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Tiivistelmä

Maisemalla on keskeinen rooli yksilön ja yhteisöjen identiteettien muodostuk-
sessa; identiteettiä ilmaistaan maiseman avulla ja maisema vaikuttaa identi-
teettien syntyyn ja ylläpitoon. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten 
suomalaisten asuttaman, Kanadan Saskatchewanissa sijaitsevan Uuden Suomen 
eli New Finlandin maisema on ilmentänyt siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä 
suomalaista alkuperää, muuttuvia ideologioita, arvoja ja yhteisöllisyyttä sekä 
suomalaisuuden merkityksiä eri aikoina. Tutkimuksesta selviää myös se, mitkä 
tekijät ovat vaikuttaneet suomalaisuuden ilmentymiseen. Tutkimus keskittyy 
arkipäivän maiseman keskeisiin elementteihin: rakennuksiin, hautausmaihin 
sekä henkilön- ja paikannimistöön. Tarkastelu alkaa suomalaisen asutuksen 
alkamisesta vuonna 1888 ja päättyy vuosituhannen vaihteeseen. 

Tutkimus perustuu visuaalisiin havaintoihin, joita kirjallisuus, kuvat ja 
haastattelut täydentävät. Tutkimuksessa sovelletaan laadullista, tulkinnallista 
lähestymistapaa, joka etenee havainnoista maiseman taustalla vaikuttaviin val-
tasuhteisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin. 

Tuloksissa erotetaan viisi kronologista maisemajaksoa, jotka eroavat toi-
sistaan siinä, millaisia merkityksiä suomalaisuus ja suomalainen identiteetti 
ovat asukkaiden keskuudessa saaneet sekä siinä, millaisena ja millä ehdoilla 
suomalaisuus on maisemassa ilmentynyt. Kanadan siirtolaisuuspolitiikalla ja 
maailmanpoliittisilla tapahtumilla on suuri merkitys maisemajaksojen muo-
dostumisessa. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana hallinto rajoitti suo-
malaisten toimintaa ja kansallisten symbolien käyttöä, koska Suomi ja Kanada 
olivat toistensa vihollisvaltioita. 1960–70-lukujen assimilaatiojakson jälkeen 
monikulttuurisuuspolitiikka puolestaan motivoi suomalaisten juurien näky-
väksi saattamista 1980-luvulla. Juurien maisemallistamisella eli esiintuomisella 
asukkaat osoittavat syntyperänsä merkitykselliseksi. Muistamisen maisemassa 
suomalainen identiteetti on kytkeytynyt erityisesti suomen kieleen, kulttuuri- 
traditioihin ja uudisasukkailta periytyneeseen arvomaailmaan, jossa keskeisintä 
on ollut evankelis-luterilainen uskonto ja sen työetiikka. Maisema ilmentää myös 
sitä, että uudisasukkaiden osallistuminen Saskatchewanin rakentamiseen on 
tärkeä osa asukkaita yhdistävää narratiivia. Unohtamisen maisema puolestaan 
sisältää yhteisön tietoisesti unohtamaa historiaa, johon kuuluvat muun muassa 
ajoittaiset seurakuntien väliset ristiriidat.

Uuden Suomen maisematutkimus auttaa tutkimaan ja ymmärtämään myös 
muiden siirtokuntien ja yhteisöjen monimuotoista identiteettien maisemaa. Tu-
lokset osoittavat, että maiseman avulla on mahdollista löytää uusia näkökulmia 
useiden eri alojen tutkimukseen.
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Abstract

The landscapes of identities in New Finland of Saskatchewan –  
from settlement to ethnic re-identification

The present study examines how the landscape of the rural immigrant colony 
of New Finland (Saskatchewan, Canada) has reflected the Finnish origins of the 
about 350 settlers and their descendants, their changing ideologies, values, sense 
of collectiveness and the meanings of the Finnish roots. The study also reveals 
the reasons and power structures behind the ethnic expressions. Researched 
time period runs from the beginning of the settlement in 1888 to the turn of the 
millennium.

The research concentrates on buildings, cemeteries, personal names and place 
names which contain strong visual and symbolic messages and are all important 
constituents of mundane landscapes. For example, the studied personal names 
are important identity-political indexes telling about the value of the Finnish na-
tionalism, community spirit, dual Finnish-Canadian identities and also the process 
of assimilation which, for example, had differences between genders.  

The study is based on empirical field research, and iconographical and textual 
interpretations supported by classifications and comparative analyses. Several 
interviews and literature were essential means of understanding the changing 
political contexts which influenced the Finnish settlement and its multiple land-
scape representations. 

Five historical landscape periods were identified in New Finland. During 
these periods the meanings and representations of Finnish identity changed 
along with national and international politics and local power structures. For 
example, during the Second World War Canada discouraged representations of 
Finnish culture because Finland and Canada were enemies. But Canada’s multi-
cultural policy in the 1980s led to several material and symbolic representations 
indicating the Finnish settlement after a period of assimilation and deinstitution-
alization. The study shows how these representations were indications of the 
politics of a (selective) memory. Especially Finnish language, cultural traditions 
and the Evangelical-Lutheran values of the pioneers, which have been passed 
down to new generations, are highly valued part of the Finnish heritage. Also 
the work of the pioneers and their participation in the building of Saskatchewan 
is an important collective narrative. The selectiveness of a memory created the 
landscape of forgetting which includes deliberately forgotten parts of the history. 
For example, the occasional disputes between the congregations are something 
that has been ignored. 

The results show how the different landscape elements can open up a useful 
perspective to diaspora colonies or other communities also by providing infor-
mation which otherwise would be indistinguishable. In this case, for example, 
two cemeteries close together were a sign of religious distributions among the 
early settlers. 
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Kiitokset

Väitöstutkimuksen teko vaikuttaa usein yksinäiseltä työltä, mutta yksin en onneksi 
ole sitä joutunut tekemään. Olen tehnyt väitöstutkimukseni Helsingin yliopiston 
maantieteen laitoksella jatko-opiskelijana. Osan ajasta olen saanut työskennellä 
laitoksen tiloissa osaavien ja kannustavien ihmisten keskuudessa. Kiitos kuuluu 
heille kaikille. Erityisesti haluan kiittää työni ohjaajaa, kulttuurimaantieteen 
professori Pauliina Raentoa, joka näki tutkimusaiheessani mahdollisuuksia ja 
kannusti jatkamaan pitämieni välivuosien jälkeen. Ilman hänen ohjaustaan ja hä-
nen kanssaan käymiäni inspiroivia keskusteluja vaeltelisin yhä tutkimuksellisilla 
harhapoluilla. Kiitän professori Raentoa myös mahdollisuudesta työskennellä 
hänen johtamassaan, Suomen Akatemian rahoittamassa ”Maisemat, ikonit ja 
kuvat” -projektissa, joka taloudellisesti mahdollisti sekä tutkimuksen teon että 
osallistumiseni kansainvälisiin konferensseihin. Myös tutkimukseni toista oh-
jaajaa, professori Markku Löytöstä kiitän asiantuntevasta ohjauksesta, lukuisten 
käytännön asioiden hoitamisesta ja mahdollisuudesta rauhalliseen työhuoneeseen 
maantieteen laitoksella. Haluan kiittää myös emeritusprofessori Kalevi Rikkistä, 
joka alkujaan johdatti minut Uuteen Suomeen tekemään pro gradu-tutkimusta 
ja kannusti jatkamaan aiheen parissa. 

Kiitän lämpimästi myös väitöskirjani esitarkastajia emeritusprofessori Arnold 
Alasta ja maisematutkimuksen professori Maunu Häyrystä hyvistä huomioista ja 
neuvoista, joiden avulla pystyin tarkentamaan ja selkeyttämään tutkimustani.

Uuden Suomen tutkiminen ei olisi ollut mahdollista ilman alueen asukkaiden 
innostunutta asennetta ja osallistumishalua. Suuret kiitokset kuuluvat heille 
kaikille. Erityisesti haluan kiittää Elvie ja Carl Denetiä sekä Allie ja Art Knuttilaa, 
jotka majoittivat minut ja ”tutkimusassistenttini” kenttätutkimusten aikana.  
Heidän ansiostaan tutustuin alueen muihin asukkaisiin ja pääsin havainnoimaan 
useita vaikeasti saavutettavia kohteita; lisäksi tutkimuspäivät huipentuivat ratki-
riemukkaaseen yhdessäoloon. Kenttätutkimuspäivistä muodostui ikimuistoisia.
Valitettavasti pitkä etäisyys Uuden ja vanhan Suomen välillä on estänyt jatkuvat 
vierailut ja aktiivisen osallistumisen toistemme elämään. Onneksi olen saanut 
nauttia useista Uuden Suomen asukkaiden vastavierailuista ja saanut myös uusia 
ystäviä eri puolilla Kanadaa asuvista Uuden Suomen siirtolaisten jälkeläisistä. Va-
litettavasti useat tutkimusta auttaneet uusisuomalaiset eivät ole enää näkemässä 
valmista työtäni. Suurta surua tuntien olen vastaanottanut useita suruviestejä 
Uudesta Suomesta. Uskon, että muun muassa Carl Denet, Art Knuttila ja Robert 
Salo olisivat ylpeinä lukeneet tätä valmista julkaisua. 

Tutkimuksen tekemisen tärkeä edellytys on ollut taloudellinen tuki. Suuret 
kiitokseni Suomen Akatemialle (projekti 1123561), Emil Aaltosen Säätiölle, Suo-
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men Kulttuurirahaston Maili Aution rahastolle sekä Kalle ja Dagmar Välimaan 
rahastolle, Helsingin yliopistolle ja Wiipurilaiselle osakunnalle, jotka ovat mah-
dollistaneet kenttätutkimukset Uudessa Suomessa ja keskittymisen päätoimisesti 
tutkimuksen tekoon. Kiitos myös Siirtolaisuusinstituutin johtajalle Ismo Söderlin-
gille ja tutkimusjohtaja Elli Heikkilälle tutkimukseni julkaisemisesta, sekä tutkija 
Jouni Korkiasaarelle ja Kirsi Sainiolle käsikirjoitukseni nopeasta taittamisesta 
julkaisukuntoon. Suuri kiitos kuuluu myös ystävälleni Heli Metherille, joka toimi 
”kielipoliisina” ja oikoluki käsikirjoituksen.  

Suomen Akatemian maisematutkimusprojekti toi työtovereikseni ja vertais-
tuekseni jatko-opiskelijat, filosofian maisterit Salla Jokelan ja Hannu Linkolan. 
Heidän kanssaan käymäni keskustelut auttoivat avaamaan monia tutkimuksen 
umpisolmuja ja toivat avun niihin hetkiin, jolloin oma motivaationi oli hukassa. 
Kiitän heitä myös käytännön neuvoista karttojen piirtämisessä ja mahtavasta 
seurasta konferenssimatkoilla. Konferenssimatkalla tutustuin myös filosofian 
tohtori Jani Vuolteenahoon, jota kiitän lämpimästi toimimisesta käsikirjoitukseni 
epävirallisena esitarkastajana. Kiitos myös historioitsija Maureen Pedersenille, 
joka toimitti minulle hankalasti saatavia aineistoja Saskatchewanin arkistosta, ja 
”mikrotukihenkilölleni” Åke Metherille, joka jo vuosien ajan on voittanut taistelut 
kapinoivaa tietokonettani vastaan.

Vuosia kestäneen suururakan sivusta seuraaminen ei ole ollut helppoa per-
heelleni. Haluan kiittää läheisiäni kärsivällisyydestä, ymmärryksestä, rakkaudesta 
ja ihanasta yhteisestä elämästämme. Omistan tämän tutkimukseni rakkaille 
lapsilleni Olli-Aaronille ja Ulriikalle toivoen, ettei äidin loputtomalta vaikuttanut 
uurastus väitöskirjan parissa jää heidän päällimmäiseksi lapsuusmuistokseen, 
eikä vie heidän opiskeluintoaan. Toivon väitöstutkimukseni olevan muistutus 
siitä, että KAIKKI on mahdollista! Lämmin halaus ja kiitos myös rakkaille van-
hemmilleni Ulla ja Martti Hännikäiselle. Ilman heidän kannustustaan ja moni-
muotoista apuaan, johon on kuulunut muun muassa ”apurahoja” ja toimimista 
niin lastenhoitajana, tutkimusapulaisena kuin kodinhoitajanakin, tämä projekti 
olisi edelleen kesken.

Lopuksi haluan kiittää myös ihania ystäviäni Heliä, Iisaa, Kristiinaa, Ninaa, 
Petraa, Petriä, Riikkaa, Saria ja Tuijaa, joka ovat kukin monin eri tavoin aut-
taneet ratkaisemaan kiireisen arjen käytännön ongelmia, epätoivon hetkellä 
kannustaneet jatkamaan ja olleet mukana niin iloissa kuin alamäissäkin. – Nyt 
pulkkamäkeen!

Tuusulassa helmikuisena pakkaspäivänä 2010,

Outi-Kristiina Hännikäinen
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Vuosien 1820–1930 välisenä aikana Pohjois-Amerikkaan muutti Euroopasta noin 
40 miljoonaa siirtolaista (Kero 1996: 55). He asettuivat usein lähelle maanmie-
hiään, minkä seurauksena Pohjois-Amerikkaan muodostui etnisiin kulttuuripiir-
teisiin pohjautuvia saarekkeita. Etniset yhteisöt helpottivat sopeutumista uuteen 
maahan, vieraiden kielten ja kulttuurien keskelle. Esimerkiksi nimeämällä uusi 
asuinalue lähtömaahan liittyvällä nimellä vahvistettiin omaa identiteettiä ja ero-
tettiin uusi asuinalue ympäristöstään omaksi kokonaisuudekseen (Ryden 1993: 
99). Stockholm, Odessa, Tantallon (linna Skotlannissa), Tarnopol (alue Puolassa) ja 
Stonehenge ovat vain muutamia esimerkkejä eurooppalaiseen lähtöalueeseen viit-
taavasta nimistöstä Kanadassa sijaitsevan Saskatchewanin provinssin kartalla.

Paikannimistö on vain yksi elementti maisemassa, joka kokonaisuudessaan 
ilmentää jatkuvasti muuttuvia ja useista eri tekijöistä koostuvia identiteettejä. Mai-
sema myös vaikuttaa identiteettien muodostumiseen. Yksilön identiteetti koostuu 
hänen tärkeiksi kokemistaan tekijöistä, joita voivat olla esimerkiksi sukupuoli, ikä 
ja kansallisuus. Kollektiivinen identiteetti puolestaan perustuu samaistumiseen 
muiden kanssa (Moilanen & Sulkunen 2006: 7). Siirtolaisyhteisössä keskeisiä 
ryhmää yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi kieli, lähtömaan kulttuuri ja tavat, 
uskonto sekä yhteiseksi mielletty historia. Siirtolaisyhteisön asuttaman alueen 
etninen maisema sisältää ryhmälle tärkeää ikonografiaa, joka voi liittyä esimerkiksi 
uskontoon, nimistöön, rakennustapaan tai kansallisten symboleiden käyttöön 
(Fellmann ym. 1990: 191; Conzen 1994). Fyysisten maisemaelementtien lisäksi 
etninen maisema on olemassa myös maisemaesityksissä eli representaatioissa 
sekä esimerkiksi muistoina, mielikuvina ja symbolisina merkityksinä. Etninen 
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maisema saattaa myös jäädä ”näkymättömäksi” ja ilmetä esimerkiksi yhteisön 
jäsenten välisessä kommunikaatiossa.

Identiteetin ilmenemiseen ja ilmentämiseen vaikuttavat eritasoiset valtasuh-
teet. Valtasuhteet ja identiteettien muodostumiseen liittyvät valinnat tekevät iden-
titeeteistä poliittisia. Keskeinen osa siirtolaisten identiteettipolitiikkaa muodostuu 
usein tilanteessa, jossa siirtolaiset pyrkivät säilyttämään omaa kulttuuritaustaan-
sa, mutta myös menestymään uudessa yhteiskunnassa. Tämän seurauksena muo-
dostuu jakaantuneita kulttuurisia ja territoriaalisia identiteettejä, jotka näkyvät ja 
vaikuttavat erilaisina eri konteksteissa (Kaplan 1999: 31–49; Kuusisto-Arponen 
2008: 17; ks. myös Herb & Kaplan 1999; Billig 2002; Hall 2005).

