– Ja tuolla mihinä mä asun, niin sinnepäin on ainakin ammuttu tuonne 
  Ruonantien varteen… Ympärihinsä. (Maastokäynti 2)

Kuuluisin tapahtumapaikka on Ruonan vanha silta. Se on valtakunnallisesti tun-
nettu, varsinainen julkimosilta. Sukupolvi toisensa jälkeen luki kansakoulussa 
Vänrikki Stoolin tarinoita, Runebergin runomuotoisia kertomuksia Suomen so-
dasta. Sielläkin Ruonan silta mainitaan:

Verileikis et vaan ole viimeinen 
sen Lapuan kentällä näin; 
ja Ruonan sillalla, muistatko sen, 
eturinnassa iskit päin. 
(Runeberg: Lotta Svärd, suom. Otto Manninen)22

21 Klemetti 1945, 235–241.
22 Runeberg [1860] 1987, 110.
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Kotiseutukirjassaan Klemetti esittelee Kuortanetta koskeneita 1800-luvun sa-
nomalehtikirjoituksia ja lainaa muun muassa Suomen Julkisia Sanomia vuodelta 
1857: ”He rakensivat kivestä sen Ruonan sillan”.23 Moni on sillan nähtyään ihme-
tellyt, miksi se ylipäätään on tehty. Siltahan on kuivalla maalla. Siihen on kaksikin 
syytä: aikaisemmin vesi on ollut korkeammalla. Toiseksi: ollaan tulva-alueella. 
Sillan ympärillä on edelleen aika ajoin vettä.

Siltaa Ruonanluoman yli on tarvittu heti asutuksen vakiinnuttua alueelle. 
Tärkeimpänä syynä oli se, että vaikeakulkuinen paikka sijaitsi kirkon ja pappilan 
välissä, noin neljä kilometriä Kirkkokankaalta ja pari kilometriä Haapaniemen 
pappilasta. Sillasta on tietoja jo 1690-luvulta: vuonna 1699 lapualaiset kieltäy-
tyivät osallistumasta uusikaarlepyyläisten jokisillan korjaukseen, koska heillä 
oli ylläpidettävänä muun muassa Kuortaneen maantiellä 200 syltä pitkä Ruonan 
silta, jossa kullakin Kuortaneen kappelin talokkaalla oli oma silta-arkku. Yhteensä 
arkkuja oli 45.24

Ruonan sillalla taisteltiin Suomen sodan aikaan  elokuussa 1808 viiden tunnin 
taistelu, jonka jälkeen silta poltettiin. Tarinat kertovat Töörnin Antista, Ruonan 
sillan sankarista, joka sillan tukkeena pisteli venäläisiä kuin silakoita.25

Sitten ku täs edestakaisin sorittiin, suomalaiset panivat sen palamaan, mutta 
venäläiset taisi kumminkin jotenkin siitä sitten ylitte. (Maastokäynti 5)

Silta rakennettiin samalle paikalle uudelleen 1810, edelleen puusta, vaikka jo 
silloin suunniteltiin kivisiltaa. Lopulta Lapuan pitäjän miehet rakensivat Ruonan 
sillan kivestä 1887.26 Sillalla ei enää ole merkitystä kulkuyhteyksien kannalta. Se 
jäi eläkkeelle 1967, uuden pikitien valmistuttua. Kulkuyhteydet kohenivat, mutta 
yksi kotiseudun keskeisistä maamerkeistä jäi sivuun. Kuurtanes-Seuran Joulu 1968 
-lehdessä pahoiteltiin, että uusi pikitie pilaa Ruonan sillan.

Tarinat ja muistot ovat erityisen vaikuttavia, kun niihin liittyy tuttu tapahtu-
mapaikka, sellainen kuin Ruonan silta. Tunnetuimpia keskustelijoille olivat sotien 
taistelupaikat, joista on olemassa paljon myös kirjallista tietoa. Kuka tahansa voi 
tutustua Suomen sodan tärkeisiin taistelupaikkoihin esimerkiksi Ruonalla sijait-
sevassa Suomen sodan opastuskeskuksessa tai lukea tapahtumakuvauksia koti-
seutukirjallisuudesta. Kuortaneen kyläkirjoissa käsitellään isonvihan ja Suomen 
sodan aikaisia tapahtumia.27 Taisteluista kertovat omalla tavallaan myös lukuisat 
muistokivet, tärkeimpänä Nurminiemen Suomen sodan taistelujen muistomerkki.

23 Klemetti 1932, 311.
24 Ranta-Maunus 2013a, 22; Anonyymi & Hiironniemi 2013, 472.
25 Töörnistä, ks. Ala-Kulju 1968, 80–81; Maastokäynti 5.
26 Ranta-Maunus 2013a, 22; Anonyymi & Hiironniemi 2013, 472.
27 Yli-Nisula 2008a, 260–262; Koivisto 2000, 74–76; Keski-Kuha 2000, 318 – 319; Ran-

ta-Maunus 2013b, 63–72.
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Nurminiemen muistomerkistä puhuttiin kuudessa tilaisuudessa. Siellä myös 
vierailtiin kotiseutuajelulla. Viidesti se nimettiin kotiseudun avainkohteeksi.28 
”Kannattaa käydä. Tää on hieno paikka.”29 Muista Suomen sodan muistomerkeistä 
Nurminiemi eroaa ennen muuta siinä, että alue on ollut tärkein sotatapahtumien 
muistoksi järjestettyjen tilaisuuksien pitopaikka. Nurminiemestä puhuessaan 
keskustelijat eivät ajattele pelkästään muistomerkkiä laattoineen vaan myös 
juhlahetkiä, joihin ovat osallistuneet. Paikalla on pidetty muistojuhlia jo Venäjän 
vallan aikana, ainakin vuosina 1879 ja 1893.30 Nurminiemeen oli Ruonan taistelun 
aikaan sijoittuneena hallitsevalle paikalle, ympäristöään korkeammalle, ruotsa-
laisten pääpatteri, kuusi kuusinaulaista tykkiä. Läheisiin peltoihin on haudattu 
kaatuneita.31 Paikalla vierailtaessa osallistujat kertovat mielellään näitä sotata-
pahtumia ja osoittavat tapahtumien paikkoja.

Ampu tuohon suuntaan… Sit kun venäläiset oli yön aikana saanu tuonne 
suuntaan, lahden ylitte, oliko se peräti kakstoista naulaa? Se on aika iso, ja ol-
lunnii suoraan tähän, ja yhdestä osumasta, kuoliko niitä yli kakskymmentä? 
(Maastokäynti 5)

Elikkä justiinsa sieltä Hietaniemestä on ammuttu tänne ja suurta tuhoa tullu. 
(Maastokäynti 5)

28 Tilaisuudet 2, 6, 7, 10.
29 Maastokäynti 5.
30 Siimon Kokkilan puhe vuoden 1893 tapahtumassa. Kuurtanes-Seuran joulu 1963, 

10–11.
31 Ala-Kulju 1968, 84–85.

Kuva 3. Ruonan silta. Kuva: Markku Honkola.
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Erikoisuutena hämmästeltiin myös joukkojen suuruutta. Koskaan ei paikkakun-
nalla ole ollut niin paljon ihmisiä kuin silloin: ”Noin kahdeksantuhatta venäläistä 
ja kuustuhatta ruottalais-suomalaista.”32

Nurminiemen muistopatsas pystytettiin taistelujen satavuotisjuhlaan ja pal-
jastettiin 31.8.1908. Tärkeimpänä puuhamiehenä oli talollinen Siimon Kokkila. 
Hänetkin muistetaan. Myös Pohjalaisella osakunnalla oli rooli Nurminiemen pe-
rustamisessa. Patsaan pysytyslupaa kysyttiin, mutta ei saatu. Huvittava yksityis-
kohta kertoo myös yleisestä asennoitumisesta sortokausien venäläistämistoimiin.

Joku kamreeri oli tullut kyselemähän, että onko lupa? ’On, on. Lupa on.’ Ei ku-
kaan tiennyt, että on, taikka ei myöntäny, jotta [...] sitä ei oo myönnetty. (Maas-
tokäynti 5)

Se, että muistomerkki pystytettiin rohkeasti ilman venäläisten lupaa, on kertomi-
sen arvoinen asia. Kaksikymmentäluvulla alueelle suunniteltiin myös uutta pat-
sasta, mutta lopulta muistomerkkiä on täydennetty vain graniittilaatalla vuonna 
1958.33 Laattaan on kaiverrettu Heikki Klemetin sanat.

Pyykki on pantu ja pysyy 
pysy lujana omalla maalla 
oma maa vielä sun kuntoas kysyy34

Osallistujat ehdottivat maastokäyntikohteisiin neljää sotamuistoihin liittyvää 
kohdetta, joista kolme toteutettiin: Piiskoomänty (Suomen sodan Salmen taistelun 
keskus, suomalaisten päämaja, vapaussotaan lähtö); Nurminiemi (Ruonan taiste-
lun tapahtumapaikka ja sodan muistomerkki, myöhempien vuosijuhlien pitopaik-
ka), Tulliportti (isonvihan aikaisten pakko-ottojen tullauspaikka, Suomen sodan 
aikainen kasakkaleiri ja näiden muistomerkki). Lisäksi ehdotettiin Piilopirttiä 
(isonvihan ja Suomen sodan kokemuksiin pohjautuva pakopirtti metsän keskellä). 
Kaikki nämä paikat kertovat omalta osaltaan asukkaiden Venäjä-suhteesta. Ne ovat 
paikkoja, joissa venäläisten muisto konkretisoituu. Kaikki kertovat vaikeuksista. 
Tunteina niihin tiivistyy murhe, kärsimys, viha ja katkeruus.

Rintalan isäntä ja emäntä pakotettiin piilopirtille viemään, ja ne teki sen tem-
pun sitten, että ne nukkuu ne otti hengiltä. Siinä oli, siinä se emäntä oli niin voi-
makas, että se oli niin kun isännänkin pelastus, että, että ne oli yhteistuumin, 
kuitenkin tekivät sen, että... Se on merkitty sitten siellä se paikka, mihin ne on 
haudattu. Ne venälääset. (Maastokäynti 3)

32 Maastokäynti 5.
33 Ala-Kulju 1968, 84–86.
34 Klemetti 1952, 166. Sama teksti on myös Klemetin kesähuvilan kivipyykissä. Ks. Yli-

Hallila 1995, 196.