Valtasuhteet näkyvät muun muassa siinä, millaiseksi identiteetti muodostuu 
ryhmän sisällä, ja siinä, miten identiteetin annetaan näkyä. Esimerkiksi valtiovalta 
saattaa rajoittaa identiteettien ilmenemistä muun muassa kieltämällä joidenkin 
ideologisten tunnusten käytön tai muuttamalla paikannimistöä poliittista valtaa 
tukevaksi. Valtarakenteiden vaikutus etniseen maisemaan näkyy selkeimmin hal-
linnollisen vallan toimenpiteiden kautta, mutta valtarakenteet toimivat monilla 
tasoilla. Paikannimistökin kertoo monien aluetasojen identiteettipolitiikasta, 
koska kaikenkokoisien yhteisöjen asukkaat voivat muodostaa paikannimiä. 
Esimerkiksi Kaakkois-Saskatchewanissa sijaitsevaa, suomalaisten siirtolaisten 
asuttamaa New Finlandia eli Uutta Suomea (kuva 1) ei löydy Saskatchewanin 
maantiekartoilta, mutta alue tunnetaan nimillä New Finland ja Uusi Suomi pai-
kallisesti, kirjallisuudessa ja lehtiartikkeleissa.

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Uuden Suomen maiseman ilmentämiä, asuk-
kaiden suomalaisesta alkuperästä kertovia elementtejä ja syitä niiden näkymiseen 
tai näkymättömyyteen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

1.  Miten suomalainen kulttuuri ja etninen identiteetti ovat näkyneet Uuden 
Suomen maisemassa (rakennuksissa, hautausmailla sekä henkilön- ja  
paikannimistössä) eri aikoina?

2.  Miten paikalliset asukkaat ja alueella vierailleet henkilöt ovat kokeneet mai-
semassa näkyvän suomalaisuuden eri aikoina, ja mitkä tekijät on mielletty 
suomalaisiksi?

3.  Miksi ja millä ehdoilla etninen maisema muodostui tietynlaiseksi eri  
aikoina?

Uusi Suomi sijaitsee Saskatchewanin provinssin kaakkoisosassa noin 40 kilomet-
riä Manitoban rajasta länteen ja 160 kilometriä Yhdysvaltojen rajasta pohjoiseen 
(kuva 1). Itäinen osa Uudesta Suomesta kuuluu hallinnollisesti Rocanvillen 
kuntaan ja läntinen osa Willowdalen kuntaan. Kuntaraja kulkee melko tarkkaan 
suomalaisasutuksen keskeltä pohjois-eteläsuunnassa. Vaikka Uusi Suomi sijait-
seekin Saskatchewanin tiheästi asut ulla vyöhykkeellä, ovat etäisyydet keskusten 
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välillä pitkät. Uutta Suomea lähimmät pikkukaupungit ovat Rocanville idässä ja 
Whitewood lounaassa. Kumpaankin on matkaa Uuden Suomen kirkol ta noin 25 
kilometriä.

Uuden Suomen uudisasutus alkoi vuonna 1888 ensimmäisen suomalaisen 
uudisasukkaan, David Kautosen muutettua alueelle. Vuoteen 1933 mennessä 
alueelle oli muuttanut noin 350 suomalaista. Lisäksi noin 50 suomalaista oleskeli 
alueella jonkin aikaa (LNFW 1982, 2001). Aluetta on pidetty eräänä parhaiten 
suomalaisuutensa säilyttäneenä siirtolaisalueena maailmalla (ks. Korkiasaari 
1989: 118), koska vielä sadan vuoden kuluttua asutuksen alkamisesta suomalais-
ten jälkeläiset muodostivat yhteisön, jonka asukkaista moni puhui suomea. Myös 
musiikki- ja ruokaperinne, juhannusjuhlat kokkoineen sekä saunominen ovat 
osa tätä pitkään säilynyttä suomalaisperinnettä. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
(Johnson 1962; Hännikäinen 1998; ks. LNFW 1982: 2) on todettu, että syrjäinen 
sijainti sekä suhteellisen suuri ja yhtenäinen suomalaisasutus edesauttoivat 
suomalaisen kulttuurin säilymistä alueella.

Uuteen Suomeen muuttaneet siirtolaiset olivat niiden arviolta 350 000 suoma-
laisen joukossa, jotka muuttivat Pohjois-Amerikkaan vuosina 1870–1929 (Kero 

Kuva 1. Uuden Suomen sijainti Saskatchewanin provinssin kaakkoisosassa. 
Kursiivilla merkityt paikannimet ovat tutkimuksessa mainittuja kanadansuomalaisten 
asuinalueita.
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1996: 54–55; Pohjois-Amerikan suomalaisesta siirtolaishistoriasta esim. Hoglund 
1960; Raivio 1975, 1979; Peltoniemi 1985; Korkiasaari 1989; Lindström 1991, 
2000; Kero 1996, 1997). Näiden suomalaisten siirtolaisten mukanaan viemää 
kulttuuria on tutkittu paljon eri tieteenalojen piirissä. Etenkin historioitsijat ja 
kielitieteilijät ovat tutkineet Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden suomalaisten 
siirtolaisten kulttuuriperinteiden ja kielen säilymistä (Kanadansuomalaisten 
assimilaatiota ja suomen kielen käyttöä ovat tutkineet esim. Laine 1981; Saari-
nen & Tapper 1988; Sintonen 1992, 1999; Virtaranta ym. 1993; Roinila 2000; 
Harvey & Heinonen 2003; Korkiasaari & Roinila 2005). Asuinalueiden maisema 
on kuitenkin saanut varsin vähän huomiota, vaikka sillä on keskeinen asema kult-
tuuriarvojen välittäjänä ja ilmentäjänä. Suomen kielessä sana maisema yhdistyy 
usein näkymään, mutta maisema ilmentyy useilla tavoilla. Se voi olla esimerkiksi 
näkymä, taideteos, kuva, kirjallinen kuvaus, mielikuva, muisto tai alueellinen 
kokonaisuus.

Tutkimuksessani Uuden Suomen maisema rajautuu ensin suomalaisasutuk-
sen rajojen mukaan alueelliseksi kokonaisuudeksi. Rajaamisessa olen käyttänyt 
1950-luvun alussa väliaikaisesti vakiintuneita suomalaisen asutuksen rajoja. 
Tällöin suomalaisten asuttama alue oli myös laajimmillaan. Tämän alueen sisällä 
tarkastelemani maisema koostuu rakennuksista, hautausmaista sekä henkilön- ja 
paikannimistöstä. Näitä maisemaelementtejä tarkastelen fyysisinä rakenteina ja 
niiden symbolisina merkityksinä, tekstuaalisen merkityksenannon tuottamina 
symboleina sekä kirjallisuuden ja kuvien tuottamina representaatioina. Lisäksi 
tutkimani maisema on olemassa mielikuvina, muistoina ja merkityksinä. Tarkas-
telen sekä fyysistä, symbolista että representaatioiden kautta tuotettua maise-
maa, koska ne ovat jatkuvassa vaikutussuhteessa keskenään. Tarinat, mielikuvat 
ja muistot syntyvät fyysisten ja symbolisten maisemaelementtien keskellä, ja 
toisaalta tarinat ja muistot toimivat fyysisten maisemaelementtien innoittajina. 
Esimerkiksi yhteisön muistia voidaan tehdä näkyväksi muistomerkkien avulla 
(Raivo 1999, 2000).

Tutkimukseni jakaantuu neljään osaan:

1. Teoreettinen tausta ja käsitteet
2. Aineistot ja menetelmät
3. Uuden Suomen asutushistoria
4. Empiirinen tutkimus

Teoreettisessa luvussa ”Maisema, identiteetti ja kulttuuri” käyn läpi sitä maan-
tieteen tutkimusta, jolle oma tapaustutkimukseni perustuu. Siihen kuuluvat 
humanistis-hermeneuttinen maisematutkimus, identiteettipoliittinen maisematut-
kimus ja perinteinen pohjoisamerikkalainen kulttuurisen maantieteen tutkimus. 
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Tarkasteluni siirtyy laajasta tieteenfilosofisesta näkökulmasta kohti maiseman 
yksityiskohtia. Kerron aluksi soveltamastani ymmärtävästä hermeneuttisesta 
tutkimusfilosofiasta ja siihen nojautuvasta maisematulkinnasta. Etnisen identi-
teetin esiintuomista sekä sen taustalla olevia valintoja ja valtasuhteita lähestyn 
seuraavassa alaluvussa identiteettipoliittisesta näkökulmasta. Tässä toisessa 
alaluvussa määrittelen keskeiset käsitteet ja avaan ideaa kanadansuomalaisten 
identiteettien maisemallistamisesta. Viimeisessä alaluvussa kerron perinteisestä 
pohjoisamerikkalaisesta maisematutkimuksesta, joka on ollut keskeinen läh-
tökohtani empiiristen havaintojen tekemisessä Uuden Suomen rakennuksista 
ja hautausmailta. Luvussa esittelen myös aiemmat suomalaisten siirtolaisten 
asuttamien alueiden maisemia koskevat tutkimukset, jotka pääosin tukeutuvat 
tähän koulukuntaan.

Aineistot ja menetelmät -osuudessa tarkastelen käyttämääni aineistoa ja sen 
käsittelyyn soveltamiani tutkimusmenetelmiä. Tutkimukseni tärkeimmän aineis-
ton olen kerännyt kulttuurimaantieteellisissä kenttätutkimuksissa (esim. Eyles & 
Smith 1992; DeLyser & Starr 2001), joita tein Uudessa Suomessa vuosina 1995 
ja 1999 yhteensä noin kuuden viikon ajan. Tärkeimmän aineistoni muodostavat 
omat visuaaliset havaintoni, joita kirjallisuus, kuvat ja haastattelut täydentävät. 
Aineiston keruun ajankohdat ja tutkimuskirjallisuus vaikuttavat siihen, että 
maisematulkintani ajoittuu Uuden Suomen asutuksen alkamisesta vuonna 1888 
vuosituhannen vaihteeseen. Humanistis-hermeneuttisen metodologian mukaan 
maisemaa voidaan tulkita lukemalla sitä tekstin tavoin (esim. Duncan & Duncan 
1988; Barnes & Duncan 1992), jolloin tulkinta etenee empiirisistä havainnoista 
maiseman taustalla vaikuttaviin yhteiskunnallisiin ja historiallisiin prosesseihin 
(Raivo 1996: 24). Tulkinnan apuna olen käyttänyt luokitteluja, jotka jäsensivät 
tutkimieni maisemaelementtien ominaisuuksia ja helpottivat ajallisten muutosten 
tulkintaa.

Luvussa neljä kerron Uuden Suomen asutushistoriasta, lähialueen muista 
etnisistä ryhmistä ja lyhyesti luonnonolosuhteista. Niiden tunteminen on tärke-
ää, koska ne kaikki ovat osaltaan vaikuttaneet suomalaisten etnisten piirteiden 
ilmenemiseen maisemassa. Preerian asuttamisen taustalla oli monia säädöksiä, 
jotka vaikuttivat asutuksen muodostumiseen ja rakenteeseen. Suomalaiset 
siirtolaiset eivät myöskään olleet yhtenäinen joukko, vaan heidän käsityksensä 
”suomalaisuudesta” oli hyvin monimuotoista. Erot saattoivat olla esimerkiksi 
poliittisia, uskonnollisia tai lähtöalueesta juontuvia. Lisäksi siirtolaisuuden ra-
kenne ja syyt vaikuttavat etnisten elementtien säilymiseen ja kokemiseen, joten 
näiden tekijöiden tunteminen on tärkeää etnisen maiseman tulkinnan kannalta. 
Myös kanssakäyminen suomalaisten ja muiden asukkaiden kesken vaikuttaa 
kulttuurielementtien ilmenemiseen ja säilymiseen. Etenkin eri etnisten ryhmien 
välisillä avioliitoilla on suuri merkitys kulttuuripiirteiden säilymisessä. Tästä 
syystä tarkastelen Uutta Suomea ympäröivän alueen asukkaiden etnistä taustaa ja 
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kanssakäymistä. Luonnonolot puolestaan ovat vaikuttaneet siirtolaisten alueella 
harjoittamiin elinkeinoihin, tarvittaviin rakennuksiin ja rakennustekniikkaan. 
Esimerkiksi puuttomalla preerialla luonnollisena rakennusaineena toimi helposti 
saatavissa oleva turve huolimatta siirtolaisten etnisistä lähtökohdista (Conzen 
1994: 223). Kuva 2 havainnollistaa tutkimaani Uuden Suomen maisemaa ja siihen 
vaikuttavaa tutkimuksellista kontekstia.

Tutkimuksen empiirisessä osassa, luvussa viisi, tarkastelen alueen asukkaiden 
suomalaisen alkuperän ilmentymistä valitsemissani maisemaelementeissä Uuden 
Suomen maisemassa. Näitä ovat rakennukset, hautausmaat, henkilönnimet ja 
paikannimistö. Olen valinnut tutkimuskohteeksi rakennukset, koska niitä on perin-
teisesti pidetty yhtenä tärkeimmistä kulttuuripiirteistä viestittävistä elementeistä. 
Rakennuksista tarkastelen asuinrakennuksia ja pihapiirien muita rakennuksia 
sekä yleisessä käytössä olevia rakennuksia, joita ovat koulut, raittiusseuran talo eli 
haali ja kirkot. Suomalaisten siirtokuntien hautausmaita ei ole juurikaan tutkittu 
aiemmin, joten niiden kautta avautuu uusi näkökulma suomalaisiin siirtolaisiin. 
Hautausmaat kertovat asutushistoriasta, arvoista ja identiteetistä, sekä heijastavat 
muussakin rakennetussa maisemassa tapahtuneita muutoksia (esim. Francaviglia 
1971; Price 1966; Raivo 1996; Jordan 2002). Tarkastelen myös hautausmailla 
näkyviä henkilönnimiä, joiden väitän olevan tärkeitä identiteettipoliittisia signaa-
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leja. Ne heijastelevat esimerkiksi etnisen identiteetin muutosta ja yhteisöllisyyttä 
sekä vaikuttavat paikkojen ja rakennusten nimeämisiin. Lisäksi tutkin paikkojen 
nimiä: niillä on todettu olevan suuri merkitys asukkaiden ja alueiden identiteet-
tiin sekä paikoista muodostettaviin mielikuviin (Berg & Kearns 1996; Norton 
2000: 291; Berg & Vuolteenaho 2009). Samalla nimistö välittää tietoa asukkaiden 
alueellisesta tietoisuudesta ja suhteesta asuinalueeseen. Ne ovat myös keskeisiä 
poliittisen maiseman elementtejä, koska ne ilmentävät eritasoisia valtasuhteita 
(Kearns ja Berg 2002: 285).

Kirjallisuuden, haastattelujen ja kuvien avulla tarkastelen maiseman ajallista 
muutosta sekä sitä, miten alueen asukkaat ja alueella vierailleet henkilöt ovat ko-
keneet tutkimassani maisemassa näkyneen suomalaisuuden. Lisäksi tarkastelen 
niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet suomalaisuuden ilmenemiseen eri aikoina. 
Esimerkiksi maantieteilijöiden Stephen Danielsin ja Dennis Cosgroven (2000: 1) 
mukaan maiseman kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää konkreettisten 
maisemaelementtien tuntemista, mutta myös maisematekstien ja maiseman ”raken-
tajien” maisemakuvan tuntemista osana laajempaa historiallista kokonaisuutta.

Suomalaisuuden ja sen näkymisen ehtojen määrittely vaatii tuekseen poliit-
tista, taloudellista ja historiallista kontekstia. Tutkimuksen edetessä tarkasteluni 
painottui ulkoisista, aikaan sidotuista konteksteista yhteiskunnallis-poliittiseen 
ja kulttuurihistorialliseen kontekstiin. Kanadan poliittinen historia ja erityisesti 
asutus- ja siirtolaispolitiikat nousivat tässä tutkimuksessa keskeisiksi tarkaste-
lunäkökulmiksi, koska niillä vaikutettiin siihen, miten suomalaisuus on saanut 
näkyä Kanadassa. Kontekstin muodostamista varten olen perehtynyt Kanadan ja 
Saskatchewanin kulttuuriseen, taloudelliseen ja poliittiseen historiaan, Suomen 
kulttuuriseen ja poliittiseen historiaan sekä Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen 
suomalaisen siirtolaisuuden historiaan.