Suomen sodan kerrostumia ■ 195

Mäyryn Piilopirtti on Kuortaneelle erityinen rakennus, jonka mainitsivat Mäyryn 
suunnalla asuvat keskustelijat. Se oli myös yksi kohde, jota Mäyryssä esitettiin 
maastokäynnin kohteeksi, mutta sillä on myös yleisempää merkitystä kotiseudun 
tärkeänä kohteena. Se mainittiin peräti viidessä eri keskustelussa, ja se nimettiin 
kotiseudun avainkohteeksikin viisi kertaa.35

Piilopirtit olivat Venäjän miehityskausien aikaisia pakopaikkoja, joihin koko-
naiset talokunnat vetäytyivät turvaan. Tällaisia takamaille rakennettuja pirttejä 
tehtiin erityisesti isonvihan aikana, mutta niille tuli runsasta käyttöä myös Suo-
men sodassa.

Keskusteluissa ja maastokäynneillä viitattiin usein vaikeiden aikojen piilo-
pirttikokemuksiin. Joskus isonvihan ja Suomen sodan tapahtumat sekoittuivat 
toisiinsa tai kertojille ei ollut täysin selvä, mihin historian miehitysvaiheeseen 
tapahtuma liittyi. Joka tapauksessa tarinoiden ansiosta useat piilopirttien paikat 
ovat säilyneet ihmisten tietoisuudessa.

Kaatialan asukkaat pakenivat Ikolaan. Salmen taisteluja paettiin salmen yli 
Vasunniemeen, Jylhästä lähdettiin Sikanevan pakosaunoille. Piilopirtti oli myös 
Lehtimäen ja Kuortaneen rajalla Heininevan Kotasaaressa. Rintalan Matin piilo-
pirtillään tekemistä ryssänsurmista kerrottiin Tulliportin maastokäynnilläkin.36 
Rasulan piilopirtin jälkiä oli näkyvissä niin sanotussa Pakosaaressa, Jaskarin 
sarassa, lähellä Kaulalampea vielä 1960-luvulla. Pirtissä piileksi myös Lapuan tiis-
tenjokisia. Pirtti oli samassa tehtävässä vielä Suomen sodan jälkeen. Sen jäänteet 
purettiin vasta viime sotien jälkeen.37 Herojanpihan väki pakeni Suomen sodan 
aikana Maanuksen tervahaudalle. Siksi paikka tunnetaan myös nimellä Pakosau-
nanmäki.38 Piilopirtit ankkuroituvat vankasti alueen historiaan.

Mäyryn Piilopirtti on rakennettu isonvihan aikaisen Kuhalammin piilopirtin 
kohdalle, Piilomäkenä tunnettuun paikkaan. Pirtti on sananmukaisesti piilossa, 
synkän metsän keskellä. Lehtimäentieltä oikealle kääntyvältä Sarvinevantieltä 
jatketaan vielä Kurikkanevan jälkeen noin 700 metriä vasemmalle. Nykyinen 
rakennus sijaitsee noin 60 metriä alkuperäisestä piilopirtistä.

Kuhalampi muutti piilopirttiinsä, koska hänen taloonsa, nykyisen Kuhapirtin 
paikkeille, majoittui venäläisiä sotilaita. Kun talossa oli peräti kuusi tytärtä, isäntä 
päätti, että on parasta häipyä näkyvistä.

Olivat kattoneet venäläiset aivan liian pitkään niitten tyttöjen mukaan. Isäntä 
kattoo, että nyt pitää lähteä. (Maastokäynti 3)

35 Tilaisuudet 4, 5 ja 7.
36 Ala-Kulju 1968, 74–75, 82; Harju 1960, 21–22; Tuomaala 1968, 192.
37 Yli-Nisula 2008a, 261.
38 Ranta-Maunus 2013b, 71–72.
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Nykyinen Piilopirtti tehtiin kunnianosoitukseksi vaikeille ajoille. Se rakennettiin 
vuosina 1999–2000 Koiviston tuparadin yläosasta.39 Syrjäisen sijaintinsa vuoksi 
Piilopirtti ei ole kasvanut suureksi tapahtumien pitopaikaksi. Koululaiset käyttävät 
sitä nykyään leirikoulukohteena. Yhteiskoulun oppilaat tekevät sinne seikkailu-
vaelluksia, joiden aikana pysähdytään Rumavuoren näkötornilla. Yöpyminen on 
Piilopirtissä, jossa isoviha ja Suomen sota ovat luonnollisia historian opetusaiheita. 
Ympäröivä luonto pursuaa maantieteen ja biologian aiheita. Piilopirtti on myös 
partiolaisten retkikohde.

Autonomian ajan kerrostumia

Maastokäyntien ilmeinen etu oli, että paikat inspiroivat kertomaan asioita, joita ei 
muutoin olisi otettu puheeksi. Maastossa mainittiin muun muassa Suomen sodan 
aikainen hautausmaa Salmella, sotavankien saapuminen kuorma-auton lavalla 
ja vapaussotaan lähtemisen paikka Ruonalla. Kotiseutuajelun yhteydessä osoi-
tettiin venäläisten päämajana palvelleen Mustapään talon entinen paikka, missä 
venäläisjoukkojen johtaja, kenraali Kamenski asui Ruonassa oleskellessaan. Talo 
on purettu. ”Sitä ei siirretty mihinkään, vaan se vissiin pistettiin polttopuiksi.”40

39 Keski-Kuha 2000, 318–319.
40 Maastokäynti 5.

Kuva 4. Mäyryn piilopirtti. Kuva: Sulevi Riukulehto.



Maastokäyntien aikana puheeksi tuli myös kolme (mahdollisesti neljä) venäläisten 
pystyttämää muistokiveä, jotka on hävitetty. Mainittiin myös useita venäläisten 
joukkohautojen mahdollisia paikkoja.41 Nämä kertovat edellisten sukupolvien 
suhtautumisesta venäläismuistoihin. Se toi myös oman erikoisen lisänsä venä-
läiskeskusteluihin.

Kuortaneen Länsirannan Seppälänpihassa kasvaa suuri puu, Kurkimänty. 
Puu on komea, kunnioitusta herättävä. Kurkimänty on ollut tapaamispaikka. 
Venäläiset ovat pitäneet siinä vartiotaan Suomen sodan aikana, ja länsirantaiset 
ilmavalvontaa talvi- ja jatkosodissa.42

Siinähän on venäläinen vartiopaikka, siinä tuulimyllyn juurella, sillon isonvihan 
aikana ollu. Siinon kasakat venäjää kirjoottanu kiveen, mutta tämä isäntä on 
valanut betonia siihen kiven päälle vissiin, ettei kukaan vaan ... (Tilaisuus 5)

41 Maastokäynnit 4 ja 5, tilaisuus 3.
42 Yli-Nisula 2008b, 250; Ala-Honkola 2008, 288.

Kuva 5. Kurkimänty ja Seppälänpihan 
tuulimylly. Kuva: Sulevi Riukulehto.
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Puhuja jätti lopun avoimeksi, mutta ilmeisesti isäntä ei halunnut mailleen venä-
läisten pyhiinvaelluspaikkaa.

Leppälän murhakiven vaiheet ovat vielä erikoisemmat. Murhakivi tuli puheeksi 
aivan maastokäynnin lopussa, melkein vahingossa. Kivi sijaitsee Leppäläntieltä 
Kaatajan talon kohdalta parisataa metriä Rantatöysään päin. Siinä on taidokas 
kaiverrus: ”Täs on murhattu sota herra 1808”.43 Leppälän murhakivi esiintyy 
paikkana myös kaunokirjallisuudessa, Kuortaneella syntyneen Rauha S. Virtasen 
romaanissa kivi herättää lapsissa pelonsekaista kunnioitusta: ”mahtava kivi, päältä 
tasainen, ja siinä näkyy selvästi ihmisruumiin mittainen syvennys”.44 Keskusteli-
joilla oli erilaisia käsityksiä kiven merkityksestä.

Se Murhakivi nii, se on leppäläläisten silmis, se on jo vähän kulunu, että nyt 
jotka on muuttanu Leppälään, niin se on niille arvokas asia. (Maastokäynti 4)

Erilaisia käsityksiä oli myös tapahtumista, jotka johtivat venäläisen upseerin 
surmaan ja myöhemmin kiven pystyttämiseen. Oliko kyseessä naisen kunniaa 
puolustanut isäntä, joka kosti upseerille? Vai oliko surmaaja upseerin mukana 
vain venäläisten oppaaksi pakotettuna? Vai oliko kyseessä Siperiaan vietävä vanki, 
joka karkasi upseerilta?

Jotain suhtautumisesta muistomerkkiin kertoo se, että kivi on nykyään halki. 
Se oli vähällä joutua sillan rakennustarpeiksi 1930-luvun alussa, kun Töysään 
menevää tietä korjattiin.45 Tällaisesta muistokiven hävittämisestä puhuttiin myös 
Länsirannalla. Matti Yli-Nisulan tietojen mukaan Seppälänpihan asumukset olivat 
aiemmin alempana rannassa, ja siellä kulki Länsirannantiekin. Noin 50 metriä 
Yli-Seppälän riihestä on kivi, johon on hakattu luku 1765. Paikkaa on pidetty 
venäläisten vartiopaikkana, mutta myöhemmissä ojankaivuissa kivi on kääntynyt 
nurin, eikä numero enää näy.46

Siinä on ollu Sepposen [Seppälän?] talo, ja ne on kasakat menny sinne, niin se 
on vissiin kaks niitä kasakkaa se isäntä tappanut ja haudannut sinne niemeen 
sitte. Se on ollu semmoinen vartiopaikka siellä. Täällei monta taloa ollu kyläl-
lä silloin. Historiaa mennään taapäin. [...] Ei taida kyläkirjaskaan olla paljon 
mainintaa siitä. (Tilaisuus 5)

Mahdollisesti kertomuksissa yhdistyy ainakin kaksi tarinaa, sillä toisenkin maas-
tokäynnin aikana kerrottiin Seppälänpihan surmasta. Tämän version mukaan 
muistokivi olisi käytetty riihen perustuksiin.

43 Ala-Kulju 1968, 83–84.
44 Virtanen [1959](1973), 31.
45 Nurmi 1956, 24.
46 Yli-Nisula 2008b, 251; Yli-Nisula 2008a, 263.
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Täs on, tuota niin, venäläinen upseeri tapettu jossain tässä lähistöllä, ja sille 
laitettiin hautakivi, ja se hautakivi on tämän, jonkun näistä [...] tämän riihen 
kivistä. (Maastokäynti 5)

Vaikuttaa siltä, että tapahtumia on kaksi: vartiopaikka ja surmatyö. Onko myös 
kiviä kaksi: nurinkääntynyt vartiokivi ja tarkoituksella hävitetty surmakivi? Joka 
tapauksessa venäläisperäisillä muistokivillä näyttää olevan taipumusta päätyä 
sillan, riihen tai tuulimyllyn perustuksiin.