Olen tarkastellut suomalaissiirtokunnan maisemaa, koska suomalaisten 
siirtolaisalueiden osalta maisemaa on tutkittu hyvin vähän. Tutkimuksissa on 
tarkasteltu lähinnä sitä, miten suomalaisten siirtolaisten muodostamat uskonnol-
liset ja poliittiset ryhmät ovat vaikuttaneet pohjoisamerikkalaiseen kulttuuriin 
(esim. Saarinen 1967; Kivisto 1988). Aiemmat Pohjois-Amerikan suomalaisalu-
eiden maisemaa käsittelevät tutkimukset (esim. Mather & Kaups 1963; Alanen 
1981, 2005; Kaups 1983, 1989; Varjo 1985) ovat keskittyneet konkreettisiin 
maisemaelementteihin, ja jossain määrin paikannimiin (esim. Kaups 1966, 1978, 
1979). Tutkimusaiheena ovat olleet lähinnä rakennustekniikka, saunat, talotyypit 
ja nimistö, joita on tarkasteltu erillisinä kokonaisuuksina lähinnä Isojen järvien 
alueella Minnesotassa, Wisconsinissa, Michiganissa ja Ontariossa. Tutkimukset 
(esim. Mather & Kaups 1963; Rasmussen 1985; Varjo 1985; Torma 1988) ovat 
perustuneet tutkijan empiirisiin havaintoihin esimerkiksi rakennusten fyysisis-
tä ominaisuuksista. Maisemaelementtien taustalla vaikuttavat valtasuhteet ja 
yhteiskunnalliset muutokset eivät ole juurikaan saaneet huomiota, koska suurin 
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osa tutkimuksista on perustunut niin sanottuun perinteiseen kulttuuriseen 
maantieteeseen, jossa tutkimus korosti kulttuurin vaikutusta maisemaan. Näin 
tutkimukseni tuo uutta tietoa suomalaisten vaikutuksesta Pohjois-Amerikan 
maisemaan, ja auttaa ymmärtämään laajemmin identiteettipoliittista maisemaa 
ja sen taustalla olevia tekijöitä. Tutkimuksestani selviää myös se, miten maise-
maelementtien, kuten hautausmaiden tutkimusta voidaan nykyaikana hyödyn-
tää kulttuurimaantieteellisessä tutkimuksessa, ja miten maisemaa käytännössä 
voidaan tutkia.

Tutkimuksestani saatava uusi tieto ei koske pelkästään maiseman kehitystä, 
vaan kertoo samalla siirtolaisten identiteetissä ja yhteisön rakenteissa tapahtu-
neista muutoksista. Uuden Suomen etnisen maiseman kehityksen tunteminen 
auttaa ymmärtämään ja tutkimaan myös muiden (suomalaisten) siirtokuntien 
tai etnisten yhteisöjen maiseman kehitystä ja maiseman merkityksiä. Vaikka 
tuloksista ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että etnisen maiseman elementit 
olisivat samanlaisia kaikissa suomalaisten asuttamissa siirtokunnissa, tulokset 
kertovat kuitenkin yleisistä siirtokuntien maisemaan vaikuttavista prosesseista. 
Eri maisemaelementit sisältävät tietoa diasporaprosesseista kuten ideologisista 
eroista, arvoista ja identiteeteistä.



Maisematutkimus kehittyy jatkuvasti, kuten minkä tahansa tieteenalan tutkimus, 
ja tutkimusfilosofiat ja metodologiat uudistuvat. Uusi ymmärrys syntyy aiemman 
tutkimuksen kritiikistä tai aiempaa tutkimusta syventämällä. Myös maisematutki-
muksessa muutokset ovat usein olleet yhteydessä yhteiskunnallisiin muutoksiin, 
jotka heijastuvat eri tieteenaloilla tieteenfilosofisiin ja metodologisiin painotuk-
siin. Maisematutkimusta on koko sen historian ajan leimannut peruskäsitteiden, 
maiseman ja kulttuurin (ks. Anderson & Gale 1992; Norton 2000: 11–18) vaikea 
määritteleminen ja määrittelyjen uusiutuminen. Esimerkiksi maisematutkimuk-
sen professori Maunu Häyrysen (2008) mukaan maisema on täynnä paradokseja. 
Maisema voi olla samanaikaisesti esimerkiksi pysyvä ja muuttuva, todellinen ja 
kuviteltu, annettu ja tuotettu. Nämä paradoksit tekevät määrittelystä vaikean.

Ongelmat sanan ”maisema” määrittämisessä eivät ole olleet pelkästään 
maantieteellisiä vaan myös kielitieteellisiä, koska sanan sisältö on erilainen eri 
kielissä (ks. Granö 1982; Keisteri 1990; Olwig 1996; Raivo 1996; Muir 1999). 
Useissa eurooppalaisissa kielissä maisema-sana sisältää kaksoismerkityksen: se 
ymmärretään katseella aistittavana näkymänä eli näköalana, ja toisaalta rajattuna 
alueena. Suomen kielessä maisema-sanan ensisijainen merkitys liittyy katsojalle 
näkyvään kokonaisuuteen eli näköalaan, mutta maisema voidaan ymmärtää myös 
alueellisesti tai tapana nähdä ja jäsentää ympäristöä (Raivo 1999: 104, 2002: 
89–91; Häyrynen 2008). Vaikka maisema käsitteenä ei ole ollut yksiselitteinen, 
on sen merkitys tallentavana ja historiallisesti muuttuvana prosessina yleisesti 
tunnustettu. Maisematutkimus on keino ymmärtää ihmisen identiteettiä sekä 
yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista toimintaympäristöä (Norton 2000: 

MAISEMA, IDENTITEETTI 
JA KULTTUURI 2
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317). Tässä tutkimuksessa rajaan ensin maiseman suomalaisasutuksen mukaan 
alueelliseksi kokonaisuudeksi. Tämän alueen sisällä tarkastelen rakennusten, hau-
tausmaiden sekä henkilön- ja paikannimistön maisemaa. Näitä maisemaelement-
tejä tarkastelen fyysisinä rakenteina, joihin liittyy myös symbolisia merkityksiä, 
tekstuaalisen merkityksen annon tuottamina symboleina sekä kirjallisuuden ja 
kuvien tuottamina representaatioina. Nämä maiseman erilaiset muodot muodos-
tavat keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevan kokonaisuuden, jota täydentää 
maiseman huomioiminen myös muistoina, mielikuvina ja merkityksinä.

Maisematutkimuksissa tutkittavat maisemaelementit ja niihin vaikuttavat 
tekijät sekä tutkimusmetodit ovat yhteydessä siihen, miten maisema-käsite on 
ymmärretty eri aikoina. Työni perustana on kulttuurisen maantieteen alalla tehty 
maisemia käsittelevä tutkimus, mutta maisemassa yhteiskunnallisena proses-
sina yhdistyvien monien eri tekijöiden ymmärtäminen vaatii tuekseen useita 
tieteenaloja. Maisematutkimusta tehdään esimerkiksi antropologian, historian, 
sosiologian ja maisema-arkkitehtuurin aloilla. Lisäksi esimerkiksi taidehistoria 
ja kirjallisuudentutkimus ovat vaikuttaneet merkittävästi käsitteistöön ja tapaan 
ymmärtää maisemaa, mikä ilmenee tässäkin tutkimuksessa. Maantieteellisen 
maisematutkimuksen suomalaisesta ja kansainvälisestä historiasta on kirjoitet-
tu useita artikkeleita ja teoksia (esim. Keisteri 1990; Muir 1999; Wylie 2007). 
Tästä syystä keskityn tarkastelemaan vain niitä maiseman maantieteellisen 
tutkimuksen suuntauksia, jotka ovat vaikuttaneet tämän tutkimuksen syntyyn. 
Näitä suuntauksia ovat:

1.  humanistis-hermeneuttinen tutkimus
2. identiteettipoliittinen maisematutkimus
3. perinteinen pohjoisamerikkalainen kulttuurisen maantieteen tutkimus.

Vaikka tutkimussuunnat saattavat ensisilmäyksellä näyttää keskenään ristirii-
taisilta, ne kuitenkin täydentävät toisiaan ja auttavat tulkitsemaan maiseman 
erilaisia olemuksia.

2.1. Humanistis-hermeneuttinen maisematutkimus

Humanistinen tutkimusote korostaa yksilökeskeisyyttä sekä subjektiivisiä mer-
kityksiä ja kokemuksia (Häkli 1999: 66–67). Humanistisiin tieteisiin liittyvää 
ymmärtävää tieteenfilosofiaa, jota sovellan tässä tutkimuksessa, kutsutaan 
nimellä hermeneutiikka (Häkli 1999: 64; Gadamer 2004). Hermeneuttinen tul-
kinta on alkujaan perustunut kirjallisten aineistojen tulkintaan, mutta teksteiksi 
voidaan ymmärtää myös esimerkiksi yhteiskunnallinen elämä, maalaukset, 
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filmit ja – tämän tutkimuksen kannalta oleellisena – maisema. Maisema voi 
myös ilmentyä hyvin monimuotoisesti. Se voi olla esimerkiksi kirjallinen tuo-
tos, kuva, taideteos, tapahtuma tai näkymä. Nämä maiseman erilaiset luonteet 
tulevat esiin omassa tutkimuksessani, sillä tarkastelen maisemaa konkreettisina 
rakenteina, esityksinä, muistoina ja symbolisina merkityksinä. Tutkimuksessani 
erilaiset maiseman olemukset kytkeytyvät yhteen, kertomukseksi asukkaiden 
suomalaisista juurista ja niiden merkityksestä. Tätä kertomusta kutsun suoma-
laisuuden narratiiviksi.

Pystyäkseni selvittämään sekä yksilöiden toiminnan ja identiteetin vaikutusta 
että poliittis-taloudellisten rakenteiden vaikutusta olen tukeutunut hermeneuttisen 
lähestymistavan lisäksi konstruktionismiin. Konstruktionismissa yhdistyvät huma-
nistinen, ymmärtävä tutkimusote sekä yhteiskunnallisten rakenteiden merkityksiä 
korostava strukturalismi. Konstruktionistinen näkökulma korostaa yhteiskunnan 
merkitystä todellisuuden rakentajana, jolloin myös eritasoiset valtasuhteet tulevat 
huomioiduiksi (Häkli 1999: 133, 137–138). Valtasuhteet näkyvät maisemassa 
tiettyinä elementteinä ja toisaalta eräiden elementtien puuttumisena. Sosiologi 
Anthony Giddensin (esim. 1984) rakenteistumisteorian mukaan yhteiskunnalliset 
rakenteet eivät määrää vaan rajoittavat ja mahdollistavat ihmisen toimintaa (Häkli 
1999: 104). Tämä rakenteiden ymmärtäminen mahdollistavina ja rajoittavina on 
keskeistä, kun määrittelen suomalaisuuden näkymisen ehtoja.

2.1.1. Hermeneutiikka ja maiseman tekstuaalisuus

Historiallis-hermeneuttisen tulkinnan keskeinen ajatus on ymmärtää maisemaa 
siitä hetkestä käsin, jolloin maisemaelementti tai maiseman representaatio on 
valmistettu, ja sen valmistajan näkökulmasta. Tutkimuksessani tämä merkitsee 
Uuden Suomen maiseman lukemista niin, että siirtolaisten ja heidän jälkeläis-
tensä suhde suomalaiseen syntyperään ja sen esiintuomisen ehdollisuuteen 
selviää. Vaikka pyrin ymmärtämään maisemaa historiallisesta näkökulmasta, en 
voi sulkea omaa persoonaani tulkinnan ulkopuolelle vaan historiallisen tulkin-
nan rinnalla kulkee myös oma tulkintani. Termi maiseman tekstuaalisuus viittaa 
tapaan tulkita eli lukea maiseman materiaalisia elementtejä ja symboliikkaa 
eri aikoina kirjoitetun tekstin tavoin. Tämä on mahdollista, koska maisema ja 
tekstit ovat luonteeltaan samankaltaisia: merkitykset muodostuvat vasta luki-
jan kautta (Duncan & Duncan 1988; Barnes & Duncan 1992: 6). Käytännössä 
maiseman lukeminen on vuoropuhelua empiirisen aineiston, kontekstien ja 
persoonani välillä (Hodder 2003: 167). Maiseman ymmärtäminen tekstinä 
auttaa tulkitsemaan sen sisältämiä ja tuottamia kulttuurisia merkityksiä ja 
maiseman taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia prosesseja 
(Raivo 1996: 24, 2004).
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Hermeneutiikka ja tekstuaalinen analyysi korostavat tutkijan merkitystä ai-
neiston tulkitsijana. Hermeneuttisen teorian mukaan ymmärrys on aina rajallista. 
Historian tutkimuksessa tämä merkitsee sitä, että historia muuttuu nykyisyyden 
myötä (Gadamer 2004: 210). Merkitys muodostuu lukiessa, jolloin lukija ja 
lukemisen konteksti vaikuttavat merkityksiin. Tästä syystä yhdestä aineistosta 
on tehtävissä erilaisia tulkintoja ja löydettävissä erilaisia merkityksiä (Duncan 
& Ley 1997: 3; Cosgrove 1998: 15; Hodder 2003: 156). Maiseman lukemisessa 
korostuvat se, miten maisema tallentaa tietoa ja se, kuinka eri ihmiset pystyvät 
tulkitsemaan lukemaansa (Duncan 1990: 4–5). Maiseman lukemisen kautta ei 
pyritäkään löytämään tyypillisyyksiä vaan näkemään ja kokemaan sitä, millaisia 
merkityksiä maisemalla on eri ihmisille ja yhteisöille sekä sitä, mitä näiden mer-
kitysten taustalla on. Myös maantieteilijä Don Mitchellin (2000: 123) mukaan 
maiseman ymmärtäminen tekstinä on tärkeää, koska silloin korostuvat niin yksi-
lön kuin yhteisöjenkin väliset erilaiset luennat. Luennat ovat eri tapoja ymmärtää 
maisemaa ja antaa sille merkityksiä.

Maiseman luentaan liittyy myös käsite intertekstuaalisuuus eli tekstienvä-
lisyys (inter-textuality), joka kuvaa tekstien välistä sidonnaisuutta: uusi teksti 
heijastaa aina aikaisempia tekstejä (Duncan & Duncan 1988: 119–120; Duncan 
1990: 22–24; Barnes & Duncan 1992: 2–3; Black 2003). Uuden Suomen kohdalla 
tämän huomioiminen on tärkeää, koska siirtolaisten jälkeläisiltä suorat yhteydet 
Suomeen usein puuttuvat; näin ollen heidän käsityksensä suomalaisuudesta 
perustuvat suurelta osin aiemmilta sukupolvilta välittyneisiin merkityksiin ja 
kirjallisuuden välittämään kuvaan. Tekstit synnyttävät käytäntöjä ja ”puhetapo-
ja” eli diskursseja, joiden kautta erilaiset kulttuuriset merkitykset muodostuvat 
(Barnes & Duncan 1992: 8; Raivo 1997: 200). Diskursseilla on tärkeä merkitys 
etnisen maiseman ja maisemakuvan taustalla, koska maiseman merkitykset eivät 
perustu vain asukkaan tai asukkaiden omiin kokemuksiin. Ideologiset diskurssit 
”nousevat tietyn ajankohdan poliittisesta ja kulttuurisesta elämästä, ja sisältävät 
aineksia menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta” (Paasi 1996: 212). 
Tekstienvälisyys on ominaista myös maiseman visuaalista symboliikkaa tarkas-
televalle ikonografialle.

2.1.2. Maiseman ikonografia

Termiä ikonografia on alkujaan käytetty taidehistoriassa visuaalisen aineiston 
sisältämän symboliikan tulkinnasta. Visuaalisten maisemaesitysten ja maise-
man symboliikan tutkimisen lisäännyttyä ikonografiasta tuli myös ”tulkitsevan 
maisematutkimuksen yleistermi” (Raivo 1996: 2; ks. Daniels & Cosgrove 2000). 
Symboli on sopimuksenvarainen vertaus- tai tunnuskuva, joka edustaa tärkeäksi 
koettua ilmiötä, arvoa, asennetta, aatetta, myyttiä tai uskomusta. Symboli voi olla 
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esimerkiksi kuva, henkilö, ilmiö tai rakennus. Symboleilla vaikutetaan, ja ne ovat 
tapa tuoda esiin yhteiskunnallisia valtasuhteita, joten ne eivät ole pysyviä (Ha-
lonen & Aro 2005: 8). Maisema sisältää symbolisia elementtejä, mutta maisema 
voi myös itsessään muodostua symboliksi henkilökohtaisten elämänkokemusten, 
taideteosten tai tapahtumien kautta (von Bonsdorff 2005: 44). Melko helposti 
tulkittavia symboleita ovat yleisesti tunnetut abstraktit ja figuratiiviset symbolit 
kuten hautamuistomerkeissä usein käytetty abstrakti kristinuskon symboli ris-
ti. Sen sijaan esimerkiksi maalaismaiseman rakenteisiin yhdistyvien arvojen ja 
merkitysten tulkitseminen vaatii tuekseen taustalla vaikuttavia konteksteja ja 
arvomaailmaa (Cosgrove 1989).

Tässä tutkimuksessa tarkastelen niitä merkkejä ja symboleja, jotka Uuden 
Suomen maisemassa kertovat asukkaiden suomalaisesta alkuperästä sekä 
oman näkemykseni mukaan että alueen asukkaiden ja vierailijoiden mielestä. 
Symboliikalla asukkaat ovat tuoneet esiin etnistä alkuperäänsä, vahvistaneet 
yhteisöllisyyttään ja erottuneet muiden kansallisuuksien ja yhteisöjen joukosta 
omaksi kokonaisuudekseen. Tutkimuksessani symbolinen maisema koostuu sekä 
konkreettisten maisemaelementtien että aineettoman maiseman symbolisista 
merkityksistä ja arvoista. Aineettomalla maisemalla tarkoitan niitä maiseman osia, 
jotka eivät ole konkretisoituneet osaksi visuaalista maisemaa. Tämä näkymätön 
maisema on kuitenkin olemassa muun muassa ihmisten välisessä kommunikaa-
tiossa ja muistoissa. Esimerkiksi paikannimistömaisema saattaa jäädä ilman 
sijaintia osoittavia konkreettisia merkkejä, jolloin näkymätön on saatettu sulkea 
pois visuaalisesta maisemasta vallankäytöllä (Seppänen 2001: 44).

Ikonografinen lähestymistapa pyrkii paljastamaan arkipäivän maiseman 
symboliikan ja merkkien kulttuurisia merkityksiä. Se ei kuitenkaan ole valmis 
mekaaninen tutkimusmetodi maiseman tulkintaan vaan tulkinnan periaatteellista 
jäsentämistä (Raivo 1996: 37–39). Maiseman merkityksiä on selvitetty (esim. 
Eyles & Peace 1990; Raivo 1996; Cosgrove 1998; Daniels & Cosgrove 2000) esi-
merkiksi taidehistoriallisen, kolme tasoa sisältävän ikonologisen viitekehyksen 
avulla (Panofsky 1967; ks. Raivo 1996: 39), joka on ollut esikuvana myös omalle 
tutkimukselleni. Ikonologisessa tarkastelussa siirrytään fyysisten muotojen 
kuvauksesta (esi-ikonografinen kuvaus) symboliikan ja mielikuvien tutkimiseen 
(ikonografinen analyysi) ja lopulta selvittämään taustalla vaikuttavia tekijöitä (iko-
nologinen tulkinta). Ikonologinen viitekehys mahdollistaa niin fyysisen maiseman 
kuin maisemasta tehtyjen esitysten eli representaatioidenkin tarkastelun.

Tutkimuksessani representaatiolla on kaksi merkitystä. Ensisijaisesti käy-
tän käsitettä representaatio viittaamaan Uuden Suomen maisemasta tehtyihin 
kuvallisiin ja kirjallisiin esityksiin, jotka käytännössä ovat valokuvia ja erilaisia 
tekstimuotoisia kuvauksia maisemasta. En poraudu syvälle yksittäisiin maise-
maesityksiin vaan käytän niitä lähinnä visuaalisten havaintojen tukena ja histo-
riallisten muutosten tulkitsemisessa; teen näin ymmärtääkseni Uuden Suomen 
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maiseman muuttuvia rakenteita sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä 
ja prosesseja. Representaatiot ovat osaltaan rakentaneet asukkaiden kuvaa suo-
malaisuudesta ja toisaalta ilmentäneet suomalaisuuden merkityksiä. Toiseksi 
ymmärrän tutkimani Uuden Suomen maiseman kokonaisuudessaan suomalai-
suutta ilmentävän ikonografian representaationa, jota valtasuhteet ehdollistavat. 
Esimerkiksi Uuden Suomen asukkaille tärkeä luterilainen uskonto representoituu 
maiseman eri muodoissa.

Käsitykset kuvallisten ja sanallisten representaatioiden välisistä eroista ja 
suhteesta ovat vaihdelleet (Mikkonen 2005: 13–42; Seppänen 2005: 79–82; 
Kupiainen 2007). Esimerkiksi kuvia ja tekstejä havainnoidaan ja analysoidaan 
erilaisista lähtökohdista, koska ne koostuvat erilaisista semioottisista merkeistä 
(Seppänen 2005: 149; ks. myös Barthes 1972: 110). Kuva- ja tekstimuotoisilla 
aineistoilla on omat erityispiirteensä, mutta useat tutkijat (Mitchell 1986: 10; 
Häyrynen 2005: 67; Mikkonen 2005: 27) välttävät selkeiden rajojen vetämistä 
näiden representaatiomuotojen väliin. Esimerkiksi kirjallisuuden ja kuvien luon-
netta tutkinut W.J.T. Mitchell (1986: 10) näkee tekstien ja kuvien suhteen dialek-
tisenä eli keskustelevana ja toisiaan täydentävänä. Hän ei pidä kuvien ja tekstien 
tiukkaa erottelua mielekkäänä (Häyrynen 2005: 59–60). Mitchellin (1986: 10) 
mukaan ”kuvia voidaan lukea ja tekstit voivat olla kuvan kaltaisia” (Raivo 1996: 41). 
Myös maantieteilijä Pauliina Raennon ym. (2004: 931) mukaan visuaalista dataa 
voidaan tulkita monikerroksisena tekstinä. Visuaalisen journalismin professori 
Janne Seppäsen mukaan (2001: 36) ”…visuaalinen ja kielellinen lomittuvat, mutta 
eivät palaudu toisiinsa ”. Toisin sanoen ne kytkeytyvät toisiinsa ja täydentävät 
toisiaan, mutta niiden synnyttämät merkitykset eroavat toisistaan. Esimerkiksi 
”kuvilla ei voi tavoittaa kaikkia verbaalikielen merkityksiä” (Seppänen 2001: 79). 
Tutkimuksessani kuvien ja tekstien luonteen erilaisuus ei ole analyysin kannalta 
merkityksellinen, koska en analysoi tekstejä tai kuvia kokonaisuuksina vaan haen 
kummastakin suomalaisuuden ilmenemisen kannalta merkityksellisiä yksityis-
kohtia (vrt. Seppänen 2005: 149). Kuvallisten ja verbaalisten representaatioiden 
tulkinnassa keskeistä on ymmärtää vaihtuvien esittämis- ja tulkintakontekstien 
vaikutus syntyviin merkityksiin (Häyrynen 2005: 67).

Maiseman merkitykset eivät ole tulkittavissa aineistosta ilman yhteiskun-
nallista, taloudellista ja historiallista kontekstia. Usein, kuten ikonologisessa 
tulkinnassa, kontekstilla tarkoitetaan kohteen aikaan sidottua ymmärtämistä. 
Hermeneuttisesti ymmärrettynä konteksti on sekä rakentava että toiminnan tulos 
(Eräsaari 2007: 166, 155). On siis huomioitava maisemaan vaikuttava konteksti 
mutta myös se, että maisema itsessään on konteksti, joka vaikuttaa sitä raken-
tavaan kontekstiin. Maiseman konteksti on myös yhtäältä yhteiskunnallisten, 
historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden aikaansaama ulkoinen konteksti, sekä 
toisaalta oman tulkintani tai asukkaiden ja vierailijoiden tulkinnan sisäinen kon-
teksti (Eräsaari 2007: 152–153, 167). Kontekstin rakentaminen on aina rajallista 
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(Hyrkkänen 2002: 214–215; Eräsaari 2007: 166), ja se täsmentyy tutkimuksen 
edetessä, koska siihen vaikuttavat aineistosta esiin nousevat kysymykset (Löyt-
ty 2006: 280). Uuden Suomen tutkimuksen edetessä tarkasteluni painottui 
poliittiseen ja kulttuurihistorialliseen ulkoiseen kontekstiin. Myös esimerkiksi 
kulttuurimaantieteilijä Kay Andersonin ym. (2003: 4–5) mukaan monet maise-
man elementit koostuvat arkipäivän merkityksistä, joiden ymmärtäminen lähtee 
paikallishistorian, kulttuuriarvojen ja talouden rakenteiden ymmärtämisestä.

2.2. Identiteettipoliittinen maisema

Ikonografian käsite liittyy myös poliittisuuteen, koska maiseman symbolit ovat 
merkittävässä asemassa valtasuhteiden muutoksessa tai niiden ylläpitäjinä 
(Prevelakis 2000: 281–283). Ikonografian maantieteellisiin tutkimuksiin jo 
1950-luvulla tuoneen Jean Gottmannin mukaan ikonografia ei viittaa pelkästään 
kuvallisiin esityksiin vaan ikonografiaan kuuluvat kulttuurielementit kuten uskon-
to, kieli, historia tai ruokakulttuuri. Näin ollen ikonografia toimii alueellisuuden 
lähtökohtana; se on tapa yhdistää kulttuuristen elementtien tutkimus poliittiseen 
maantieteeseen eli siihen, miten ideologiat ja valtasuhteet heijastuvat alueeseen 
tai maisemaan, ja vaikuttavat kulttuuristen elementtien näkymiseen (Prevelakis 
2000: 281; ks. Paasi 1996). Esimerkiksi hallinnollisen vallan vaihtuessa maise-
masta saatetaan poistaa vanhan vallan aikaiset symbolit esimerkiksi paikannimet 
tai muistomerkit. Myös jonkin symbolin näkymättömyys saattaa olla poliittinen 
viesti (Rose 2001: 157–158; Raento & Brunn 2005: 150), ja kertoa identiteetin 
ilmaisun rajoituksista. Esimerkiksi Suomessa itsenäistymisen jälkeen osa orto-
doksikirkoista purettiin, koska ne koettiin yleisesti venäläisyyden symboleina 
(Raivo 1996).

Identiteetti koostuu useista tekijöistä, ja ihmiset identifioituvat useisiin ryh-
miin ja eri aluetasoille samanaikaisesti. Identiteettiin vaikuttavat henkilökohtaiset 
tekijät muun muassa ikä, sukupuoli, rotu ja luokka sekä ideologiset tekijät, joita 
ovat uskonto, filosofia, politiikka ja sosiaaliset suhteet (Paasi 1986a: 133, 1996: 
211; Brace 2003: 122–124; Hall 2005: 22). Soveltamani konstruktiivinen käsitys 
identiteetistä painottaa sen jatkuvaa muutosta ja sosiaalista rakentumista (Moi-
lanen & Sulkunen 2006: 8).

Kulttuurintutkija Stuart Hall (2003a: 85) määrittelee kulttuurin merkitysten 
järjestelmäksi, jolla samaan yhteisöön, ryhmään tai kansakuntaan kuuluvat ihmi-
set tulkitsevat maailmaa. Nämä merkitykset ovat sekä materiaalisia että sosiaa-
lisia, ja niiden kautta muodostuu tunne yhteisestä identiteetistä ja kuulumisesta 
johonkin yhteisöön. Kollektiivinen identiteetti perustuu sekä samaistumisen 
että poissulkemisen idealle (Graham & Howard 2003: 5–6; Moilanen & Sulkunen 
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2006: 7–8; Olwig & Jones 2008: xi). Siirtolaisyhteisössä kuten Uudessa Suomessa 
keskeisiä ryhmää yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi kieli, lähtömaan kulttuuri 
ja tavat, uskonto ja yhteiseksi koettu historia. Yhdistävä ikonografia toimii etnisen 
identiteetin (ks. esim. Lamberg 2007) perustana, ja ilmenee maisemassa usein 
valtakulttuurista poikkeavin elementein.

Valtasuhteet ja identiteettien muodostumiseen liittyvät valinnat tekevät iden-
titeeteistä poliittisia. Tutkimuksessani tarkoitan käsitteellä identiteettipolitiikka 
sitä, miten Uuden Suomen asukkaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä identiteettiä 
Suomesta muuttaneina siirtolaisina tai heidän jälkeläisinään on ilmennetty maise-
massa, yhtäältä omien ja yhteisön tarpeiden ja valintojen, toisaalta yhteiskunnan 
asettamien ehtojen mukaan. Keskeinen osa siirtolaisten identiteettipolitiikkaa 
muodostuu tilanteessa, jossa pyritään säilyttämään omaa kulttuuritaustaa, mutta 
myös menestymään uudessa yhteiskunnassa (Kaplan 1999: 38). Valtasuhteet nä-
kyvät siinä, miten identiteetin annetaan näkyä, ja millaiseksi identiteetti muodos-
tuu ryhmän sisällä. Identiteettipoliittinen maisematutkimus selvittää sitä, miten eri 
yhteiskunnalliset ryhmät tuovat itseään esille maisemassa. Toisinaan valtaväestö 
on rajoittanut diasporayhteisöjen identiteetin ilmaisua. Käsite diasporayhteisö 
on vakiintunut tarkoittamaan siirtolaisyhteisöä, joka ylläpitää materiaalista tai 
sentimentaalista yhteyttä lähtömaahan (Esman 1996: 316). Tämän määritelmän 
mukaan käsite sopii käytettäväksi myös Uuden Suomen yhteydessä. Termi yhteisö 
heijastaa esimerkiksi etnisten ryhmien keskuudessa vallitsevan ryhmäidenti-
teetin olemassaoloa, toisin sanoen ryhmän jäsenet määrittävät itsensä jonkin 
yhteisön jäseneksi (Sintonen 1999: 255). Kyseessä ei kuitenkaan ole yhtenäinen 
ihmisjoukko, vaan yhteisöllisyys pitää sisällään monia käytäntöjä (Hall 2003b: 
249, 260) ja valtarakenteita.

Uuteen Suomeen asettuneet suomalaiset siirtolaiset lähtivät Suomesta, jossa 
he olivat osa ”kuviteltua yhteisöä” (Anderson 1996, 2007): Venäjän vallan alla 
itsenäisyyttä tavoittelevaa kansaa, jonka yläluokka rakensi kansallishenkeä ja 
identiteettiä etenkin suomen kielen ja taiteen avulla. Valtiotieteilijä Benedict An-
dersonin (1996: 6, 2007: 39) mukaan kansakunta on kuviteltu yhteisö, koska

“...pienempienkään kansakuntien jäsenet eivät ikinä voi tuntea tai tavata 
useimpia kanssakansalaisiaan, tai edes kuulla heistä, vaikka kaikkien mielis-
sä elää kuva heidän jakamastaan yhteydestä.”

Kanadassa siirtolaiset muodostivat yhteisön, jonka asukkaiden oli asutuksen 
alkuvaiheessa mahdollista (ainakin teoriassa) tuntea toisensa. ”Anonyymi” suoma-
lainen yhteisöllisyys muuttui ”aidoksi” yhteisöllisyydeksi (ks. Nurmiainen 2007), 
joka yhdisti eri puolelta Suomea erilaisista taloudellisista olosuhteista muuttaneet 
siirtolaiset vieraiden kulttuurien ja kielten keskellä. Suomalaisten keskinäisen 
sosiaalisen toiminnan vaikutuksesta Uusi Suomi muodostui myös suomalaisuutta 
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korostavaksi alueelliseksi yhteisöksi. Instituutiot ja yhteenkuuluvuuden tunne 
antoivat perustan alueelliselle identifikaatiolle (ks. Paasi 1986b: 39–41).

Ihmiset identifioituvat myös useille aluetasoille samanaikaisesti, ja identiteetti 
näkyy erilaisena eri mittakaavoissa. Asukkaiden alueellinen identiteetti eli alue-
tietoisuus tarkoittaa sitä, miten asukkaat tuntevat kuuluvansa jollekin alueelle 
sekä miten he mieltävät alueen ominaisuudet ja tuntevat yhteenkuuluvuutta 
asukkaiden kanssa (Paasi 1986b: 37). Uuden Suomen asukkaat ovat esimerkiksi 
yhtä aikaa oman alueellisen yhteisönsä jäseniä, mutta myös saskatchewanilaisia 
ja kanadalaisia. Nämä eri aluetasojen identiteetit limittyvät ja vaikuttavat toisiinsa 
(Kaplan 1999: 31–49; Kuusisto-Arponen 2008: 17; ks. myös Herb & Kaplan 1999; 
Billig 2002; Hall 2005).

Uuden Suomen kaltaisissa siirtolaisyhteisöissä alueellinen identiteetti ilmenee 
usein kielellisenä, kulttuurisena, taloudellisena ja poliittisena yhteytenä vanhaan 
kotimaahan. Uusi alueellinen identiteetti alkaa rakentua vanhan rinnalle uuden 
maan avaamien mahdollisuuksien ja kulttuuripoliittisten vaikutteiden kasvaessa. 
Identiteetistä muodostuu usein kahtiajakautunut: siirtolaiset tuntevat vahvaa 
yhteenkuuluvuutta lähtöaluetta ja sen kulttuuria kohtaan, mutta uudessa yhteis-
kunnassa menestyminen edellyttää myös siihen sopeutumista (Kaplan 1999: 38; 
Hall 2005: 71). Rinnakkaiset identiteetit näkyvät eri maisemaelementeissä. Esi-
merkiksi Uudessa Suomessa alueen 100-vuotisjuhliin suunnitellun ”kansallispu-
vun” värit valittiin Suomen ja Kanadan lipuista, koska puvun haluttiin heijastavan 
sekä suomalaisia juuria että asukkaiden nykyistä ”kanadalaisuutta”.