On merkittävää, että vielä vuosisatojen jälkeen muistetaan kertoa, että venä-
läisten haudat ja muistokivet ovat hävinneet, eikä niistä enää tiedetä. Kertomus 
Nurminiemen oman monumentin pystyttämisestä ilman venäläisten lupaa on 
paljastavasti kontrastissa Leppälän murhakiven halkaisemiselle ja Seppälänpihan 
muistokivien uusiokäytölle riihen tai tuulimyllyn alla.47

Kerrostumia 1900-luvulta

Myöhemmät sodat saivat vähemmän huomiota. Vuoden 1918 tapahtumista puhut-
tiin kahdessa keskustelussa. Mainittiin vapaussotaan lähteminen ja vapaussodan 
surmat.48 Myös vuoden 1918 sota näyttäytyy Kuortaneella nimenomaan Venäjää 
vastaan käytynä vapaussotana. Sotaan lähdettiin häätämään venäläisiä vaikka 
pelkällä kirveellä, kuten 17-vuotias Heikki Ketola, josta kerrottiin maastokäynnillä, 
Piiskoomännyllä, jossa oli vapaussodan kutsuntapaikka.

Niin, täs oli kutsunta kans. Oliko se maaliskuulla sitten, kun vapaussota oli alaan-
nu ja, ja Lapualle lähti sitten, niin ennen kutsuntoja, ja tuo Ketolan Heikkikin 
niin se oli seittämäntoista ikäänen, niin sanoi, että hänelläkin oli kirves joukos, 
kun ne lähti pois venäläisiä ajamaan pois. (Maastokäynti 2)

Sotien kova hinta heijastuu myös jälkipolviin. On helppo ymmärtää, miksi kansan 
piileskely erämaapirteissä ja venäläisten aiheuttama hävitys, surmatyöt ja lapsien 
ryöstöt muistetaan ja miksi yhteisö välittää muistoa sukupolvelta toiselle. Miehi-
tysvaiheet olivat poikkeuksellisia ja rajuja; ne koskettivat jokaista asukasta ikään 
tai asemaan katsomatta. Eräs keskustelijoista arveli, että vielä isovanhempien 
sukupolvelle itänaapuriin matkustamisen ajatus olisi ollut vaikea.

Minä oon täs keväällä käyny Venäjällä, ja sanoon, et paappa varmaan kääntyys 
haudas, jos tietääs, että mä oon käyny Venäjällä. (Maastokäynti 3)

47 Tilaisuus 5, maastokäynnit 4 ja 5.
48 Tilaisuus 3, maastokäynnit 2 ja 3; Harju 1984a, 18–20.
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Toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat puhuttivat kuudessa keskustelussa 
yhteensä seitsemän kertaa.49 Asiat painottuivat varsin erikoisesti: rintaman 
sotatapahtumista ei keskusteltu lainkaan. Ilmeisesti ne tapahtumat, joiden näyt-
tämö on ollut kotona, saavat ihmisten kotiseutukäsityksissä suuremman sijan. 
Kuortanelaiskomppanian murheen päiväksi koitunutta Taipaleenjoen taistelua 
joulukuussa 1939 käsiteltiin vain epäsuorasti Taipaleen iltojen muistotapahtumat 
mainitsemalla. Alueelle evakuoituja karjalaisia ei myöskään käsitelty. Heihin viitat-
tiin vain epäsuorasti kahdessa asiayhteydessä. Kerrottiin, että väkiluku oli sotien 
jälkeen siirtolaisten vuoksi suurimmillaan. Toiseksi karjalaisista mainittiin, että 
he käyttivät sieniä ruokana – moinen tapa oli Kuortaneella tuntematon.50 Karja-
laisvaikutus näyttää jääneen varsin vähäiseksi. Kuortaneelle siirtyi sodan jaloista 
useita satoja siirtolaisia Jaakkimasta, Uukuniemeltä, Impilahdesta, Suistamolta ja 
Pyhäjärveltä. Rauhan tultua karjalaisväestö väheni nopeasti. Vuonna 1949 kunnan 
alueella asui 266 siirtolaista. Pysyvästi paikkakunnalle jäi joitain kymmeniä.51

Viime sotiin liittyvistä asioista useimmin puheeksi otettiin paikkakunnalla 
työvoimana olleet venäläisvangit, joista vanhimmilla keskustelijoilla oli oma-
kohtaisia muistoja. Sotavankikertomuksissa venäläisiin ei suhtauduttu erityisen 
vihamielisesti, päinvastoin.

Oikeestansa kun venälääset sotavangit oli täällä, ja täällä oli palijo. Ne oli niin 
viksuja ihmisiä, notta se aikalailla lientyy siitä [suhtautuminen venäläisiin]. 
Mun käsittääkseni kaikkialla, mihinä oli venälääsiä sotavankia, niin tuota se 
oli oikeestaan, silitti aika paljon asenteita. (Maastokäynti 3)

Kuortaneen sotavankikertomuksissa korostuvat samat piirteet, kuin sotavanki-
muistoissa yleisemminkin: vangit olivat mukavia ihmisiä, heitä kohdeltiin hyvin ja 
he ymmärsivät, että heillä oli hyvä olla, eivätkä he olisi halunneet lähteä takaisin 
Venäjälle.52 Esimerkkinä varsin vapaasta oleskelusta kerrottiin Valoikka-nimiselle 
vangille osoitetusta hakkuu-urakasta:

Isä meni tutkimaan tuota. Kulki tuonne mettään Salmen taakse ja katto, että 
onko pinoja tullu [...] Ei ollu pinoja tullut, ja selevisi jäläkihi, että tämä Valoikka 
oli ollut inkerilääsellä naisella Länsirannalla riioossa. Hyvin vähän oli pinoja 
ilmestynyt. (Maastokäynti 1)

49 Kuortanelaisista talvi-, jatko- ja Lapin sodassa, ks. Harju 1984b; Lähdesmäki et al. 
(toim.) 2006. Aihetta käsitellään monipuolisesti myös Kuurtanes-Seuran Joulussa 
1989 ja 1994.

50 Tilaisuus 8, maastokäynti 5.
51 Vuonna 1989 Kuortaneen karjalaisten yhdistyksessä oli 14 jäsentä. Jäsenmäärä on 

sittemmin kasvanut, yhdistyksen Internet-sivuilla ilmoitetaan jäsenmääräksi 26 
henkilöä. Tauriainen 1988, 58–59; Kuortaneen Karjalaiset. Kuortaneen siirtokarja-
laisista on kerrottu Kuurtanes-Seuran Joulussa 1997, 32–35.

52 Ks. esim. Takala 2012, 41; Maunus 1996, 17. Vrt. Välimäki & Riukulehto 2012, 57.
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Molote Lukaskoi Vladimir Ivanovits. Se oli se vanki, joka kuluki meidän kans elo-
kuvissakin. Se oli aivan täydes vapaudes. Oli vaikia jopa lähteä täältä. Ja lupas 
kirijoottaa … Venäjältä, mutta eipä kirjoottanu. (Tilaisuus 4)

Kotiseutukeskusteluissa vangeista kerrottiin hyväntahtoisia tarinoita. Heidän 
kanssaan on ystävystytty, ja heidän myöhempi kohtalonsa Venäjällä on aiheuttanut 
surua. Sotavankikokemukset näyttävät pehmentäneen kuortanelaisten käsitystä 
venäläisistä. Lähemmässä kanssakäymisessä venäläinen osoittautui ihmiseksi, 
joka oli tarttunut aseeseen olosuhteiden pakosta.

Konservatiivisuus venäläisvastaisuuden kasvualustana

Kuortanelaisten venäläisvastaisuus on kasvanut syvähistorialliseksi rakenteeksi 
monissa menneisyyden vaiheissa. Omalta osaltaan sitä on ylläpitänyt myös toi-
nen syvähistoriallinen tekijä: Kuortaneen konservatiivinen oikeistolaisuus, joka 
on kerännyt vahvan kannatuksen yhtäjaksoisesti koko kansanedustuslaitoksen 
olemassaoloajan. Se on ilmennyt ensin suomettarelaisuutena, vanhasuomalaisuu-
tena, sitten Kokoomuksen kannatuksena sekä Lapuan liikkeen ja Isänmaallisen 
kansanliikkeen (IKL) voimakkaana nousuna, joka sotien jälkeen purkautui osin 
kokoomuksen yli maalaisliitolle.

Poliittista väriä selvitetään yleensä vaalituloksista ja puoluesidonnaisten 
lehtien tilausmääristä. Ne kertovat Kuortaneen syvästä konservatiivisuudesta. 
Kun lehtiä alettiin tilata, Kuortaneella suosiota saivat sen ajan vanhasuomalaiset 
lehdet: Suometar ja sen seuraaja Uusi Suometar. Kun vanhasuomalaisten kanna-
tus maassa vuonna 1916 oli 18 prosenttia, kannatus Kuortaneella oli peräti 70 
prosenttia. Kokoomus perustettiin vanhasuomalaisten kannattajien voimin valtio-
muotokiistan aikana 1918 yhdistämään monarkisteja. Sen äänenkannattaja Vaasa 
oli ylivoimaisesti luetuin lehti Kuortaneella. Kokoomus sai 1920-luvulla 60–80 
prosenttia kuortanelaisten äänistä. Kuortanelaiset kansanedustajat Aleksanteri 
Koivisto, Eveliina Ala-Kulju, Aukusti Luoma, Heikki Ala-Mäyry ja Reino Ala-Kulju 
olivat kaikki Kokoomuksen (ja osa välillä IKL:n) edustajia.53

Ainoa puolue, joka kotiseutukeskusteluissa mainittiin, oli Isänmaallinen kan-
sanliike. Se onkin ymmärrettävää, sillä Kuortane oli IKL:n vahvinta tukialuetta. 
Tosin sekin mainittiin vain kaksi kertaa. Kerrottiin IKL:n järjestämistä juhlista, 
joita pidettiin Suomen sodan muistomerkillä, Nurminiemessä. Toiseksi IKL annet-
tiin esimerkkinä kotiseudun suurista kansanliikkeistä. Sen merkitystä nykyiselle 
kotiseudulle pidettiin kuitenkin vähäisenä.