Vaikka ”suomalaisuus”, etenkin suomen kieli, yhdisti siirtolaisia, eivät suo-
malaiset olleet yhtenäinen ryhmä. Etnisen ryhmän sisälle mahtuu hyvin erilaisia 
identiteettejä. Esimerkiksi muuttajien lähtöalueet, muuton motiivit, muuttoreitit, 
ikä ja sukupuoli aiheuttivat eroja siirtolaisten käsitykseen suomalaisuudesta ja 
suomalaisuuden merkitykseen heille. Useilla suomalaissiirtolaisten asuttamilla 
alueilla muodostui pienryhmiä uskonnollisten ja poliittisten näkemyserojen 
seurauksena. Osa siirtolaisista oli jo muuttaessaan sitoutunut voimakkaasti herä-
tysliikkeisiin, toiset taas kannattivat työväenaatetta. Työväenliikkeen leviäminen 
siirtolaisten keskuudessa oli nopeaa, koska sen nähtiin vaikuttavan parantavasti 
työoloihin ja epävarmaan tulevaisuuteen. Suomalaiset jakautuivat useilla alueilla 
”valkoisiin” ja ”punaisiin”. Näiden ryhmien välillä oli eroja heidän suhteessaan suo-
malaisuuteen sekä siinä, millaisena ja miten suomalaisuus heijastui maisemaan, 
ja millaisia merkityksiä maiseman haluttiin välittävän. Pienilläkin paikkakunnilla 
kummallakin ryhmällä oli esimerkiksi omat kokoontumistilat eli haalit (ks. Kero 
1997). Ne ovat yksi esimerkki kilpailevien ideologioiden seurauksena maisemaan 
syntyneistä erilaisista manifestaatioista (ks. esim. Baker 2003: 141).

Hallin (2003a: 93) mukaan etnisyys on kulttuurisen identiteetin muoto, 
jonka synnyssä kielellä on olennainen merkitys. Yhteinen kieli auttaa kulttuuri-
identiteetin muodostumista, vaikka arvot kielellisen yhteisön sisällä vaihteli-
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sivatkin (Hall 2003a: 90–91). Kieli oli Uudessa Suomessa oleellinen yhteisön 
muodostumiseen vaikuttanut tekijä. Harva Uuteen Suomeen muuttaneista osasi 
englantia, joten yhteinen kieli helpotti kanssakäymistä ja lujitti yhteisön sisäisiä 
sidoksia. Arkipäivän toiminnot oli helpompi hoitaa yhteisönä kuin yksilöinä 
vieraiden kielten ja kulttuurien keskellä. Uudessa Suomessa yhteisenä kielenä 
toimi suomi, koska ruotsinkielisiä suomalaisia perheitä asui alueella sen histo-
riikin (LNFE 1982) mukaan vain yksi. Myös maantieteilijä Mika Roinilan (2000: 
85) havaintojen mukaan siirtolaisyhteisöjen muodostumisessa kielen vaikutus 
on kansallista identiteettiä tärkeämpi. Hänen tutkimuksessaan (Roinila 2000) 
selvisi, että ruotsinkieliset suomalaiset siirtolaiset asettuivat Pohjois-Amerikassa 
ensisijaisesti kielen perusteella ruotsalaisten siirtolaisten, eivät suomalaisten, 
suomea puhuvien siirtolaisten läheisyyteen.

Suomen kieli on oleellinen ja helposti tulkittava Uuden Suomen asukkaiden 
alkuperästä kertova osa maisemaa. Suomen kieli näkyy maisemassa niin hautaus-
mailla kuin paikkojen ja ihmisten nimissäkin. Suomen kielen tutkimusajankohtaan 
asti jatkunut merkitys Uudessa Suomessa tulee ilmi haastatteluissa sekä asukkai-
den kirjoittamissa teksteissä. Sen sijaan etnisyyteen liittyvä käsite suomalaisuus on 
kompleksinen. Suomalaisuus syntyy tulkintojen kautta, jotka vaihtelevat tulkitsi-
jan ja näkökulman mukaan. Yhtä ”oikeaa” määritelmää ei ole (Ruuska 2004b: 169). 
Suomalaisuuden kokemiseen vaikuttavat mielikuvat ja yksilöiden tulkinnat, jotka 
puolestaan saavat perustansa yhteisön yhteisistä määritelmistä (Anttila 1993: 
108–109). Nykysuomen sanakirja (2002: 340) määrittelee ”suomalaisena” muun 
muassa Suomen asukkaille tai oloille tyypillisen tai Suomesta peräisin olevan: 
suomalaisuutta ilmentävinä esimerkkeinä sanakirja (2002: 340–341) mainitsee 
sisun, vaatimattomuuden, sitkeyden, itsepäisyyden ja rehellisyyden.

Tässä tutkimuksessa suomalaisuus koostuu maiseman rakenteellisista ja sym-
bolisista ominaisuuksista, jotka tutkimissani maisemaelementeissä asukkaiden 
mielestä tai/ja oman tulkintani tai vierailijoiden tulkintojen mukaan kertovat 
asukkaiden suomalaisista juurista, tai joilla on ylläpidetty etnistä identiteettiä. 
Lisäksi viittaan käsitteellä ”suomalaisuus” Uuden Suomen asukkaiden etniseen 
identiteettiin ja siihen mielikuvaan, joka asukkailla on suomalaisuudesta. Se on 
myös alueella vierailleiden henkilöiden mielikuva ja oma käsitykseni suoma-
laisuudesta. Tutkimallani suomalaisuudella on yhteys siirtolaisten ja heidän 
jälkeläistensä etniseen identiteettiin ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin; toisin 
sanoen siihen, miten eri sukupolvet ovat kokeneet suomalaisen alkuperän osana 
identiteettiään, ja millainen merkitys tällä suomalaisella identiteetillä on ollut 
yksilöille. Jos siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä suomalaisetninen identiteetti 
olisi kokonaan hävinnyt, ei heillä olisi ollut tarvetta tuoda suomalaisia elementtejä 
maisemaan, eivätkä he niitä nykyäänkään tunnistaisi.

Uuden Suomen asukkaiden suomalaisena pitämä ikonografia ei ole välttämättä 
yhteneväinen Suomessa tärkeäksi koetun kansallisen symboliikan kanssa. Sen 
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perustaa rakennettiin kuitenkin jo 1800-luvun loppupuolella, jolloin myös Uuden 
Suomen siirtolaiset muuttivat maasta. Yhteisöllisen identiteetin ikonografia ei 
ole pysyvää, vaan uudet sukupolvet tulkitsevat niitä omalla tavallaan (Häkli & 
Paasi 2003: 143). Tämä näkyy eri siirtolaissukupolvien tavoissa tulkita maiseman 
suomalaisuutta. Kun suorat yhteydet Suomeen alkoivat vähentyä, suomalaisiksi 
koetut asiat ja niiden merkitys asukkaille kokivat muutoksia, koska omakohtaiset 
kokemukset esivanhempien kulttuurista puuttuivat (Sintonen 1992: 4; ks. myös 
Riikonen 1997). Näin alueella suomalaiseksi koettu elementti tai asia saattaa 
olla Suomessa vieras. Tästä on esimerkkinä Pohjois-Amerikan suomalaisten 
siirtolaisten keskuudessa merkittäväksi juhlapäiväksi kohonnut St. Urho’s day, 
joka perustuu siirtolaisten keksimään suomalaismyyttiin. Se sai alkunsa paro-
diana irlantilaisten viettämästä St. Patrickin päivästä (Virtanen 1999: 72). Myös 
suomen kieli muuttui ensin amerikansuomeksi eli fingelskaksi, ja lopulta uudet 
sukupolvet eivät enää oppineet sitäkään.

Maantieteilijä Dydia DeLyser (1999) on tutkinut Bodien aavekaupunkia ja sen 
autenttisuuden merkitystä kaupungissa vieraileville kävijöille. Hänen mukaansa 
maiseman ja eri esineiden merkitys ihmisille liittyy heidän mielikuvaansa myytti-
sestä lännestä. Vastaavasti Uuden Suomen asukkaiden käsitys suomalaisuudesta 
ja Suomesta on perustunut suurelta osin aiemmilta sukupolvilta periytyneisiin 
mielikuviin, koska siirtolaisten jälkeläisillä on vähän yhteyksiä Suomeen ja harva 
on käynyt Suomessa. Viittaan käsitteellä suomalaiset juuret siirtolaisten jälkeläis-
ten muodostamiin merkityksiin suomalaisuudesta ja sukunsa menneisyydestä; 
nämä merkitykset ovat muodostuneet lähinnä heidän siirtolaiseksi lähteneiden 
esivanhempiensa luomien merkitysten ja mielikuvien pohjalta. Tutkimuksessani 
käsite ei siis liity suomalaisten juuriin kansakuntana (ks. Ruuska 2004a). Käytän 
tutkimuksessa käsitettä esivanhemmat viittaamaan Uuden Suomen asukkaiden 
aiempiin sukupolviin. Ulkopuolelta tulleet vierailijat ovat vaikuttaneet alueen 
suomalaisuuden merkityksiin etenkin representaatioiden kautta. Suomen tun-
teminen pelkästään mielikuvien kautta ei kuitenkaan ole este vahvoille tunnesi-
teille Suomea kohtaan. Esimerkiksi maantieteilijöiden James Duncanin ja David 
Lambertin (2004: 388) mukaan ihminen voi pitää kotiseutunaan aluetta, jolla ei 
ole koskaan käynyt.

Etnisyys korostuu etenkin eristyksissä olevilla alueilla, koska uusia kult-
tuurivaikutteita saadaan vähemmän. Vanhaan kotimaahan suuntautuneiden 
konkreettisten yhteyksien vähentyessä nostalgiset muistot ja diskurssit esivan-
hempien maasta ylläpitävät etnistä identiteettiä, joka muuttuu usein symboliseksi 
kiintymykseksi. Sitä toteutetaan esimerkiksi etnisten ruokien ja juhlapäivien vieton 
avulla (Airriess & Miyares 2007: 10–12). Kulttuuri ja käsitykset suomalaisuudesta 
ovat jatkuvassa muutostilassa niin Suomessa kuin ulkosuomalaistenkin keskuu-
dessa. Muuttuminen on oleellinen osa kulttuuria, sillä pelkän perinteen varaan 
rakennettu kulttuuri ”näivettyy” (Talve 1990: 412) vähitellen, ja ilman käyttöä 
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jäävät kulttuurielementit katoavat (Cosgrove 1989: 123; Talve 1990: 412–415; 
Lehtonen ym. 2004).

Vaikka kieli on oleellinen etnisen yhteisön muodostumiseen vaikuttava tekijä, 
se on usein myös ensimmäisenä akkulturaation eli sopeutumisen seurauksena 
katoava etnisyydestä kertova elementti. Siirtolaisilla kielellinen assimilaatio eli 
sulautuminen tapahtuu usein kolmannen siirtolaissukupolven kohdalla (Airriess & 
Miyares 2007: 8). 1800-luvun lopulla koulut, protestanttinen kirkko ja ratsupoliisi 
olivat Kanadan hallinnolle tärkeitä keinoja nopeuttaa siirtolaisten ”kanadalais-
tumista” (Regehr 1979: 46–49). Hallitus edisti kielellistä assimilaatiota muun 
muassa määräämällä opetuskieleksi englannin. Uuden Suomen suomalaiset olivat 
protestantteja, eikä hallitus puuttunut alueen kirkkojen toimintaan. Tämä merkitsi 
kuitenkin myös sitä, etteivät kirkot saaneet avustuksia. Niiden oli tultava toimeen 
seurakuntalaisten varoin, mikä vaikeutti kirkkojen toimintaa. Ratsupoliisin avul-
la pyrittiin auttamaan siirtolaisia uuden elämän alkuun. Ratsupoliisit kertoivat 
preerian lainsäädännöstä ja pyrkivät tekemään elämän turvalliseksi (Regehr 
1979: 49). Kyse oli hallinnon määrittämästä turvallisuudesta, joka ei välttämättä 
merkinnyt kaikille ryhmille samaa. Esimerkiksi Winnipegin suomalaiset, joita 
ratsupoliisi 1930-luvulla tarkkaili vasemmistotoiminnan takia (Sutyla 1977: 96) 
tuskin tunsivat turvallisuutensa lisääntyvän. Uuden Suomen osalta kirjallisuudesta 
ei löydy mainintoja ratsupoliisin toiminnasta alueella.

Kielen ohella uskonto on tärkeä kulttuurinen merkitysjärjestelmä (ks. Hall 
2003a: 88). Se muodostaa linkin menneisyyteen, ja on etnisen perinteen säily-
misen kannalta tärkeä instituutio (Bone 2002: 191). Luterilaisella uskonnolla on 
ollut suuri merkitys suomalaisen kulttuurin ja arvomaailman taustalla. Papiston 
vuosisatoja opettama etiikka juurtui oleelliseksi osaksi suomalaisten arvomaail-
maa (Korhonen 1999: 143): esimerkiksi Suomen kirkoissa yhdistettiin ahkeruus 
ja työteliäisyys hurskauteen, minkä seurauksena korkeasta työmoraalista muo-
dostui suomalaisten hyve (Korhonen 1999: 143; Leskinen & Moilanen 2006: 236, 
238–239). Myös luku- ja kirjoitustaito olivat arvostettuja ominaisuuksia (Leskinen 
& Moilanen 2006: 240), joita kirkko osaltaan edisti rippikoulun avulla.

Vaikka yhteydet Suomeen vuosien kuluessa vähentyivät, Suomesta tuli uusia 
vaikutteita Uuteen Suomeen. Asukkaat esimerkiksi omaksuivat Suomen lipun 
käytön, vaikka suurin osa Uuden Suomen siirtolaisista oli asunut Kanadassa jo 
kymmeniä vuosia ennen kuin lippu vuonna 1918 otettiin Suomessa käyttöön. 
Lisäksi lipun asema kansallisena symbolina vahvistui Suomessa vasta myöhem-
min, 1930-luvulla (Klinge 1999: 62; Matikkala 2005: 192). Uudessa Suomessa 
lippu nostetaan salkoon Kanadan ja Saskatchewanin lippujen rinnalle esimerkiksi 
juhannusjuhlien aikaan. Eri alueiden lippujen käyttö rinnakkain on eräs osoitus 
asukkaiden eri aluetasoille kytkeytyvästä identiteetistä. Kansallisten symbolien 
merkityksen Pohjois-Amerikan siirtolaisille ovat todenneet myös siirtolaisuus-
tutkijat Jouni Korkiasaari ja Mika Roinila (2005).
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Etnisen identiteetin ja sen representaatioiden tarkastelussa on huomioitava 
myös se, että alueella asuvat ”suomalaisten jälkeläiset” ovat yleensä myös muiden 
etnisten ryhmien jälkeläisiä. Etenkin mitä lähemmäs nykyisyyttä tarkastelussa 
tullaan, sitä harvinaisemmiksi käyvät yhteisön sisäiset avioliitot. Siirtolaisten 
jälkeläiset saattavatkin määrittää oman etnisyytensä hyvin vaihtelevasti, tai ei-
vät tunne tarvetta määrittää sitä lainkaan (Korkiasaari & Roinila 2005). Muiden 
identiteetin osien tavoin etninen identiteettikin on usein yksilön valinta.

2.2.1. Identiteetin maisemallistaminen

Toimittaja ja kirjailija Nancy Mattson Schelstraete (1982: 1) kirjoittaa Uuden 
Suomen historiikissa: ”Uusi Suomi on osa heidän tietoisuuttaan; se on heidän sel-
käytimessään”. Lause kuvaa voimakasta paikkasidonnaista ”kuulumisen” tunnetta 
(Rose 1995: 89). Asuinpaikkaan sidoksissa olevasta, voimakkaasta yhteisöllisyyden 
tunteesta saattaa tulla keskeinen osa henkilökohtaista ja kulttuurista identiteettiä 
(Massey & Jess 2000: 239). Hallin (2003a: 93) mukaan kulttuuria ja kulttuuri-
identiteettiä hahmotetaan usein paikkasidonnaisesti, koska se helpottaa näiden 
käsitteiden ymmärtämistä. Kaikki yksilöllinen ja yhteiskunnallinen toiminta ta-
pahtuu ”jossakin” (Häkli & Paasi 2003: 142). Näin kulttuurin ja maiseman välille 
muodostuu vahva yhteys. Toisin sanoen kulttuuri-identiteettejä maisemallistetaan 
liittämällä ne mielikuvilla tiettyyn ympäristöön tai maisemaan (Hall 2003a: 93). 
Usein mielikuvat liittyvät stereotyyppisiin kuviin kansallisista maisemista, mutta 
”mielen maisemat” liittyvät Hallin (2003a: 93) mukaan kaikkiin kulttuurisiin iden-
titeetteihin ja tapaan muodostaa ”kuviteltuja yhteisöjä” (Hall 2003a: 94; ks. myös 
Andersson 1996 tai 2007). Maiseman merkitykset ja mielikuvat ovat henkilökoh-
taisia, mutta yhteisön sisäiset ja yhteiskunnalliset merkitykset, arvot ja valtasuhteet 
vaikuttavat niihin. Esimerkiksi media, kirjallisuus ja historianopetus koulussa 
muodostavat pohjan yhteisölliselle identiteetille (Häkli & Paasi 2003: 142).