53 Sippola 1968, 119, 121.
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Niin joo, siis kyllä tällaisia kansanliikkeitä on ollut… pieniä lyhytaikaisia, mut-
ta en tiedä, onko ne jättänyt mitään, niin kun muokannut kotiseutua sen kum-
memmin. (Tilaisuus 8)

Kuortaneenjärven länsipuoli oli oikeistoradikalismin vahvinta aluetta. Länsi-
rannan kyläkirjan mukaan Honkolanpihalla kaikki kannattivat Lapuan liikettä, 
ja kannatus oli vankkaa myös Ruonalla.54 Moni nuorimies teki Vientirauhan 
organisoimia rikkurikeikkoja Helsingin, Viipurin ja Kemin lakkoileviin satamiin. 
Talonpoikaismarssiin heinäkuussa 1930 osallistui pelkästään Ruonalta 20 isäntää. 
Kuortaneelta lähdettiin myös Mäntsälän kapinaan (1932), jonka romahdettua 
kapinoitsijoita piileskeli Ruonan ladoissa, Honkisaaressa ja Viitalan talossa.55 
Isänmaallinen kansanliike sai Kuortaneella vankan aseman. Reino Ala-Kulju oli 
IKL:n viikkolehtien (Lakeuden sana, Lakeuden suunta) päätoimittaja. Sen päi-
välehtiä (Ajan Suunta, Lakeus) luettiin ihan yhtä paljon kuin Ilkkaa ja Vaasaa.56 

Ala-Kuljun ehdokkuuden siivittämänä puolue sai vuoden 1936 eduskuntavaa-
leissa Kuortaneella 51 prosenttia äänistä ja presidentinvaaleissa 1937 peräti 55 
prosenttia. Länsirannalla IKL:n kannatus oli liki sataprosenttinen.57 Leukailtiin, 

54 Ahonen 2008, 307.
55 Ranta-Maunus 2013a, 40.
56 Hokkanen 2006, 90; Sippola 1968, 125.
57 Ruismäki 2000a, 176.

Kuva 6. Ruonan taistelujen muistomerkki Nurminiemessä. Kuva: Markku Honkola.
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että Kuortaneen kunnalliselämässä Kokoomus edusti poliittista vasemmistoa. 
Kunta ei kuitenkaan ollut yhdestä puusta: pitäjän itäosissa IKL:n kannatus oli 
koko ajan vaatimatonta.

Vaikuttaa siltä, että venäläisvastaisuus on omalta osaltaan ruokkinut Kuor-
taneen oikeistoradikalismia ja toisinpäin. Vaikka osa äänestäjistä siirtyi IKL:n 
ylilyöntien jälkeen Kokoomuksen yli Maalaisliittoon, alue oli edelleen kokoomus-
lehden hallitsema: Kuortaneella myös maalaisliittolaiset lukivat Vaasaa. Vasem-
mistopuolueiden yhteenlaskettu kannatus oli 1960-luvullakin Kuortaneella noin 
10 prosenttia.58 Epäluuloinen suhtautuminen itänaapuriin ja sen vaikutukseen 
kantoi Kuortaneen konservatiivisessa ilmapiirissä kauas 1950-, 60-ja 70-luvuille. 
Venäläisvastaisuutta ei varmasti vähentänyt se, että takana oli Neuvostoliitolle 
hävitty sota.

Myös tämän tutkimuksen aineistonkeruun aikana Kuortane oli Suomen 
oikeistolaisin kunta, mutta suurin puolue on nykyään Keskusta. Myös Perussuo-
malaisten kannatus on huomattavaa. Kuortaneella protestiliikehdintä on aina 
suuntautunut oikealle. Kotiseutukeskusteluissa oikeistolaisuutta ei kertaakaan 
tuotu esiin kotiseudun erityisenä tekijänä tai kotoisuutta synnyttävänä piirtee-
nä – ellei sellaisena pidetä konservatiivisuuden luonnehdintoja turvalliseksi ja 
ennustettavaksi paikaksi.

Tämä on… semmonen sekotus jonkinasteista konservatismia yhdistettynä kum-
minkin tulevaisuuden uskoon. [...] Tarkoitan sitä, että tämä on tuttu, turvalli-
nen... (Tilaisuus 2)

Ilmeisesti kuortanelaiset eivät itse ajattele asuvansa Suomen oikeistolaisimmassa 
kunnassa. Ehkä siihen ei kiinnitetä huomiota, koska niin on aina ollut. Historian 
rakenteita ei yleensä kyseenalaisteta. Kuvaavaa on, että oikeistolaisuuden ottivat 
esille keskusteluissa ainoastaan kesäkuurtanelaiset, jotka asuvat osin muualla. 
Jotkut kotiseudun piirteet hahmotetaan helpommin kauempaa.

Pakkovaltaa, määräyksiä, alistamista

Vaikka venäläiset sotavankimuistot herättivät jälkikäteen keskustelijoissa ym-
märtäväisiä mielikuvia, saivat sotavankien lapset usein kalseamman kohtelun. 
Sukulaisten häpeilyyn ja kyläläisten syrjintään oli kaksinkertainen syy: aviotto-
muus ja venäläisyys.59

58 Sippola 1968, 122, 124.
59 Matka isän luo 2011. 
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Jatkosodan sotavangeille syntyi Suomeen arviolta 200–300 lasta. Heistä 
tunnetuin on kuortanelaissyntyinen emeritusprofessori Arvo Myllymäki, joka 
on tutkinut sotavankien kokemuksia.60 Kahden kurileirin ankarien kokemusten 
jälkeen hänen isänsä suoritti sotavankina työpalvelua Kuortaneella, Myllymäen 
talossa. Presidentti Kekkosen ja suurlähettiläs Vladimir Stepanovin avulla Mylly-
mäki onnistui löytämään vuonna 1978 isänsä elossa Altain alueelta. Myllymäki on 
kirjoittanut vanhempiensa tarinasta osin kuvitteellisen romaanin61. Hän on myös 
tallentanut isänsä sota-aikaisia muistoja. Ari Lehikoisen televisiodokumentissa 
kuullaan isän omaääninen todistus vuodelta 1978. Se tukee Kuortaneen kotiseu-
tukeskustelujen antamaa kuvaa: kovien vankileirikokemusten jälkeen työskentely 
suomalaisessa maatalossa tuntui hyvältä, sotavangit saivat oleskella varsin vapaas-
ti ja palauttaminen Neuvostoliittoon tuntui vastenmieliseltä ja herätti pelkoa.62

Kuortaneen kotiseutukeskustelijat tiesivät, että venäläisvankien kohtalo 
Neuvostoliitossa oli synkkä. Edessä oli maanpetturin leima, uusi vankileiri, jopa 
kuolema. Näin sotavankimuistot tavallaan paradoksaalisesti vahvistivat vanhaa 
käsitystä siitä, mitä Venäjä ja venäläisyys historian valossa seudun asukkaille ovat 
aina merkinneet: väkivaltaa, määräyksiä, alistamista.

Tänä päivänäkin kasakka edustaa kuortanelaisessa puhunnassa pakkovaltaa. 
Se sopii nimitykseksi mille tahansa yksilön oikeuksista piittaamattomalle toimi-
jalle. Näin kerrottiin rantatontin rakentamisvaikeuksista:

Ne on perintönä saanu tontin rannasta, ja nyt siihen ei sitte saakaan rakentaa! 
Se on vähän sellaanen pirultaane juttu. Etten tiedä, minkälaanen kasakkapo-
rukka sen tulisi purkamaan sitte, kun sen vaan tekis. (Tilaisuus 5)

Yleinen näkemys tuntuu olevan, että itänaapurin kanssa saa olla varuillaan. Eläy-
tymistehtävässä tulevaisuuden yhdeksi uhkakuvaksi nimettiin Venäjältä saapuvan 
ydinvoimaonnettomuuden mahdollisuus. Omien ydinvoimaloiden turvallisuutta 
ei sinänsä epäilty. Arveltiin kuitenkin, että nekin voitaisiin pommittaa rikki.63 
Myös epämieluisaan aluepolitiikkaan löytyi vertailukohta naapurimaasta peräti 
kahdessa keskustelussa:

Mua pelottaa ainakin, kun noita kuntia nyt pannaan yhteen.. [...] Se tuntuu 
toisia kovasti kiinnostavan, jotta ny pitääs kaikki panna yhteen. Meillä on tuo 
naapuri Neuvosto-Venäjä, siellä oli kaikki yhteistä, mutta ei sekää ollu oikee 
kehuttavaa. (Tilaisuus 3)

60 Myllymäki 2013.
61 Myllymäki 2011.
62 Matka isän luo 2011.
63 Tilaisuudet 4 ja 5.
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On paljon parempi, että on toimintaa kylilläkin, kun että kylät rupeaisivat näyt-
tämään ’Neuvosto-Karjalalta’. (Tilaisuus 11)

Venäläisvastaisuus on todellinen historian rakenne. Sen vaikutus ison- ja pikku-
vihan, sortokausien tai vaikkapa talvi- ja jatkosotien Suomessa oli ilmeinen. Su-
kelluksemme nykykuortanelaisten kotiseutukeskustelijoiden venäläispuhuntaan 
paljastaa syvärakenteen, jossa näkyy kerrostumia yli kolmen vuosisadan ajalta. 
Tässä ei sinänsä ole mitään yllättävää. Suomalaisten patoutunut venäläisvastai-
suus on osoitettu kymmenissä historiantutkimuksissa ja mielipidetiedusteluissa. 
Vanhojen konfliktien pitkä varjo yltää myös kolmannelle vuosituhannelle. Mutta 
kuinka pitkälle venäläisvastaisuuden käyttövoima voi kantaa, jos nykykokemukset 
ovat kuitenkin myönteisiä?

Nuorempien sukupolvien mielissä sotien muistot alkavat haalistua. Vaikuttaa 
siltä, että myös venäläiskuva on muuttumassa. Venäjän tutkimuksen professori 
Timo Vihavainen muistuttaa, että Suomen idänsuhteet ovat jo pitkään olleet 
suorastaan idylliset. Helsingin Sanomien mielipidetiedustelussa 2012 yli puolet 
ilmoitti pitävänsä venäläisistä ja kolmannes suhtautui heihin neutraalisti. Jos 
suotuisa kehitys saa jatkua, vanha ryssäviha himmenee vähitellen kielikuvaksi, 
joka kuului kansalliseen menneisyyteen.64

Kuortaneen lukiolaisten ja yhteiskoululaisten kotiseutukeskusteluissa sota-
ajat eivät nousseet puheenaiheiksi lainkaan, ja partiolaisten tilaisuudessa niihin 
viitattiin vain muistomerkkinä, kun yksi partiolainen olisi ottanut kotiseutua 
kuvaavan valokuvansa Nurminiemestä. Suomen sotaisa menneisyys ei ole nuo-
rison kotiseutukuvassa keskeisessä osassa. Sodan käynyttä sukupolvea kuitenkin 
arvostetaan. Yhdessä keskustelussa nuori osallistuja nimesi kotiseudun tärkeiksi 
henkilöiksi sotaveteraanit ansioista, mitä he ovat elämässään Suomen hyväksi 
tehneet.65

Keskusteluaineistojen venäläisiä koskevista puheenvuoroista näkyy, että 
epäluulo on syöpynyt syvälle arkipäivän puhuntaan. Venäjä, venäläinen, kasakka 
ja Neuvosto-Venäjä ovat varoittavia sanoja. Ne muistuttavat vaarasta, pakkoval-
lasta ja alistamisesta. Ajan mittaan suhtautuminen venäläisiin muuttuu, mutta 
myönteisiä kohtaamisia pitää tulla paljon, ennen kuin ne kokonaan pesevät pois 
monivuosisataisen venäläissuhteen rakenteellisen vaikutuksen. Silti pitkäkestoi-
simmatkaan historian rakenteet eivät ole ikuisia.

64 Vihavainen 2013, 14, 310.
65 Tilaisuus 11.
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Magnus Enlund

Täyttymätön amerikkalainen unelma: 
siirtolainen Petter Bäcks kirjeidensä valossa

Artikkeli käsittelee Ylimarkusta kotoisin ollutta Petter Bäcksiä (1861–1912) ja 
hänen kokemuksiaan siirtolaisuudesta Pohjois-Amerikassa 1800-luvun lopulta 
1900-luvun alkuun. Siirtolaisuutta ja erityisesti amerikansiirtolaisuutta on tutkit-
tu paljon.1 Tutkimuksessa on pääasiassa keskitytty määrälliseen tutkimukseen. 
Henkilöhistoriallinen siirtolaishistoria on alkanut nousta esille vasta viime aikoina. 
Esimerkiksi tutkimuksen pohjaaminen ensisijassa amerikankirjeisiin on melko 
uutta varsinkin Suomessa. Ulkomaisessa tutkimuksessa amerikankirjeiden arvo 
tutkimuksen keskeisenä materiaalina on jo huomioitu.2

Kirjeiden tutkimisessa on omat erityispiirteensä. Kirje kirjoitetaan ja suun-
nataan aina tietylle vastaanottajalle. Kirjeellä on aina tietty tarkoitus ja alkuperä. 
Kirje ei myöskään kerro autenttisista tunteista tai tapahtumista sinällään, vaan 
kirje on tapahtumien sanalliseen muotoon puettu esitys tai tulkinta. Kirjeen 
muoto ja sisältö on riippuvainen ajallisesta ja kulttuurisesta kontekstista. Kir-
joittamalla kirjeen kirjoittaja myös luo omia kokemuksiaan ja identiteettiään. 
Kirjoittaja ilmaisee tai pukee sanoiksi oman ”minänsä”, kuvastaa kirjeissä itseään 
ja ympäristöään.3

Kirjeen sisältö riippuu paljon sen vastaanottajasta. Sisältöä ohjaa myös se, 
millainen rooli tai millaisia rooleja kirjoittajalla on tai hän ottaa suhteessa vas-
taanottajaan tai vastaanottajiin.4 Petter Bäcks kirjoitti vaimolleen ja viimeisissä 

1 Suomalaisesta amerikansiirtolaisuuden tutkimuksesta ks. esim. Toivonen 1963; Kero 
1974; Kero 1996; Kero 1997; Kummel 1980; Myhrman 1972; Österlund-Pötzsch 
2003.

2 Ks. Österlund-Pötzsch 2003. Kansainvälisen tutkimuksen keskittymisestä yksilöta-
solle, ks. esim. Attebery 2007; Gerber 2006.

3 Leskelä-Kärki & Lahtinen & Vainio-Korhonen 2011, erit. 12–13, 20–22; Liljewall 
2007, 15–17; Vrt. Kivimäki 2006, 74–79.

4 Svensson 2011, 35.
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kirjeissään myös lapsilleen. Hän esiintyy kirjeissään aviomiehen, perheenisän ja 
perheen elättäjän rooleissa.

Petter Bäcksin kirjoittamia kirjeitä voidaan pitää monellakin tavalla poikkeuk-
sellisina. Ensinnäkin säilynyt kirjekokoelma on harvinaisen laaja. Kokoelmassa 
on 99 kirjettä ja kirjeen fragmenttia. Kirjeet ovat vuosilta 1893–1912. Tieto 
ajoituksesta tulee kirjeistä, koska kaikki kokonaiset kirjeet on ajoitettu. Jokai-
sessa kirjeessä on sekä kirjeiden kirjoituspaikka että päivämäärä, mikä helpottaa 
tutkimusta huomattavasti. Olen poiminut ne kirjeet, jotka mielestäni valaisevat 
parhaiten Bäcksin tarinaa. Tarkoituksena ei ole siten käydä läpi jokaista kirjettä. 
Esimerkiksi kirjettä vuodelta 1893 on tarkasteltu siksi, että kyseinen kirje valaisee 
hyvin kyseisen ajan tilannetta. Ajankohtaa kutsutaan Cleveland-lamakaudeksi 
silloisen presidentin Grover Clevelandin mukaan. (Anders Myhrman, Finlandss-
venskar i Amerika 1972, 16)

Laajuudeltaan kokoelma on Suomen suurimpia tunnettuja siirtolaiskirjeko-
koelmia. Sillä on sama puute kuin useimmilla muillakin kirjekokoelmilla, vain 
lähettäjän eli Petter Bäcksin kirjoittamat kirjeet ovat säilyneet. Alkuperäisen kir-
jeenvaihtodialogin toinen puoli, Edla Bäcksin kirjeitä miehelleen ei valitettavasti 
ole käytettävissä. Näin alkuperäisestä dialogista on tullut monologi, jossa Edlan 
vuorosanat täytyy konstruoida Petterin tekstin pohjalta. Tämä ei tietenkään ole 
täysin mahdollista, ja niinpä tällekin tutkimukselle keskeistä informaatiota on 
kadonnut ikiajoiksi.

Siirtolaiskirjeissä usein kaunisteltiin todellisuutta.5 Tällainen kirjoittamis-
tapa ei koskenut kaikkia kirjeitä, sillä joukossa on myös sellaisia kirjeitä, joissa 
kirjoittaja varoitti lähtemästä Amerikkaan. Kirjeissä Petter kertoi negatiivisessa 
sävyssä olostaan Amerikassa. (Reino Kero, 1996, 42) Bäcksin kirjeissä onkin 
runsaasti kielteisesti latautuneita kokemuksia – tai toisin ilmaistuna, niissä on 
epätavallisen paljon kielteistä ’propagandaa’. On varmaa, ettei Bäcks kertonut 
kaikesta Amerikassa tapahtuneesta kirjeissään; useimpien kirjoittajien tapaan 
hän valitsi sen, mitä kirjeissään esitti.

Bäcksin kirjeet ovat hyvin intiimejä. Kirjoittaja näyttää tiedostaneen kir-
jeidensä yksityisluonteisuuden ja paljastuvuuden. Yhä uudelleen ja uudelleen 
hän kehottaa vaimoaan olemaan antamatta kirjeitä muille luettavaksi. Tämän 
tyyppisiä kirjeitä voidaan amerikankirjeiden joukossa pitää harvinaisina. Useim-
mat säilyneet siirtolaiskirjeiden kokoelmat ovat kirjoitettaessa suunnattu yhtä 
henkilökohtaista vastaanottajaa laajemmalle joukolle, esimerkiksi ystäville, su-
kualaisille ja vanhemmille.6

Petter Bäcks oli poikkeuksellisen taitava ns. kansanmiehenä ilmaisemaan 
itseään. Kirjoittajan sanavarasto on ilmeisen laaja ja näkemykset varmoja verrat-

5 Barton 2007, 130. 
6 Gerber, 2006, 108.
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tuna siihen, miten muut tuon ajan ns. tavalliseen kansaan kuuluneet ylipäätään 
ilmaisivat itseään kirjallisesti.7 Oli hyvin yleistä, että kirjeet kirjoitettiin jollain 
murteella. (Lea Laitinen & Kati Mikkola (toim. Kynällä kyntäjät, Kansan kirjallis-
tuminen 1800-luvun Suomessa, 2013, 27)

Artikkelini kohteena on amerikansiirtolaisena ollut Petter Bäcks kirjeidensä 
valossa. Mielenkiintoni kohteena on, mitä ja miten hän kertoi siirtolaiselämästään, 
työmaiden sosiaalisesta todellisuudesta, sosiaalisista suhteistaan Amerikassa 
oleskelleisiin sukulaisiin ja ystäviin ja yleensäkin suhteestaan koti-Suomeen jää-
neeseen vaimoon ja lapsiin. Miten Bäcks siirtolaiselämänsä kirjeidensä mukaan 
koki? Kuinka Bäcks näissä eri perspektiiveissä – työmaiden työläinen, työtoveri, 
sukulainen ja ystävä sekä poissa oleva aviomies ja isä – kuvaa kirjeissä itseään? 
Millaisen omakuvan ja maailmankuvan havaitsemme hänen kirjeissään?

Siirtolainen Petter Bäcks

Petter Bäcks syntyi Närpiön pitäjän Ylimarkussa vuonna 1861. Bäcks oli mennyt 
naimisiin Edla Lillthorsin kanssa v. 1891. Petterille ja Edlalle syntyi kaksi lasta 
(1892 ja 1893). (Övermark församlings kyrkböcker, ämbetsbetyg för boutredning, 
7 februari 1972).8 Kirjeiden perusteella Bäcks omisti maatilan, kuten seuraavasta 
kirjesitaatista ilmenee:.

”Huomaan kirjeessäsi että yrität pärjätä ilman renkiä…tee sitä mitä tuntuu 
mielestäsi parasta.” (Columbia mine 20 april, 1896)

Ensimmäisen kerran Petter lähti siirtolaiseksi Amerikkaan keväällä 1885. Touko-
kuun 22. päivänä hän oli Ruotsin Göteborgissa, jossa astui laivaan määränpäänään 
New York.9 Ensimmäinen etappi oli kuitenkin Iso-Britannia. ”Rapakon” hän ylitti 
Liverpoolista Irlannin Queenstownin kautta purjehtineella HMS City of Chester 
-laivalla. Kesäkuun kuudes päivä Petter astui maihin New Yorkin satamassa.10 
Amerikassa tehdystä työstä, oleskelluista alueista tai solmituista tuttavuuksista 
emme tiedä mitään. Myöskään oleskelun pituus ei ole selvillä. Tiedämme vain, 
että hän palasi Suomeen, sillä hän lähti kotoaan toisen kerran Amerikkaan kesällä 

7 Ks. Keravuori, 2011, 172. 
8 Övermark församling, kyrkobok, släktutredning, år 1972.
9 Register 1885, 5 (alkuperäisen lähteen volyymi, sivu ja ”kontraktsnummer” ovat 

26:478:769).
10	 New	York	Passenger	List	1885	(alkuperäisen	lähteen	signum:	Microfilm	Serial:	M237,	

1820–1897;	Microfilm	Roll:	Roll	487; Line: 39; List Number: 683). Petter Bäcks on 
maihinnousuluetteloon merkitty nimellä Peter Backs.
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1893. Tällä kertaa hän ei matkustanut Göteborgin kautta11 , vaan jotain muuta 
reittiä Liverpooliin. New Yorkin satamaan hän saapui 19. heinäkuuta Etruria 
-laivalla.12 Tältä matkalta hän ei enää palannut, sillä Bäcks kuoli keväällä 1912 
kaivosmiehille tuona aikana tavalliseen ammattitautiin, eli ”kaivostautiin”.13 USA:n 
vuoden 1900 väestölaskennan tiedoista käy ilmi, että Bäcks asui vuokralaisena 
todennäköisen sukulaisensa Samuel ja Maria Becksin luona.