Tietoisuuden Uusi Suomi jäsentyy pitkälti muistojen ympärille. Maiseman 
merkitykset ja mielikuvat ovat sidoksissa paitsi aistien välityksellä saatuun ko-
kemukseen myös aikaan. Mielikuvat liittyvät muistoihin, jotka muuttuvat ajan 
kuluessa, ja joita syntyy jatkuvasti. Myös eri ikäkausina erilaiset asiat ovat ihmisille 
merkityksellisiä. Muisti on identiteetin kannalta oleellinen, sillä ilman muistia 
ihminen menettää identiteettinsä (Tani 1996; Baker 2003). Sosiologi Maurice 
Halbwachs (1992; Coser 1992: 22) korostaa nykyhetken ja sosiaalisen yhteisön 
vaikutusta muistiin. Yksilö muistaa menneisyyden eri yhteisöjen ja instituutioiden 
muodostaman kontekstin kautta (Coser 1992: 22). Muistot sitovat hänet osaksi 
omaa ympäristöään. Ne myös rakentavat siteen menneisyyden ja nykyisyyden 
välille, sillä menneisyys rakennetaan nykyisyydestä käsin (Halbwachs 1992: 
40; Coser 1992: 24–25). Omien kokemusten lisäksi muisti rakentuu esimerkiksi 
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kirjallisuuden, traditioiden ja maiseman elementtien kautta (Halbwachs 1992; 
Coser 1992: 25). Muistot ovat myös osa yhteisöllisen identiteetin muodostumista 
(Baker 2003: 151). Samalla tavoin kuin yksilö tarvitsee muistoja identiteettinsä 
rakentumiseen, tarvitsee myös yhteisö niitä yhteisöllisen ja alueellisen identi-
teettinsä perustaksi.

”Muistin paikkoja” (lieux de mémoire) (Nora 1996) ovat esimerkiksi hautaus-
maat, muistomerkit, museot, julkiset rakennukset sekä niihin liittyvät rituaalit ja 
käytännöt (Nora 1996: 6–7; Till 2003: 297). Niissä valittu menneisyys saa konk-
reettisen fyysisen muodon. Maantieteilijä Nuala Johnsonin (1995: 63) mukaan 
historiallisilla muistomerkeillä vahvistetaan kansakunnan kaltaisia kuvitteellisia 
yhteisöjä. Samalla tavoin Uuden Suomen kaltainen yhteisö tarvitsee säilyäkseen 
aluetta ja sen asukkaita yhdistävät arvot ja perinteet sekä yhteiseksi koetun 
historian. Muistomerkit, paikannimet, historialliset jäänteet ja tarinat kytkevät 
menneisyyden nykyisyyteen. Käsite maisemallistaminen kuvaa nähdäkseni hyvin 
myös niitä konkreettisia tapoja, joilla yhteisön (tai yksilön) identiteetti merki-
tään maisemaan. Tutkimuksessani käytän käsitettä maisemallistaminen tässä 
merkityksessä. Merkitseminen on samalla identiteetin käytännön toteuttamista. 
Esimerkiksi Uuden Suomen kirkon vieressä on suomalaisen uudisasutuksen 
muistomerkki, johon on kirjoitettu ensimmäisten uudisasukkaiden nimet. Tällaiset 
näkyvät merkit maisemassa auttavat muistamaan, ”vahvistavat kohteen aitouden” 
(Raivo 2000: 147) sekä tukevat yhteisöllisyyttä.

Myös Uuden Suomen historiikit (LNFW 1982, 2001) ovat yhteisön asukkaille 
tärkeä ”muistin paikka”, jonka välityksellä muodostuu sidos menneisyyden ko-
kemuksiin ja merkityksiin. Historiikkien kautta ilmennetään alueen ja sen asuk-
kaiden historiaa, alueen sisäisiä ja ulkoisia suhteita sekä valtarakenteita. Myös 
valokuvat pitävät yllä yhteisön muistia ja kertovat muutoksista. Niiden kautta 
fyysisesti jo kadonnutkin yhteisö tai maisema on edelleen olemassa (Baker 2003: 
151; ks. myös Lowenthal 1985).

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää muistin poliittinen olemus. 
Muisti on poliittista, koska eri ryhmät pyrkivät tuomaan oman tulkintansa histo-
riasta osaksi maisemaa. Muistin poliittisuus näkyy erityisen selvästi poliittisten 
tai uskonnollisten valtarakenteiden vaihtuessa, jolloin osa tapahtumista ”unohde-
taan” tai niitä muutetaan sopimaan uuteen tilanteeseen (Raivo 2000; ks. McDowell 
2003). Uutta Suomea tutkiessani olen törmännyt tähän ”muistamattomuuteen” 
pyrkiessäni selvittämään ”punaisten” eli työväenliikkeeseen kuuluneiden asemaa 
Uudessa Suomessa sekä syytä kahteen lähekkäiseen hautausmaahan. Myös Uuden 
Suomen historiikit tekevät valituista menneisyyden tapahtumista ”virallisia” ja 
ylläpitävät valittua perinnettä ja identiteettiä. Viestintätutkija Erkki Karvonen 
(1998: 39) kirjoittaa representaation politiikasta: sillä hän viittaa esittämisessä 
tehtäviin valintoihin, joita voidaan pitää poliittisina, koska asiat esitetään joltakin 
ja joidenkin kannalta. Maantieteilijä Petri Raivo (2000: 145) tekee eron esittämisen 
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politisoinnin ja muiston politisoinnin välillä. Ensimmäisellä hän tarkoittaa sitä, 
miten historia tehdään näkyväksi nykyisyydestä käsin. Jälkimmäinen puolestaan 
liittyy siihen, miten jokin tapahtuma muistetaan tai halutaan muistaa.

Paikannimet eli toponyymit ovat osa paikan muistia (Paikkala 2001: 179); 
nimet sisältävät mielleyhtymiä ja herättävät muistoja, jotka liittyvät paikkaan. 
Perinteinen maantieteellinen nimistöntutkimus on keskittynyt nimistön alku-
periin ja merkityksiin paikalliskulttuurin ja asutushistorian ilmentäjinä (esim. 
Kaups 1966; Zelinsky 1980; kulttuurimaantieteellisestä paikannimitutkimuksesta 
esim. Vuolteenaho & Ainiala 2005; Berg & Vuolteenaho 2009). Tutkimuksissa on 
todettu (Kaups 1966), että paikannimien kautta tapahtunut alueen leimaaminen 
on suhteellisen pysyvää verrattuna muihin kulttuurielementteihin, mutta nimis-
tökin muuttuu kulttuuristen ja valtapoliittisten muutosten seurauksena. Viime 
vuosikymmenenä nimistöä onkin alettu tarkastella identiteettipoliittisesta, val-
tasuhteita peilaavasta näkökulmasta (esim. Raento & Douglass 2001; Kearns ja 
Berg 2002). Esimerkiksi ensimmäinen maailmansota aiheutti muutoksia Kanadan 
paikannimiin: koska sodan aikana Saksa oli vihollismaa, muutettiin esimerkiksi 
Saskatchewanissa sijaitseva saksankielinen nimi Strassburg ranskankieliseen 
muotoon Strasbourg. Vuonna 1986 muutettiin puolestaan Ontariossa Stalin Town-
shipin nimi Hansen Townshipiksi (Rayburn 2008). Nimenmuutokset osoittavat, että 
nimistöllä on suuri vaikutus asukkaiden ja alueiden identiteettiin sekä paikoista 
muodostettaviin mielikuviin. Tämä on todettu useissa tutkimuksissa (Kaups 1966; 
Cohen & Kliot 1992; Berg & Kearns 1996; Yeoh 1996; Alderman 2000, 2008). 
Myös maantieteilijä Anssi Paasin (1986a) alueiden institutionalisoitumisteorian 
mukaan paikannimistön vakiintuminen on muiden symbolien ohella olennainen 
osa alueiden identiteettien muodostumista.

Käytän tutkimuksessani paikannimien yhteydessä käsitteitä virallinen nimi ja 
epävirallinen nimi. Virallisella nimellä tarkoitan hallinnon hyväksymää, kartoilla 
ja fyysisessä maisemassa konkretisoitunutta paikannimistöä. Nimien virallis-
tuminen merkitsee sitä, että nimi on vallanpitäjien hyväksymä ja sallima. Nimi 
yhdistää valtapoliittiset rakenteet arkipäivän käytäntöihin. Usein hyväksyntä 
liittyy kanonisoidun historiankirjoituksen korostamiseen paikannimistössä (Aza-
ryahu 1996: 324). Epävirallisella nimistöllä tarkoitan Uuden Suomen asukkaiden 
keskenään käyttämää, ensisijaisesti puheen kautta välittynyttä paikkojen nimis-
töä. Siirtolaisyhteisössä paikallisesti käytetyt nimet jäivät usein epäviralliseksi 
nimistöksi.

Paikannimistö ei heijasta ainoastaan hallinnollista valtaa vaan myös paikal-
listason identiteettipolitiikkaa, sillä paikannimiä muodostuu erikokoisten yhtei-
söjen sisällä. Vain osa nimistöstä on kansallisesti tunnettua, ja osa on vain hyvin 
pienen käyttäjäkunnan tiedossa. Tällaisia, esimerkiksi perheen sisällä käytettyjä 
paikannimiä kutsutaan mikrotoponyymeiksi. Nimet syntyvät yleensä spontaanisti 
tarpeeseen; on tarvittu nimi, jolla voidaan puhua tietystä paikasta. Se, että mer-
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kittäviä paikkoja nimetään ja että nimillä tuodaan esiin yhteisön kannalta tärkeitä 
asioita, osoittaa nimistön kertovan asukkaiden alueellisesta tietoisuudesta ja 
suhteesta asuinalueeseen (Ainiala ym. 2008: 88–89).

Maantieteellinen nimistötutkimus on keskittynyt paikannimistöön. Henkilöi-
den nimiä eli antroponyymeja on tutkittu suhteellisen vähän (esim. Zelinsky 1970; 
Hannon 1995; Callary 1997; Scott ym. 2002), vaikka nekin heijastavat uskonnol-
lisia, poliittisia ja muita arvoja sekä kielellistä ja etnistä taustaa. Henkilönnimet ja 
paikannimet myös vaikuttavat toisiinsa: paikkoja nimetään henkilöiden mukaan 
ja toisaalta ihmisiä nimetään paikkojen mukaan. Esimerkiksi Suomessa paikkojen 
luonnonolosuhteet vaikuttivat usein sukunimien muodostumisen taustalla.

Suomalaisilla on 1900-luvun alkupuolelta saakka ollut käytössään virallinen 
nimi, joka koostuu etunimestä tai etunimistä sekä virallisesta lisänimestä eli suku-
nimestä. Käsitteenä sukunimi viittaa periytyvään nimeen, jota kaikki suomalaiset 
”sukunimet” eivät käytännössä ole (nimistöntutkimuksen käsitteistä esim. Ainiala 
ym. 2008: 169–178). Termi on kuitenkin vakiintunut suomen kieleen tarkoitta-
maan virallisen aseman saanutta lisänimeä, joten käytän sitä tässä tutkimuksessa. 
Etunimi identifioi yksilöä, kun taas sukunimi on yhteisön nimi. Etunimen käyttö 
osoittaa läheistä henkilökohtaista suhdetta, ja sukunimet ilmaisevat muodollisem-
paa, perheeseen tai sukuun kytkeytyvää identiteettiä (Alford 1988: 144). Käytän 
tutkimuksessa myös käsitettä vieraskielinen nimi tarkoittaessani ei-suomenkielistä 
nimeä (Ainiala ym. 2008: 177).

Tutkimuksessani väitän, että henkilönnimet eivät pelkästään kerro yksilön 
identiteetistä vaan että ne ovat paikannimien tavoin identiteettipoliittisia signaa-
leja. Jo alkujaan sukunimen käyttöönotto liittyi useissa länsimaissa hallinnollisen 
vallan vahvistumispyrkimyksiin (aiheesta Scott ym. 2002). Sukunimet auttoivat 
henkilöiden yksilöimisessä, lainsäädäntöä ja verotusta toimeenpantaessa sekä 
omistusoikeuksia määriteltäessä (Scott ym. 2002). Suomessa sukunimien käyt-
töönoton puolesta alettiin kampanjoida 1800-luvun puolessavälissä, ja vuonna 
1920 säädettiin laki, jolla sukunimi tuli pakolliseksi. Sukunimien käyttöönottoon 
liittyi myös jo olemassa olleiden, periytyvien sukunimien suomalaistaminen, 
minkä taustalla oli kansallishengen ja suomalaisen kulttuurin korostaminen. 
Suomenkielinen sukunimi auttoi kansallisen identiteetin omaksumista, ja nimet 
nousivat suomalaisuuden symboliksi vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi raha, 
postimerkit, taiteet tai kansallismaisemat (Paikkala 2004: 630, 624).

Etunimien valinta vaikuttaa yksityiseltä, mutta muun muassa nimistötutkija 
Eero Kiviniemen (2006) mukaan sosiaaliset tekijät ohjaavat nimenantoa. Esimer-
kiksi suomalaisilla tärkein nimenantoperuste on ollut suvun mukaan nimeäminen. 
Muun muassa vielä 1900-luvun alkupuolella oli tavallista antaa vanhimmille 
lapsille isovanhempien nimi. Ennen sukunimien yleistymistä etunimi ilmaisi näin 
myös sukuun kuulumista (Kiviniemi 2006: 128–129; Ainiala ym. 2008: 233; Ko-
tilainen 2008). Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana lapsille on Suomessa 
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annettu entistä yksilöllisempiä nimiä, mikä on osoitus yksilöllisyyden arvostuksen 
noususta. Yhteiskunta asettaa kuitenkin tietyt säännöt sille, millainen nimi käy 
etunimeksi (ks. esim. Kiviniemi 2006).

Etunimien identiteettipoliittinen merkitys korostuu silloin, kun hallinnollinen 
valta on suoraan puuttunut etunimistöön esimerkiksi rajoittamalla tietyn etnisen 
tai kieliryhmän nimien käyttöä. Rajoituksilla on pyritty tekemään ryhmä ”näky-
mättömäksi”. Näin on tapahtunut esimerkiksi Espanjassa, jossa 1930-luvun lopulla 
baskinimien antaminen kiellettiin ja olemassa olleet nimet määrättiin muutet-
taviksi espanjankielisiksi. Samalla annettiin ohje poistaa hautamuistomerkeistä 
euskeran eli baskinkieliset muistokirjoitukset (Clarke 1979: 137). Näin nimistö 
ja henkilöt pyrittiin saamaan pois maisemasta ja vähitellen myös muistista; mai-
sema ei enää vahvistanut muistoja. Toimenpide on osoitus siitä, että niin nimistö 
kuin hautausmaatkin ovat keskeisiä valtapoliittisia elementtejä, joilla vaikutetaan 
yhteisöllisen identiteetin muodostumiseen ja sen kokemiseen.

Siirtolaisyhteisöissä uusi kulttuuri, kieli ja nimistö saavat aikaan nimien 
akkulturaation eli sen, että eräät nimistön elementit lainautuvat ja leviävät ni-
misysteemistä toiseen (Ainiala ym. 2008: 179). Nimien akkulturaatiota tutkinut 
nimistötutkija Terhi Ainiala ym. (2008: 180) korostaa sitä, että uuteen nimisystee-
miin vaikuttavat henkilönnimijärjestelmien lisäksi myös kielelliset ja kulttuuriset 
tekijät. Esimerkiksi kulttuurinen muutos tapahtuu ensin kielessä ja siirtyy vasta 
sitten nimistöön (Ainiala ym. 2008: 180). Tutkimukseni osoittaa, että tämä etu-
nimistön muutosprosessi heijastaa niin siirtolaisten identiteetin muutosta kuin 
eritasoisia valtasuhteitakin.