Suomenruotsalaisten siirtolaisten tavanomaisimpia töitä olivat kaivostyö, 
metsätyö, kalastus ja laivanrakennus. Laivojen rakentaminen oli opittu kotona 
Pohjanmaan rannikolla purjelaivoja ja merikelpoisia veneitä tehtäessä. Oli myös 
tavallista, että ammattia vaihdettiin useita kertoja työuran aikana.14 Petter Bäcks 
työskenteli kaltaisilleen tyypillisissä töissä ja tyypillisellä tavalla. Kirjeiden pe-
rusteella tiedämme, että hän työskenteli metsätöissä Michiganissa. Lisäksi hän 
työskenteli samassa osavaltiossa lyhyemmän aikaa rautateillä ja kaivoksissa.15 
Vuonna 1895 Bäcks siirtyi Coloradon osavaltioon ja työskenteli siellä eri kaivok-
sissa aina kuolemaansa saakka.16

Rautatieverkoston rakentaminen ja kaivosteollisuus työllisti paljon siirtolai-
sia, mm. Bäcksiä. Eli tässä suhteessa Petter edustaa tyypillistä siirtolaista. (Kero, 
1996, 145) Toinen tyypillinen piirre Bäcksin suhteen oli myös se tosiasia, että hän 
muutti paikasta toiseen, ja työskenteli uransa aikana monessa paikassa. (Bengt 
Kummel, 1980, 507)

Bäcksin kirjeiden päiväyksistä voidaan laskea 23 sellaista eri amerikkalaista 
paikkaa, joissa hän työskenteli tai oli muutoin läsnä. Joka tapauksessa voitaneen 
olla yhtä mieltä siitä, että näin monessa paikassa oleskelu merkitsee laajaa liik-
kuneisuutta ja useiden sosiaalisten ympäristöjen tuntemusta.

Bäcks kertoo kirjeissään kaivostyöntekijöiden ja työnantajien välisestä kon-
fliktista.	Riita	liittyi	siihen,	että	työnantajat	laskivat	kaivostyöläisten	palkat	niin	
pieniksi, etteivät palkat riittäneet enää elämiseen. Moni kaivostyöläinen oli jopa 

11 Register 1893. Petter Bäcks ei ole merkitty mihinkään rekisterin kolmesta osiosta: 
register över utvandrare med efternamn, register över utvandrare utan efternamn ja 
register över hushållsföreståndare (=huvudmän för grupp o. kontraktsinnehavare) 
med uppgift om familje- och/eller hushållsmedlemmar (=gruppmedlemmar).

12	 New	York	Passenger	List	1893	(alkuperäisen	lähteen	signum:	Microfilm	Serial:	M237,	
1820–1897;	Microfilm	Roll: Roll 612; Line: 47; Page Number: 8). Petter Bäcks on al-
kuperäiseen maihinnousuluetteloon merkitty nimellä Peter Backs, mutta aineistoa 
digitoitaessa kirjoitusasu on muuttunut muotoon Peter Sachs.

13 A. Franzénin kirje Edla Bäcksille, Telluride (Colorado), 1.4.1912, EBbs, ÅAB.
14 Österlund-Pötzsch, 2003, 47.
15 Peter Bäcksin kirje Edla Bäcksille, Escanaba (Michigan) 25.12.1893, EBbs, ÅAB; Peter 

Bäcksin kirje Edla Bäcksille, Iron Mountain (Michigan) 17.6.1894, EBbs, ÅAB; Peter 
Bäcksin kirje Edla Bäcksille , Telluride (Colorado) 30.9.1893, EBbs, ÅAB. Jatkossa 
fraasi “ Peter Bäcksin kirje Edla Bäcksille” lyhennetään PBkEB.

16 Päätelty Petter Bäcksin kirjeiden päiväyspaikkojen ja niiden muutosten perusteella.
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velkaa työnantajalleen. Tällainen käytäntö johti siihen, että kaivostyöläiset menivät 
lakkoon. Bäcks mainitsee jossakin kirjeessä sana scab, mitä tarkoittaa rikkuria. 
Lakko johti ns. Työläissotaan. (K. G. Olin, Klippiga Bergen, 1998, 30) Minkälainen 
rooli Bäcksillä oli tässä työtaistelussa, ei käy ilmi ainakaan hänen kirjeistään.

Pohjanmaalta on eniten mennyt siirtolaisia Pohjois-Amerikkaan, sillä 52,5 % 
kaikista Amerikkaan lähtijöistä muutti nimenomaan Pohjanmaalta. (Kero, Suomen 
siirtolaisuuden historia I, 1982, 38) Taloudellinen aspekti oli tärkein muuttosyy, 
sillä taloudellinen kehitys Pohjanmaalla ei ollut yhtä nopeaa kuin muualla Suo-
messa. Pohjanmaalla myös väkiluku kasvoi nopeasti. Kolmas tekijä liittyi siihen, 
että siirtolaisuudesta tuli muoti-ilmiö. (Kero, 1996, 61)

Ylimarkkulaisten amerikansiirtolaisten keskuudessa tehtyjen haastattelujen 
perusteella näyttää siltä, että tärkein lähtömotiivi liittyi talouteen. Lähtijät halu-
sivat ansaita rahaa.17 Bäcksin kirjeistä ilmenee, että hänenkin lähtömotiivinsa 
oli nimenomaan taloudellinen. Hän halusi tehdä työtä ja rikastua Amerikassa, ja 
palata vauraana miehenä kotiin perheensä luo.18

Sosiaalinen todellisuus työmailla

Työmailla Michiganissa 1893–1895

Kuten edellä jo todettiin, Bäcks työskenteli Michiganissa rautateillä, kaivoksissa 
ja metsätöissä. Työtilanteestaan Bäcks kertoo avoimesti:

[…] vaikka ajat ovat kovat. Työskentelin Long Islandilla vain kolme päivää ja 
sitten sain tarpeekseni. Sillä se ei ollut ihmismäistä vaan elukan kohtelua […] 
joten katsoin itseni pakotetuksi jatkamaan matkaani […] mutta kun saavuimme 
tänne oli melkein kaikki toivo lopussa. Menin suoraan vanhan työnjohtajan luo 
ja kyselin häneltä työtä, mutta niin mielellään kuin olisikin, hän ei voinut tehdä 
mitään. Yhtiöllä oli vain muutama [työ]mies, kun sillä ennen oli ollut muutamia 
satoja, joten voit itse ajatella millaisia ajat olivat […] kuultiin toisista paikoista, 
joissa tuhannet työttömät parveilivat kaupunkien ympärillä kärjessä suuri pu-
nainen lippu julistamassa, että puute on tässä liikkeellä. Mutta minä en ole vielä 
kärsinyt puutetta […] voin syödä kyllikseni kolme ateriaa päivässä, mutta pal-
kasta ei jää juuri mitään, koska se on vain 16 dollaria kuussa […] toivon aikojen 
paranevan talveksi ja toivon, että sisällissota vältetään ja että presidentti saa 

17 Åkerblom [1947] 1980, 124.
18 Katso mm. PBkEB, Camp Bird 1.7.1907, EBbs, ÅAB.
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elää. Niin sanotussa kongressissa on meneillään neuvottelu ajoista ja olosuhteis-
ta. Presidenttinä on demokraatti, mutta hän ei voi tehdä asioille mitään […]19

Yllä siteeratusta kirjeestä saa hyvin monitahoisen kuvan siitä, miten Bäcks kuvasi 
tulomaan työtilannetta, kun hän saapui Yhdysvaltoihin kesällä 1893. Hän kertoi 
paljon Amerikan taloudellisesta tilanteesta. Bäcks kuvasi omaa henkilökohtaista 
asemaansa suhteessa maan yleiseen tilanteeseen. Bäcks kontekstualisoi tilan-
teensa sekä henkilökohtaisella että rakenteellisella tasolla. Bäcks selitti, että omat 
ansiot ovat jääneet hyvin pieniksi, ja että tämä johtuu yleisestä taloustilanteesta. 
Viime kädessä huono taloustilanne johtui hänen mukaansa maan presidentistä. 
Seuraava sitaatti vie tätä ajatusta vielä pidemmälle:

En olisi ikinä voinut uskoa, että Amerikka voisi olla niin ylösalaisin kun se nyt 
on […] ja kaikki riippuu presidentistä [...] koska hän on aiheuttanut niin suuren 
puutteen monelle miljoonalle ihmiselle, ettei hän ole arvollinen elämään [...]20

Bäcksin kirjoitus heijastaa suurta tietoisuutta ympäröivästä maailmasta sekä 
paikallisella että koko valtion tasolla.

Coloradon kaivoksilla 1895–1912

Kaivoksilta lähetetyistä kirjeistä heijastuu kirjoittajan suhde esimiehiinsä. Tämä 
lienee tuolloin tavallista, sillä suomalaisten kaivostyömiesten suhteita työnjohtoon 
on kuvattu epäluuloisiksi. Toisaalta työnjohto saattoi sanoa suomalaisista kaivos-
miehistä, että he ”ovat hapanta, hankalaa joukkoa”.21 Tästä Bäcksin ja esimiesten 
ristiriidasta kertovat seuraavat kirjelainaukset:

Sillä se ei ollut ihmismäistä, vaan päinvastoin elukan kohtelua.22

Työskentelin vain kaksi viikkoa Smugglerissa, sillä yksi pomoista oli enemmän 
koira kuin ihminen [...]23

Kirjeissä kuvataan myös Bäcksin ja työnjohtajien hyviä suhteita. Tällaiset ku-
vaukset ovat kuitenkin harvinaisia.

Täällä viihdyn sangen hyvin ja pomot ovat ystävällisiä.24

19 PBkEB, Escanaba (Michigan), 19.8.1893, EBbs, ÅAB.
20 PBkEB, Iron Mountain (Michigan), 17.6.1894, EBbs, ÅAB.
21 Sariola, 1982, 27–28, lainaus Sariolan mukaan.
22 PBkEB, Escanaba (Michigan), 19.8.1893, EBbs, ÅAB.
23 PBkEB, Telluride (Colorado), 21.5.1898, EBbs, ÅAB.
24 PBkEB, Silver Pick mine (Wilson, Colorado), 10.11.1898, EBbs, ÅAB.
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Sitaatti osoittaa, että Bäcks ei kokenut elämäntilannettaan koko ajan piinaavana. 
Vaikka Bäcksin tapaa kirjoittaa ja ilmaista itseään voidaan kuvata kärsimyksen 
diskurssiksi, nostaa kirjoittaja esiin myös valonsäteitä. Myös sosiaaliset suhteet 
voivat luonteeltaan olla positiivisia.