2.2.2. Maisemallistamisen ehdollisuus

Kulttuuriset, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja poliittiset tekijät ovat vaikuttaneet 
siihen, miten suomalaisuus on koettu, ja miten sen on haluttu sekä sallittu ilmentyä 
maisemassa. Mitchellin (2000: 109) mukaan maisema ja sen representaatiot ovat 
kompromisseja, joita ohjaavat vallankäyttö ja kilpailevien ryhmien vallan määrä. 
Kyse on siitä, kuka määrittää sen, mitä maisemassa sallitaan ja miten sallittu il-
menee ja representoituu. Valtarakenteiden vaikutus etniseen maisemaan näkyy 
selkeimmin hallinnollisen vallan toimenpiteiden kautta, mutta valtarakenteet 
toimivat myös horisontaalisesti: valta ja kilpailu näkyvät merkitysten välillä, 
elämäntavoissa, tekemisessä ja kyvyssä manipuloida (Anderson ym. 2003: 4–5). 
Vallankäyttö on määritellyt Uuden Suomen suomalaisuudelle eri aikoina erilaiset 
näkymisen ehdot (ks. Raivo 1996) eli sen, miten suomalaisuus on saanut näkyä 
maisemassa. Näitä näkymisen ehtoja olen tutkinut kolmella eri tasolla: yhteisön 
sisäisissä ryhmittymissä, suhteessa lähialueen muihin etnisiin ryhmiin ja hallinnol-
liseen ulkoiseen vallankäyttöön.
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Uuden Suomen sisäiset valtasuhteet näkyvät eri instituutioiden välillä, etenkin 
seurakuntien välisenä kamppailuna, mutta myös esimerkiksi yksilöiden taloudelli-
sena valtana. Uuden Suomen historiikin (LNFW 1982: 1) mukaan ”Uuden Suomen 
asukkaat toimivat keskenään. He tekivät työtä täyttääkseen uudistilan saamisen 
ehdot, huolehtivat jumalanpalveluksista ja huvituksistaan”. Tästä huolimatta 
vaikutteita saatiin muilta etnisiltä ryhmiltä, ja avioliittoja solmittiin eri etnisten 
ryhmien välillä. Varsinkin Uuden Suomen läheisyydessä asuneilla muilla etnisillä 
ryhmillä on ollut, ainakin teoriassa, hyvät vaikutusmahdollisuudet Uuden Suomen 
asukkaiden arkisiin käytäntöihin ja tottumuksiin. Vaikutteiden kulkeutumisen 
takia on tärkeää tuntea Uutta Suomea ympäröivät muut etniset saarekkeet ja 
arvioida niiden merkitys eri aineistojen avulla (Massey 2003: 72). Esimerkiksi 
maantieteilijä Doreen Masseyn (2003: 72) mukaan ulkopuolisen suhdeverkon 
tunteminen on tärkeää, kun tutkitaan paikkojen identiteettiä.

Alistavat valtasuhteet näkyvät eri ryhmien ja organisaatioiden kyvyssä 
määritellä ja rajoittaa toisten ryhmien identiteettiä ja sen ilmentymistä. Etenkin 
hallinnollisen vallan asettamat ehdot ovat olleet merkittäviä suomalaisuuden 
representoitumisen kannalta. Tästä syystä etnistä maisemaa on tarkasteltava 
poliittis-historiallisessa kontekstissa (ks. Mitchell 2000; Till 2004).

Vaikka vertauskuva maisemasta tekstinä painottaa maiseman luonnetta ”esi-
tyksenä”, maiseman tekstuaalisen tulkinnan pioneeerit James ja Nancy Duncan 
(1988) näkevät myös fyysisen maiseman merkityksen. Heidän mukaansa maisema 
voidaan nähdä yhteiskunnallisten ja poliittisten ideologioiden muuttumisena fyy-
siseen muotoon. Maiseman fyysisten muotojen huomioiminen on keskeistä oman 
tutkimukseni kannalta, koska tarkastelen maisemaa havainnoimalla sitä, miten 
Uuden Suomen materiaaliset elementit, rakennukset ja hautausmaat, heijastavat 
muuttuvia yhteisöllisiä arvoja ja identiteettiä (ks. Hodder 2003; Duncan & Dun-
can 2004: 25). Esimerkiksi arkeologi ja antropologian professori Ian Hodderin 
(2003: 158) mukaan rakennusten ja esineiden kautta avautuu mielenkiintoinen 
näkökulma ihmisten elämään, koska usein sanat ja teot eivät vastaa toisiaan. 
Muun muassa haastatteluissa todellisuutta saatetaan ”kaunistella”. Materiaaliset 
elementit ovat merkityksellisiä myös yhteisön säilymisen kannalta. Rakenteet ja 
niihin liittyvä symboliikka tukevat yhteisön säilymistä (Hall 2003a: 94–95), koska 
alue tai yhteisö tunnistetaan niiden perusteella ja niihin voidaan samaistua (Paasi 
1986a). Myös monet yhteisön toiminnan kannalta tärkeät instituutiot liittyvät 
vahvasti rakennuksiin, esimerkiksi seurakunnat kirkkoihin.

Rakennusten ja hautausmaiden empiirisessä tutkimuksessa olen hyödyntänyt 
yhdysvaltalaisen, niin kutsutun Berkeleyn koulukunnan kulttuurisen maantie-
teen tutkimusta. Siinä keskeistä on erityisesti rakennetun maiseman muutoksen 
analysointi (kulttuurisen maantieteen tutkimushistoriasta: ks. Hugill & Foote 
1994; Cosgrove 1998; Muir 1999; Mitchell 2000; Norton 2000; Schein 2004; 
Wylie 2007).
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2.3. Pohjoisamerikkalainen kulttuurisen maantieteen 
tutkimus

Pohjan pohjoisamerikkalaiselle kulttuurisen maantieteen tutkimukselle loi 
Carl Sauer (1889–1975), joka perusti 1920-luvulla kalifornialaiseen Berkeleyn 
yliopistoon osaston tutkimaan kulttuurin ja luonnon välistä vuorovaikutusta. 
Sauer piti maantieteen ensisijaisena tutkimuskohteena ihmistoiminnan vaiku-
tuksia maisemaan (ks. Muir 1999:12–24; Norton 2000; Schein 2004). Berkeleyn 
tutkimukset saivat osakseen paljon kritiikkiä 1980-luvulla, kun maisema alettiin 
nähdä monikerroksisempana ja monia eri tekijöitä ilmentävänä (Schein 2004: 
12). Taustalla olivat taloudellisten ja poliittisten tekijöiden aiheuttamat suuret 
yhteiskunnalliset muutokset, kuten voimistunut nationalismi, talouden globali-
saatio ja kommunismin heikkeneminen (Mitchell 2000: 37, 57–58). Berkeleyn 
koulukunnan tutkimusta alettiin kutsua ”perinteiseksi” tämän niin sanotun ”uuden 
kulttuurisen maantieteen” tutkijoiden piirissä. Kritiikin (Duncan 1980; Cosgrove 
& Jackson 1987; Cosgrove 1998; ks myös Price & Lewis 1993; Olwig 1996; Dun-
can & Ley 1997: Mitchell 2000: 35; Schein 2004) mukaan Sauerin ja Berkeleyn 
koulukunnan tutkimuksissa kulttuuri itsessään toimi määräävänä tekijänä mai-
seman kehityksessä. Näin yksilön rooli yhteiskunnassa olisi olematon, ja ihmiset 
toimivat ”tahdottomina” (ks. Mitchell 2000: 34). Sauer kuitenkin tiedosti subjek-
tiivisuuden merkityksen etenkin tutkittaessa maiseman estetiikkaa (Häkli 1999: 
74). Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että Berkeleyn koulukunnan tutkimuksia 
luonnehtivat keskittyminen maaseutuun, empirismi ja maiseman tarkasteleminen 
mitattavien objektien kautta. Kaikki eivät kuitenkaan noudattaneet samaa linjaa. 
Esimerkiksi aistitun maiseman tärkeyttä korostanutta Yi-Fu Tuania (1974, 1979, 
2008) voidaan pitää eräänä humanistisen maantieteen metodologian merkittä-
vimmistä kehittäjistä (Häkli 1999: 79).

Sauerin ja Berkeleyn koulukunnan jälkeen maisematutkimuksen historias-
sa on tapahtunut paljon, eikä maisemaa enää tutkita objektina vaan monista 
tekijöistä muodostuvana prosessina. Oman tutkimukseni kannalta Berkeleyn 
koulukunnan tekemä tutkimus on merkityksellistä, koska heidän materiaalisia 
kulttuurimaisemia käsittelevät tutkimuksensa ja niiden tulokset toimivat tärkeinä 
vertailuaineistoinani ja kysymysten herättäjinä tutkiessani rakennettua maise-
maa. Esimerkiksi nimekkäiden maantieteilijöiden Fred Kniffenin (1965), Wilbur 
Zelinskyn (1990, 1994) ja David Lowenthalin (1975, 1979) maisemia käsittelevät 
tutkimukset liittyvät läheisesti omaan tutkimukseeni. Berkeleyn koulukuntalais-
ten merkitystä lisää se, että tutkimusalueeni sijaitsee Pohjois-Amerikassa, missä 
Berkeleyn vaikutus on jatkunut nykypäivään asti.

Tutkimani rakennettu maisema koostuu asuinrakennuksista, muista piha-
piirin rakennuksista sekä julkisista rakennuksista ja hautausmaista. Berkeleyn 
koulukunnalle on tyypillistä rakennusten teknisten ominaisuuksien tutkiminen, 
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mutta tässä tutkimuksessa tarkastelen myös rakennetun maiseman sisältämää 
symboliikkaa sekä maiseman merkityksiä asukkaille ja vierailijoille. Valitsin 
tarkastelun kohteeksi rakennukset, koska niitä on perinteisesti pidetty tärkeänä 
kulttuurista kertovana maisemaelementtinä, ja koska ne ovat oleellinen osa siir-
tolaisten arkipäivän elämää ja maisemaa (esim. Glassie 1983; Jordan 1985; Hart 
1998; Carter & Collins Cromley 2005). Berkeleyn koulukunnan hengessä Pohjois-
Amerikan etnistä rakennettua maisemaa on tutkittu esimerkiksi hirsirakennusten 
salvostekniikoiden ja rakennusten pohjaratkaisujen (esim. Lehr 1980; Wonders & 
Rasmussen 1980; Jordan 1985; Jordan & Kaups 1989), talo- ja latotyyppien (esim. 
Zelinsky 1958; Ennals 1972; Wonders 1979; Noble & Seymour 1982; Ennals & 
Holdsworth 1990; Lewis 1994; ks. myös Noble 2000) sekä aitatyyppien perus-
teella (esim. Hart 1998). Näiden pohjalta on kartoitettu pohjoisamerikkalaisia 
kulttuurialueita (esim. Zelinsky 1980) ja kulttuuripiirteiden leviämisreittejä 
(esim. Kniffen 1965; Jordan & Kaups 1989).

Berkeleyn koulukuntaan nojautuen eräiden pohjoisamerikkalaisten suoma-
laissaarekkeiden maisemaa ovat tutkineet etenkin amerikansuomalaiset kulttuu-
rimaantieteilijät. He ovat keskittyneet lähinnä konkreettisiin maisemaelementtei-
hin. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet rakennukset (esim. Alanen 1981, 
2005; Torma 1988) ja etenkin hirsirakentamisen tekniikka (Mather & Kaups 1963; 
Rasmussen 1985; Jordan & Kaups 1989; Kaups 1989). Esimerkiksi kulttuurimaan-
tieteilijöiden Terry Jordanin ja Matti Kaupsin (1989) mukaan jo ensimmäisillä 
suomalaissiirtolaisilla, jotka muuttivat Vermlannin kautta Delaware-joen varteen 
vuosien 1640 ja 1660 välisenä aikana, oli merkittävä vaikutus uudisraivaajien 
hirsirakentamisen tekniikkaan. Vermlannin suomalaiset olivat saaneet vaikut-
teita hirsirakennustekniikkaansa norjalaisilta ja ruotsalaisilta ennen Pohjois-
Amerikkaan muuttoaan (Jordan & Kaups 1989). Muut etniset ryhmät omaksuivat 
suomalaisilta tämän alueelle soveltuvan ja hyödyllisen kulttuuripiirteen, joka levisi 
asutuksen mukana sisämaahan ja siirtyi näin osaksi pohjoisamerikkalaista mai-
semaa ja materiaalista kulttuuriperinnettä. Merkittäviä suomalaisten siirtolaisten 
rakennusperinteen tutkijoita ovat olleet etenkin kulttuurimaantieteilijät Matti 
Kaups ja Arnold Alanen. Monet heidän tutkimuksensa ovat liittyneet rakennetun 
maiseman etnisiin vaikutteisiin etenkin Isojen järvien alueella. Alanen (2005) 
on tutkinut myös Kanadan preeriaprovinssien suomalaisalueiden, myös Uuden 
Suomen arkkitehtuuria. Hän (Alanen 2005: 135–136) pitää kuitenkin tärkeänä 
tutkia preeriamaakuntien suomalaisalueita syvällisemmin.

Berkeleyn koulukunnan tutkimusta kritisoitiin (esim. Cosgrove & Jackson 
1987) keskittymisestä maaseutuun ja fyysisiin rakenteisiin kuten hirsirakennuk-
siin. Tutkimuksessani hirsirakentaminen on jälleen esillä, koska se on oleellinen 
osa Uuden Suomen rakennettua maisemaa ja koska korkeatasoinen hirsiraken-
taminen liitetään suomalaisyhteisöjen sisällä ja tutkijoiden (esim. Mather & 
Kaups 1963; Rasmussen 1985; Jordan & Kaups 1989; Alanen 2005) keskuudes-
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sa suomalaiseen kulttuuriperinteeseen. Esimerkiksi Minnesotassa sijaitsevan 
Embarrassin suomalaisalueen hirsirakennukset on huomioitu Yhdysvalloissa 
kansallisesti merkittäviksi etnistä perinnettä heijastaviksi rakennuksiksi (ks. 
Gudmundson & Winckler 1991; Paddock 1991; Alanen 2000: 121–122). Suo-
malaisten asuttamilla metsäalueilla hirsi oli luonnollinen rakennusaine, ja sen 
käyttöön sovellettiin Suomessa hankittua kokemusta. Alasen (2005) mukaan 
preeria-alueella on nähtävissä Suomesta peräisin olevia arkkitehtonisia ratkai-
suja, mutta myös uusien tapojen nopeaa omaksumista. Tähän on vaikuttanut 
eri rakennusmateriaalien saatavuus: puuttomalla preeria-alueella oli löydettä-
vä korvaavia rakennusmateriaaleja. Varhaisemmissa tutkimuksissa (van Cleef 
1918; Davis 1935) suomalaisuuteen on yhdistetty myös useat ulkorakennukset, 
maalaamattomat rakennukset, tikapuut, myöhemmin jatketut aitat tai ladot ja 
kattolinjojen vaihtelevuus. Maantieteilijöiden Cotton Matherin ja Kaupsin (1963: 
500–503) mukaan näiden piirteiden liittäminen suomalaisuuteen ei kuitenkaan 
perustu tieteellisen materiaalin tutkimukseen. Lisäksi he ovat havainneet suurta 
alueellista vaihtelua näiden elementtien osalta.

Maantieteilijä Michael Conzenin (1994: 225) mielestä säilyneet hirsirakennuk-
set synnyttävät ”eeppisen” mielikuvan esi-isien elämästä, ja siksi ne ovat tärkeä 
elementti nykypäivän maisemassa. Tutkimukseeni nojautuen väitän, että tämä 
hirsirakennusten symbolinen yhteys suomalaisiin juuriin on rakenteellisia yksi-
tyiskohtia merkittävämpi. Myös rakennuksiin liittyvä suomalainen symboliikka on 
arkkitehtonisia ja rakenteellisia ominaisuuksia helpommin tulkittavissa. Symboli-
nen merkitys korostuu erityisesti julkisissa rakennuksissa kuten kirkoissa, jotka 
ovat olleet yhteisön toiminnallisia keskuksia ja lujittaneet asukkaiden yhteenkuu-
luvuuden tunnetta. Etninen alkuperä on vaikuttanut myös julkisten rakennusten 
nimeämisiin. Lisäksi eräät rakennukset käyttötarkoituksineen on voitu liittää vain 
tiettyihin etnisiin ryhmiin, koska näitä rakennuksia ei ole juurikaan tavattu muiden 
ryhmien keskuudessa. Tällaisia ovat esimerkiksi saksalaiseen asutukseen liittyvät 
kesäkeittiöt. Suomalaisen asutuksen erityispiirteitä ovat saunat ja niityillä sijaitse-
vat heinäladot (Mather & Kaups 1963; Sutyla 1977; Rasmussen 1985; Kaups 1989; 
Alanen 2000), jotka ovat myös tärkeä osa hirsirakentamisen perinnettä.