Useat suomalaiset olivat poliittisesti aktiivisia, sillä lukutaitonsa takia suoma-
laiset siirtolaiset olivat poliittisesti hyvin tiedostavia.25 Bäcks kertoo kaivostyö-
läisten ja työnantajien suhteesta. Tätä jännittynyttä vuorovaikutusta on tutkittu 
paljon, ja siksi ilmiöön ei tässä ole syytä puuttua lähemmin.26 Yhteys on toki syytä 
mainita, koska Bäcks sivuaa poliittista tilannetta paikallisella tasolla. Kirjeistä saa 
vaikutelman, että Bäcks itse ei ollut poliittisesti aktiivinen, mutta hän oli hyvin 
selvillä paikallispoliittisesta tilanteesta.

[…] mitä aikoihin tulee on työtilanne hyvä, mutta riita ja sekasotku työnteki-
jöiden ja yhtiön välillä tuntuu kuuluvan päiväjärjestykseen, kun kolmas hei-
näkuuta puhkesi verinen tappelu Smugglerin kaivoksella, kun mainareitten 
yhdistys valvoi oikeuksiaan ja ajoi pois niin sanotun skab työntekijän [po. scab, 
eli lakkorikkuri] […] Tappelun tulos oli kolme kuollutta ja muutamia enemmän 
tai vähemmän vahingoittuneita. Eräs Vöyriltä kotoisin oleva John Bertell me-
netti henkensä saatuaan kuulasta […] mutta hän oli ainoa mies, jonka yhdistys 
menetti […] mutta asiat menivät siihen pisteeseen, että yhtiön täytyi myöntää 
syypäisyytensä […]27

Verrattuna muihin tapahtumasta saatavissa oleviin tietoihin, työtaistelu on Bäck-
sin kirjeessä tarkoin ja autenttisesti kuvattu.28

Sosiaaliset vertaissuhteet

Miten Bäcks näki sosiaaliset suhteet Amerikassa? Keiden kanssa hän seurusteli ja 
oli tekemisissä? Ajatus siitä, että ympäristö muovaa yksilöä,29 sopii tähän hyvin. 
Bäcksin vaihtelevasta ja liikkuvasta työurasta voidaan päätellä, että hän kohtasi 
lukuisia ihmisiä eri sosiaalisissa ympäristöissä. Nämä kohtaamiset vaikuttivat 
varmasti hänen näkemyksiinsä ja arvotuksiinsa.

25 Sariola, 1982, 31.
26 Ks. esim. Olin 1998.
27 PBkEB, Liberty mine (Colorado), 2.8.1901, EBbs, ÅAB.
28 Olin 1998, 30–33.
29 Kivimäki 2011, 103.
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Sukulaisten ja ystävien muodostamat sosiaaliset verkostot

Niiden sosiaalisten suhteiden lisäksi, joita Bäcksillä oli työn tuomana, hänen 
kontaktinsa kohdistuivat todennäköisesti muihin suomenruotsalaisiin. Pää-
telmä perustuu siihen, että ne ihmiset, jotka Bäcks mainitsi kirjeissään, olivat 
ruotsinkielisiä. Usein hän vietti aikaansa maanmiestensä kanssa, koska heillä 
oli yhteinen kieli.30 Bäcks kirjoittaa ystävistään ja sukulaisistaan myönteiseen 
sävyyn seuraavasti:

Sillä olen nyt saapunut uuteen paikkaan. Ja olen sinne saapunut hengissä ja ter-
veenä [...] ja niin saavuin Duluthiin samana päivänä ja viivyin siellä 23. päivään 
asti tavatakseni vanhoja tuttuja, nimittäin Åkermanin veljekset ja Josef Peter-
son Bäcksin, joka otti minut hyvin ystävällisesti vastaan [...] Matkani kääntyi 
nyt lounaaseen ja kesti kolme päivää ja kolme yötä ennen kuin saavuin tänne. 
Viivyin lankoni Andrew ja hänen vaimonsa luona, ja Wiktor, joka on työssä ho-
peakaivoksella kuusi mailia kaupungin ulkopuolella, kun sai kuulla, että olin 
saapunut, tuli heti paikalle. Ja toivotti minut tervetulleeksi. Sen lisäksi Andrew 
ja hänen vaimonsa ottivat minut suurenmoisesti vastaan.31

Kirjeen perusteella sosiaalinen verkostoituminen näyttää toimineen Bäcksin koh-
dalla ainakin ajoittain. Sosiaalinen verkosto rakentui oleskelun myötä.32 Kirjeen 
perusteella havaitsemme, että Bäcks mieluiten seurusteli samalta kotiseudulta 
tulleiden ylimarkkulaisten kanssa. Tässä Bäcks seurasi yleistä tapaa. Tutkimuksen 
mukaan varsinkin ensimmäisen sukupolven suomenruotsalaisilla siirtolaisilla oli 
tapana tukeutua toisiinsa.33

Vuonna 1895 Bäcks asui Coloradon Telluridessa poortitalossa (vuokratalossa)

Ja kun hänen vaimonsa on ensiluokkainen nainen, jolla on poortitalo, mutta An-
drew on kyypparina saluunanomistaja Adrian Franzénin palveluksessa ja hän 
seisoo sisällä tiskin takana kyselemässä mitä teille saisi olla […]34

Edellä esitetyistä sitaateista ilmenee, keiden kanssa Bäcks oli tekemisissä ja millä 
aloilla hänen sukulaisensa ja tuttavansa työskentelivät. Oli hyvin tavallista, että 

30 Österlund-Pötzsch, 2003, 48.
31 PBkEB, Telluride (Colorado) 30.9.1895, EBbs, ÅAB.
32 Myhrman 1972, 56, 60.
33 Österlund-Pötzsch 2003, 48.
34 PBkEB, Telluride (Colorado) 30.9.1895, EBbs, ÅAB. 
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naiset pitivät poortitaloa. He nauttivat paikallisyhteisössä suurta luottamusta.35 
Ilmeisesti Bäcks asui tässä vuokratalossa pidemmän aikaa.

Loppupäätelmänä Bäcksin sosiaalisista suhteista Amerikassa voidaan esittää, 
että kokemuksia sosiaalisista verkostoista ei esitetä ainoastaan ankeilla väreillä.

Sosiaaliset suhteet työpaikalla (eli satunnaiset työtoverit)

Eräässä kirjeessään michiganilaiselta metsätyömaalta Bäcks kirjoittaa työtove-
reistaan sangen seikkaperäisesti seuraavalla tavalla:

Minulla ei ole täällä tuttavia, paitsi kolme maanmiestä Purmosta, loput ovat 
ranskalaisia [...] viihdyn oikein hyvin, koska olemme itse omia työnjohtajiamme. 
Meitä on vain yhdeksän miestä, jonka lisäksi kokki ja pomo [...]36

Myöhemmin samassa kirjeessä hän kertoo siitä, kuinka sosiaalinen elämä sujui:

[...] kun ensi kertaa lähdin metsätöihin yhdessä toverini Petter Okmanin kans-
sa, pysähdyimme ja pestauduimme Ford river lummer [po. lumber] Companyl-
le, mutta siellä kauan vanhentuneet, toveri oli työssä vain kolme päivää, sitten 
hän lähti, mutta minä ajattelin olla itsepäinen ja hyötyä siitä, jäin töihin, sain 
työpariksi ruotsalaisen sahurin37 ja me sahasimme neljä päivää, kunnes ruot-
salainen oli kyllästynyt minuun ja minä ruotsalaiseen ja siksi erosimme [...]38

Sitaatin mukaan Ford River Lumber Companyn työmaa – ehkä kirjeen päiväyk-
sessä mainittu Cir Brothers Camp – oli työyhteisöltään kansainvälinen. Bäcksin 
mukaan siellä oli ranskalaisia, ruotsalainen, mutta myös suomalaisia maanmiehiä. 
Kuitenkin tapahtumapaikka, Michiganin osavaltio, oli tyypillinen suomalaisten 
siirtolaisten asuin- ja työpaikka Yhdysvalloissa.39 Suomalaisista siirtolaisista on 
sanottu, että he eivät olleet hyviä sopeutumaan monikulttuuriseen työyhteisöön, 
vaan pysyttelivät omassa, omakielisessä porukassa.40 Mutta koskiko tämä myös 
suomenruotsalaisia? Suomenruotsalaisten on esimerkiksi paljon helpompi oppia 
äidinkielensä avustamana englantia verrattuna suomenkielisiin maanmiehiinsä.41

35 Sariola 1982, 23.
36 PBkEB, Cir Brothers Camp (Michigan), 25.12.1893, EBbs, ÅAB.
37 Viitanneen siihen, että puut kaadettiin kahden miehen käsittelemällä sahalla, ns. jus-

teerilla.
38 PBkEB, Cir Brothers Camp, Michigan, 25.12.1893, EBbs, ÅAB.
39 Österlund-Pötzsch 2003, 47.
40 Sariola, 1982, 28.
41 Österlund-Pötzsch, 2003, 48.
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Kirjeiden perusteella vaikuttaa siltä, että Bäcksin ja hänen työtovereidensa 
henkilökemiat eivät aina toimineet.

Suhde koti-Suomessa oleviin

Petter Bäcksin kirjeitä leimaa tietynlainen kärsimyksen historia. Bäcks näki 
itsensä usein olosuhteiden uhrina. Bäcks paljastaa paljon negatiivisia tunteita 
koti-Suomessa olevalle vaimolleen. Tämä perustuu Bäcksin siirtolaisen rooliin.42 
Bäcksillä on sekä perheenelättäjän, puolison, mutta myös lasten vanhemman rooli, 
mikä käy kirjeistä hyvin ilmi. Roolit voidaan nähdä eräänlaisena esileimautumi-
sena.43 Tämän lisäksi Bäcks edustaa eräällä tavalla vanhempaa sukupolvea, sillä 
hän oli 32-vuotias muuttaessaan Amerikkaan. Jos verrataan toiseen kirjekokoel-
maan (Genos 1/2014), niin Bäcksillä oli aivan toinen tilanne; hän oli naimisissa 
ja perheessä oli kaksi lasta. Tältä perustalta tulee ymmärrettäväksi, miksi Bäcks 
kirjoitti kirjeensä kuten kirjoitti.

Erityisesti silloin, kun vaimo kärsi taloudellista puutetta koti-Suomessa, paine 
rahan lähettämiseksi kasvoi. Suomen suhdannevaihtelut määrittivät suurelta osin 
sen, millaiseksi Edla Bäcksin taloudellinen tilanne muuttui.

Petterin suhdetta kotiin jääneisiin voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. 
Hän oli huolissaan perheen hyvinvoinnista koti-Suomessa. Petter Bäcks ilmaisi 
sen usealla tavalla:

Ja miten sinulla asiat ovat? Ja miten lapsilla: ovatko he terveitä vai pyörtyilee-
kö Ivar yhä.44

Ja miten sinulla itselläsi asiat ovat ja miten lasten. Selma kai juoksee jo [...]45

Lainaukset ovat esimerkkejä perheen hyvinvointiin liittyvistä huolenaiheista. 
Bäcks koskettelee myös suhdetta kotiin jääneisiin. Hän kysyy vaimoltaan kodin 
talousasioista, mm. miten maanviljelyä pitäisi harjoittaa.

Kerro, miten pärjäät askareissasi. Ja millainen siellä on viljan hinta.46

Bäcksin kirjeistä huokuu siis huoli kotiväestä. Toisaalta Petter Bäcks tuntee itsensä 
tilivelvolliseksi vaimolleen. Usein Petter selittää, miksi hän ei voi lähettää kotiin 

42 Svensson 2011.
43 Kivimäki 2011, 92.
44 PBkEB, Long Island, 4.7.1893, EBbs, ÅAB.
45 PBkEB, South West (Michigan), 25.7.1894, EBbs, ÅAB.
46 PBkEB, Telluride (Colorado), 30.9.1895; EBbs, ÅAB.
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rahaa. Selityksiä leimaa usein negatiivinen pohjavire. Juuri näissä yhteyksissä 
kirjoittajan mielenterveys vaikuttaa horjuvalta. Seuraavasta lainauksesta ilmenee, 
miten Bäcks kuvaa omaa elämäntilannettaan:

[...] ajattelin viime talvena, etten olisi poissa pidempään kuin tämän suven, 
mutta maailma alkoi jällen ilveillä minulle, kun aloin ansaita rahaa. Mutta nyt 
en tiedä, kuinka se menee, olen saanut tällaisesta elämästä tarpeekseni. Mutta 
ajattelen yhä, että saan asiat järjestymään niin, ettei minun tarvitse olla pe-
loissani takaisin tulon takia.47

Sitaatista ilmenee selvästi, että Amerikkaan menon motiivi oli rahan ansaitsemi-
nen, jotta Bäcks voisi palata kunniansa säilyttäneenä miehenä kotiin. Ilmeisesti 
rahaa ei kertynyt tarpeeksi, joten hän uudelleen ja uudelleen lykkäsi paluutaan 
koti-Suomeen. Tämä ei tarkoita, että Bäcksin vaimo olisi ollut päätökseen tyy-
tyväinen, paremminkin päinvastoin. Kirjeenvaihdon toisena osapuolena48 Edla 
Bäcks todennäköisesti halusi miehensä kotiin.

Edla Bäcksillä oli suunnitelmia ottaa lapset mukaansa ja muuttaa miehensä 
perässä Amerikkaan. Tämä ilmenee Petterin kirjeestä vaimolleen:

[...] mielipiteesi on tulla tänne, niin lähetän sinulle valtuutuksen myydä kaikki, 
sekä irtain että kiinteä omaisuus, mutta jos et voi sietää veljesi Andersin seuraa, 
niin täytyy minun tulla johonkin aikaan syksyllä kotiin [...] mutta jos tulet, sinun 
täytyy lähteä Suomesta viimeistään ensimmäinen päivä elokuuta.49

Tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun kirjekokoelmassa olevissa kirjeissä 
viitataan Edlan muuttoaikomukseen. Kirjeestä saa sen vaikutelman, että Petter itse 
ei halua, että vaimonsa Edla tulisi myös Amerikkaan. Mihin päätelmä perustuu? 
Perustelen vastahakoista suhtautumista siten, että Petter Bäcksin taloudellinen 
tilanne ei ilmeisesti ollut riittävän hyvä Amerikassa. Jos Petterin vaimo tulisi las-
tensa kanssa Yhdysvaltoihin, niin Petterin huono taloudellinen tilanne vaikuttaisi 
vähintäänkin nololta. Tähän yhteyteen voidaan lisätä mielestäni miehen kunniaan 
liittyvää asiaa. Eli tässä suhteessa Petter Bäcks halusi tulkintani mukaan ansaita 
riittävästi rahaa, ollakseen menestynyt mies vaimonsa silmissä.

Pitkän siirtolaiselämänsä aikana Petter Bäcks kirjoitti vaimolleen siis useita 
kirjeitä. Jo kirjekokoelman laajuus ja ajallinen pituus osoittavat, että side puoli-
soiden välillä kesti koko avioliiton ajan.50 Tämä ilmenee esimerkiksi kotiin kir-
joitettujen kirjeiden säännöllisyydestä. Aluksi (vuosina 1893–1898) hän kirjoitti 
kotiin 5–7 kirjettä vuodessa. Vuosina 1899–1904 kirjeitä lähti 1–3 vuodessa. 

47 PBkEB, Telluride (Colorado), 21.5.1898, EBbs, ÅAB.
48 Liljewall 2007, 15.
49 PBkEB, Telluride (Colorado), 2.5.1901, EBbs, ÅAB.
50 Vrt. Liljewall, 2007, 16.
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Kirjeenkirjoitustahti lisääntyi viiden viimeisen vuoden aikana, mitä on joidenkin 
tutkijoiden mielestä epätavallista.51

On selvää, että puolisoiden välinen suhde muuttuu, kun heidän välilleen tulee 
sekä maantieteellistä että ajallista eroa.52

Seuraava lainaus valottaa lähemmin tätä elämännäkemystä:

Ja erityisen tarkkaan nyt kun koko maailma on vastaan eikä koskaan myöten 
[...] ja nyt vielä viimeiseksi pyydän sinulta, ettet anna urheuden kadota [...] sillä 
suru ja sairaus ovat sisarukset.53

Petter Bäcksin kirjeistä voi vielä erottaa kotiin jääneen perheen tuntemaa kat-
keruutta. Bäcksin ja perheen suhteessa tuntuu olleen jonkinlainen kriisi. Tästä 
kertoo seuraava lainaus:

Jokainen voi luulla, että viivyn täällä vain lystin tähden [...] ei, olen todistanut 
parantavani taloudellista tilaani [...] Toivon vielä voittavani teidän luottamuk-
senne.54

Vuotta 1907 voidaan pitää kriisinä isä ja aviomies Petter Bäcksin ja koti-Suomessa 
olleen perheen välillä. Samaan aikaan Petter puolustaa päätöstään jäädä yhä 
Amerikkaan. Edellinen lainaus kertoo selvästi, miksi Petter yhä jäi Amerikkaan: 
hän haluaa vielä yrittää parantaa taloudellista tilannettaan. Kirjeen – ja lainauk-
sen – viimeisestä virkkeestä ilmenee, miten jännittynyt tilanne Petterin ja koti-
Suomessa olevan perheen välillä oli.

Johtopäätökset

Mitkä olivat Bäcksin tarinan keskeiset odotukset ja kokemukset? Kirjeistä ilme-
nee selvästi, että Bäcks meni – tyypilliseen pohjalaiseen tapaan – Amerikkaan 
parantaakseen taloudellista asemaansa. Paluumatka viipyi, koska Bäcks ei ollut 
mielestään ansainnut tarpeeksi, jotta hän voisi palata kunniallisesti. Tosin Petter 
ei missään sano selvästi sen summan suuruutta, joka riittäisi kunnialliseen ko-
tiinpaluuseen. Hän ei koskaan saanut kokoon tarvitsemaansa rahasummaa, vaan 

51 Barton 2007, 129–130.
52 Gerber 2006, 57.
53 PBkEB, Telluride (Colorado), 3.5.1904, EBbs, ÅAB. Alkuperäinen teksti kuuluu: “Och 

besynnerligt nog då allt världen skall vara mot och aldrig med [...] och nu till sist be-
der jag dig att du skall ej låta modet falla [...] för sorgen och sjukdomen äro syskon.”

54 PBkEB, Camp Bird (Colorado), 1.6.1907, EBbs, ÅAB.
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yhä uudelleen ja uudelleen siirsi kotiinpaluutaan. Tämä aiheutti ajan kuluessa 
jännitystä Bäcksin ja koti-Suomessa odottavan perheen välille.

Bäcksin työkuvaan liittyy paljon piirteitä, jotka olivat tyypillisiä amerikansiir-
tolaisille yleensäkin. Hän vaihtoi useasti työpaikkaa. Työpaikkojen vaihtuvuus 
ilmeni myös Bäcksin kirjekokoelmasta.

Bäcksin sosiaaliset suhteet Amerikassa olivat myös positiivisia. Hän tuntee 
yhteenkuuluvuutta muiden suomenruotsalaisten siirtolaisten kanssa. Kirjeiden 
perusteella vaikutti myös siltä, että hän mielellään asui ja seurusteli omasta 
kotipitäjästään lähteneiden kanssa. Yhdysvalloissa olevat sosiaaliset suhteet ja 
verkostot esitetään positiivisessa sävyssä, vastaavasti työasiat ja kotiin jääneet 
omaiset kuvataan tummemmin sävyin. Edellisen perusteella voidaan sanoa, että 
kirjeiden perusteella saatu kuva Bäcksistä ja hänen elämästään tarjoaa monimut-
kaisen ja kompleksisen kuvan.

Kirjeiden sisältö määrittyy myös sen mukaan, millaisia rooleja kirjoittaja 
itselleen luo. Kirjeissään Petter Bäcks esiintyy aviomiehenä, perheenisänä ja 
perheenelättäjänä. Hän lähetti perheelleen koti-Suomeen rahaa, toisaalta hän 
tunsi siitä syystä itsensä tilivelvolliseksi vaimonsa edessä: oliko hän ansainnut 
riittävästi? Jos ei, niin mikä oli siihen syynä? Usein Bäcks teki selkoa siitä, miksi 
hän ei ollut lähettänyt mielestään riittävästi rahaa perheelleen Suomeen.

Työstä kertoessaan Bäcks usein kirjoitti, että hän oli tullut esimiestensä ta-
holta kaltoin kohdelluksi. Kirjoittajan itselleen rakentama sosiaalinen verkosto 
koostui ainakin kirjeiden mukaan etupäässä omasta pitäjästä kotoisin tulleista 
siirtolaisista.

Kirjeissään Bäcks teki teräviä henkilökohtaisia analyysejä ympäröivästä 
amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Niiden ansiosta saamme tietää paljon tulomaan 
yhteiskunnallisista rakenteista. Bäcksin kirjeiden keskeinen anti amerikansiirto-
laisuuden tutkimukselle liittyykin juuri henkilökohtaisten, paikallisten ja valta-
kunnallisten olosuhteiden vuorovaikutukseen. Bäcksin kirjeet kuvastavat elävällä 
tavalla aikansa yhteiskuntaa ja sen arvoja. Samalla kirjeet kertovat myös yhden 
ihmisen ja yhden perheen siirtolaisuuskokemuksista.
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