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä lähtökohtia ovat myös Berkeleyn tut-
kimustraditioihin pohjautuvat hautausmaiden maantieteelliset eli nekrogeogra-
fiset tutkimukset. Hautausmaat ovat perinteisesti olleet eräs uskonnon fyysinen 
ilmenemismuoto, mutta ne kertovat myös ihmisistä ja yhteisöistä niiden taustalla. 
Hautausmaat ilmentävät esimerkiksi etnistä ja sosiaalista identiteettiä sekä yh-
teiskunnan normeja (esim. Lowenthal 1979; Kong 1990; Kiest 1993; Sloane 1995; 
Jordan 2002; Pacione 2005; Lindgren 2009). Esimerkiksi maantieteilijä Larry Price 
(1966) pitää hautausmaita hyödyllisenä lähteenä asutushistorian tutkimuksessa, 
koska hautakivet välittävät tietoa alueiden, yhteisöjen ja yksilöiden kulttuurisesta 
ja sosioekonomisesta asemasta.
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Myös maantieteilijä Richard Francaviglia (1971) lähestyy hautausmaita poh-
joisamerikkalaisen asutuksen, arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen 
pienoismallina. Hänen mukaansa hautamuistomerkit noudattavat samoja tyylejä 
kuin rakennukset. Hautausmailla ajallinen jatkumo on kuitenkin erityisen selkeä, 
koska se ei ole peittynyt pystysuuntaisen kasvun alle. Hautausmaiden mielenkiin-
toa tutkimuskohteina lisää se, että niissä rakenteisiin yhdistyvä symboliikka on 
yleensä selkeää ja melko helposti tulkittavaa. Uuden Suomen kaksi hautausmaata 
ovat erittäin mielenkiintoinen, suomalaisuuden merkityksissä tapahtuneisiin 
muutoksiin ja yhteisön sisäiseen dynamiikkaan liittyvä aineisto. Olen kytkenyt 
perinteisen berkeleyläisen tutkimuksen muodostamalle pohjalle identiteetti-
poliittisen näkökulman Uuden Suomen hautausmaihin. Identiteettipoliittisen 
näkökulman myötä muistomerkkien ja hautausmaiden maantieteellinen tutkimus 
on lisääntynyt (esim. Robin 1995; Foote 1997; Raivo 2000, 2004; Dwyer 2004; 
Forest & Johnson 2002); niiden ikonografiaa ja merkitystä on tarkasteltu etenkin 
valtasuhteiden heijastajina ja yhteiskunnallisen pysyvyyden ylläpitäjinä.

Myös rakennukset mahdollistavat yhteiskunnallisten ja taloudellisten valta-
rakenteiden tulkinnan (Black 2003: 22) ja identiteettipoliittisen lähestymistavan. 
Monilla alueilla rakennukset on ryhmitelty taloudellisten luokkien perusteella, 
mutta myös yksittäiset, vaikutusvaltaisten ja varakkaiden ihmisten kodit erottu-
vat usein fyysisesti maisemaa hallitsevina (Carter & Collins Cromley 2005: xxi). 
Myös rakennusmateriaali on yhteydessä yhteiskunnalliseen asemaan: esimerkiksi 
1700-luvulla Pohjois-Amerikassa tiili oli arvokkain materiaali, ja hirsi sekä kivet 
vähiten arvostettuja (Carter & Collins Cromley 2005: 61).

Perinteinen pohjoisamerikkalainen maisematutkimus pyrki pääosin mitat-
tavuuteen, mutta uusi kulttuurinen maantiede lähti liikkeelle humanistisesta 
tutkimuksesta, pyrkien ymmärtämään maiseman ja sen kokemisen subjektiivista 
olemusta (Robertson & Richards 2003: 2). Vaikka uusi suuntaus alkoi Brittein 
saarilta, Cosgroven (1998: 34–35) mukaan humanistisen maantieteen nousu oli 
lähtöisin pohjoisamerikkalaisten yhteiskuntamaantieteilijöiden keskuudesta, 
joihin John Brinckerhoff Jacksonilla (1909–1996) oli suuri vaikutus. J.B. Jack-
sonin käsitys maisemasta pohjautui ranskalaiseen humanistiseen, tulkitsevaan 
tutkimusideaan ja käytäntöön, jonka hän toi yhdysvaltalaiseen maantieteeseen 
(Meinig 1979: 227; ks. myös Wilson & Groth 2003) muun muassa perustamansa 
monitieteisen Landscape-lehden kautta. Olen käyttänyt tässä lehdessä julkaistuja 
artikkeleita tutkimuskirjallisuutena (esim. Jackson 1967; Howett 1977). Jacksonin 
mielestä maiseman tutkimuksen oli keskityttävä jokapäiväisen elinympäristön 
tutkimiseen. Jackson piti paitsi rakennuksia, myös maiseman ilmentämiä arvoja 
ja symboliikkaa tärkeinä tutkimuskohteina (Kniffen 1965; Meinig 1979; Alanen 
2000). Hän loi käsitteen ”vernacular landscape”, joka käännetään usein kansan-
omaiseksi maisemaksi. Käännös antaa kuitenkin vaikutelman maalaismaisesta ja 
historiallisesta maisemasta, vaikka Jackson (esim. 1984) painotti nimenomaan 
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arkipäivän maiseman tutkimisen tärkeyttä. Arkipäivän maisema on noussut uu-
destaan arvostetuksi tutkimuskohteeksi maiseman poliittisuuden tutkimuksen 
lisäännyttyä. Uuden Suomen etninen maisema kytkeytyy poliittis-historiallisiin 
prosesseihin, jotka vaikuttavat asukkaiden arkipäivän valintoihin; nämä puo-
lestaan kytkeytyvät vuorovaikutteisesti etnisen maiseman ilmentymiseen. 
Arkipäivän toimet, eläminen ja kokemukset ovat oleellinen osa humanistista 
maisemakäsitystä.



Tutkimuksessani tarkastelen Uuden Suomen asukkaiden suomalaisen alkuperän 
ilmentymistä valitsemissani maisemaelementeissä, joita ovat rakennukset, hau-
tausmaat sekä henkilön- ja paikannimet. Tutkimukseni aineiston olen kerännyt 
pääosin kenttätutkimuksissa (esim. Eyles & Smith 1992; DeLyser & Starr 2001), 
joita tein Uudessa Suomessa vuosina 1995 ja 1999, yhteensä noin kuuden viikon 
ajan. Tutkimuksessa tarkastelemani ajanjakso määrittyy aineiston keruun ajan-
kohtien ja kirjallisen aineiston pohjalta. Maisematulkintani alkaa vuodesta 1888, 
jolloin ensimmäinen suomalainen siirtolainen asettui Uuden Suomen alueelle, 
ja päättyy uuden vuosituhannen alkuun. Uusin tärkeimmistä kirjallisista aineis-
toistani on vuonna 2001 julkaistu Uuden Suomen paikallishistoriikin toinen osa 
(LNFW 2001).

3.1. Tutkimusalueen rajaus

Uuteen Suomeen matkustava henkilö kohtaa oleellisen ongelman: Uusi Suomi ei 
näy maantiekartalla. Paikallishistoriikin (LNFW 1982: 1) mukaan Uusi Suomi on 
ennen kaikkea yhteisö:

“Uutta Suomea ei löydy nykyajan kartoilta, eikä maastossa ole merkkejä osoit-
tamassa alueen rajoja; itse asiassa ei ole olemassa tarkkoja rajoja. Mutta he, 
jotka ovat syntyneet siellä, riippumatta siitä, asuvatko siellä enää, eivät tar-
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vitse rajoja. Uusi Suomi on osa heidän tietoisuuttaan; se on heidän selkäyti-
messään. Uuden Suomen muodostavat ne ihmiset, jotka ovat asuneet siellä...” 
(LNFW 1982: 1).

Aluetta tutkineena kuitenkin tiedän, että Uusi Suomi on olemassa myös alueena, 
ei vain mielikuvina. Kirjallisuus, haastattelut ja vanhat kartat vahvistavat tämän. 
Myös toisaalla historiikissa kerrotaan alueen asukkaiden tietävän, ”missä menevät 
rajat Uuden Suomen ja muun maailman välillä” (LNFW 1982: 1), mutta haastatte-
luiden perusteella fyysisiä rajoja ei voinut määrittää. Asukkailla oli henkilökohtai-
set, tiettyyn aikaan sidotut mielikuvansa rajoista. Näissä mielikuvissa Uusi Suomi 
oli rajautunut suomalaissiirtolaisten ja heidän jälkeläistensä asuttaman alueen 
mukaan. Täten myös maanomistusolojen muutokset vaikuttivat Uuden Suomen 
rajautumiseen eri aikoina. Muistinvaraisena alueena se on kuitenkin laajempi 
kuin esimerkiksi tutkimusajankohdan suomalaisten siirtolaisten jälkeläisten 
omistuksiin perustuvana alueena. Etenkin rakennetun maiseman tutkimisen 
kannalta minun oli välttämätöntä tietää, millä alueella suomalaiset siirtolaiset 
jälkeläisineen asuivat, jotta havaintoni kohdistuivat nimenomaan suomalaisten 
ja heidän jälkeläistensä rakentamiin maisemaelementteihin.

Ennen havaintoaineiston keräämistä määrittelin sen fyysisen maisema-alu-
een, jossa suomalaiset siirtolaiset ja heidän jälkeläisensä ovat asuneet, ja jonka 
maisemaelementtejä tutkin. Maanomistuskartoilta on mahdollista tarkastella 
suomalaisasutuksen laajuutta eri vuosina (Hännikäinen 1998; Kaskinen 1999). 
Kartoilta näkyy maa-alueen omistajan nimi, jonka perusteella voi useissa tapa-
uksissa tulkita omistajan suomalaisen syntyperän. Näen maanomistuskartat 
valtasuhteiden peilaajina: paikallisesti ”valtaa” ovat pitäneet maanomistajat, 
joiden etninen identiteetti heijastuu maisemaan ehdollisesti. Kaikkien omistajien 
syntyperää ei voinut täysin varmasti määritellä, koska vanhat kartat ovat usein 
epäselvästi kirjoitettuja tai nimet on saatettu kirjoittaa väärin. Suomalaiset siir-
tolaiset myös muuttivat sukunimiään, esimerkiksi Uudessa Suomessa Järvestä 
tuli Lake. Historiikit (LNFW 1982, 2001) toimivat epäselvissä tapauksissa hyvinä 
tietolähteinä. Lisäksi omistajatietoja löytyi internetin tilarekistereistä (Saskatche-
wan Homestead Index 2009; Western Land Grants 2009).

Suomalaista alkuperää olevien naisten avioliitot muista etnisistä ryhmistä 
olevien miesten kanssa muodostavat vaikeasti selvitettävän kokonaisuuden. Täl-
laiset avioliitot lisääntyvät lähestyttäessä nykyaikaa. Ne eivät kuitenkaan vaikuta 
ratkaisevasti rajaukseeni, sillä päädyin käyttämään tutkimusalueena suomalaisten 
siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä 1950-luvulla omistamia maita. Päädyin tähän 
rajaukseen, koska suomalaisasutuksen alue vakiintui ja säilyi pääpiirteissään 
1950-luvulta 1980-luvulle. Alue oli tuolloin myös laajimmillaan ja oli oletettavaa, 
että suomalaisen asutuksen pioneeriluonteen (ks. Kniffen 1965; Zelinsky 1992: 
13–14) seurauksena tällä alueella olisi säilynyt suomalaisten uudisasukkaiden 
ja heidän jälkeläistensä tekemiä fyysisiä maisemaelementtejä. Uudisasutusalu-
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eilla ensimmäisten asukkaiden vaikutuksen on todettu (Kniffen 1965; Zelinsky 
1992: 13–14) säilyvän maisemassa pitkään. Lisäksi haastatteluissa monet alu-
een asukkaat mielsivät alueen rajat sen mukaan, milloin suomalaisasutus oli 
laajimmillaan. Vaikka suomalaisten omistamat maa-alat olivat vähentyneet, mo-
nille alueen asukkaista yhteisön rajat tuntuivat säilyneen pysyvinä 1950-luvulta 
asti; näin oli etenkin vuoden 1995 haastatteluissa. Uuteen Suomeen laskettiin 
edelleen kuuluvaksi sellaisia alueita, joiden omistaja oli vaihtunut suomalaista 
alkuperää olevasta jonkin muun etnisen ryhmän edustajaksi. Haastatteluissa 
kerrottiin perheistä tai yksittäisistä suomalaisista, jotka ovat asuneet alueella. 
Autioituneiden pihapiirien kohdalla omistaja määriteltiin usein ensimmäisen 
omistajan mukaan. Vaikka paikalla olivat jäljellä vain perustukset, puhuttiin silti 
esimerkiksi ”Andersonin plassista”. Näin Uutta Suomea jäsensivät siis asuintalot 
ja niiden entiset tai nykyiset omistajat. Alue oli mentaalisesti suurempi kuin 
tutkimusajankohdan suomalaisten jälkeläisten maanomistuksiin perustuva alue. 
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Kuva 3. Tutkimuksen maisema alueena. Tutkimusalueen rajaus perustuu suomalaista 
syntyperää olevien asukkaiden maaomistuksiin 1950-luvulla. Alue säilyi pääpiirteissään 
suomalaisten jälkeläisten omistuksessa 1980-luvun puoliväliin asti. Yhtenäisen 
alueen ulkopuolella sijaitsevat ”suomalaisten” omistamat maa-alat eivät kuulu Uuteen 
Suomeen, eivätkä näin ollen ole tämän tutkimuksen piirissä (Rural Municipality of 
Rocanville 1952; Rural Municipality of Willowdale 1959; Hännikäinen 1998: 47).
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Vastaavasti Uudesta Suomesta kaakkoon sijaitseva Barish-järven alue oli säilynyt 
asukkaiden mielissä juutalaisalueena, alkuperäisten uudisraivaajien mukaan, 
vaikka alueella ei juutalaisia enää asunutkaan. Tämäkin tukee muistinvaraisten 
etnisten rajojen merkitystä.

Kuvasta 3 näkyy, että 1950-luvun rajojen mukaan Uusi Suomi on kooltaan 
noin 16 kilometriä kertaa 16 kilometriä. Tuolloin pääosa suomalaisasutuksesta 
keskittyi ns. toisen meridiaanin (102o) molemmille puolille 17. townshipeihin. 
Lisäksi asutusta oli viereisten townshipien alueella. Olin varautunut muuttamaan 
rajausta kenttätutkimusten yhteydessä, mikäli paikalliset asukkaat esittelisivät 
suomalaisten omistamia tiloja, jotka eivät 1950-luvun maanomistuskarttojen 
mukaan kuuluneet suomalaisille. Kenttätutkimuksissa ilmeni kuitenkin vain 
kaksi varttia, jonka paikalliset asukkaat lukivat Uuteen Suomeen kuuluvaksi, 
mutta jotka eivät näy 1950-luvun omistuksiin perustuvassa aluerajauksessani. 
Toinen tiloista sijaitsee aivan Uuden Suomen eteläreunalla (NE33-16-1-W2) ja 
toinen alueen itäreunalla (SE25-17-33-W1). Näiden tilojen asuinrakennukset 
ovat mukana tutkimuksessani. Lisäksi Uuden Suomen länsiosassa oli muutamia 
vartteja, joiden omistajaa en pystynyt kartoilta varmuudella määrittämään. Ne 
osoittautuivat kenttätöissä kuuluvan Uuteen Suomeen ja niiden omistajien olleen 
suomalaista syntyperää.

3.2. Aineiston kokoaminen ja käsittely

Uuden Suomen rakennusten, hautausmaiden ja nimistön tulkintani perustuu 
neljään aineistotyyppiin: havainnot visuaalisesta maisemasta, kirjallisuus, ku-
vat ja haastattelut. Pääosan aineistostani keräsin kulttuurimaantieteellisissä 
kenttätutkimuksissa, jotka perustuivat osallistuvan havainnoinnin (Evans 1992; 
Duncan & Duncan 2001; Bennet 2002; Eskola & Suoranta 2008) menetelmälle. 
Tein visuaalisia havaintoja maisemasta, haastattelin asukkaita ja osallistuin pai-
kallisiin tapahtumiin. Yli puolet ajasta myös asuin paikallisten asukkaiden luona. 
Tiedon tallennusmenetelmänä käytin valokuvausta, nauhoitettuja haastatteluja 
ja kirjallisia muistiinpanoja.

Omat visuaaliset havaintoni maisemasta muodostavat tärkeimmän aineiston, 
jota kirjallisuus ja haastattelut täydentävät. Lisäksi käytän ottamiani valokuvia 
tulkinnan tukena, sekä vanhoja valokuvia ja karttoja historiallisten muutosten 
havaitsemisessa. Olen valinnut tutkimukseeni erilaisia aineistotyyppejä, koska fyy-
sinen maisema ja esitysten kautta tuotettu maisema vaikuttavat toisiinsa. Tarvitsin 
erilaisia aineistoja myös pystyäkseni tulkitsemaan maiseman eri elementeissä ilme-
nevää suomalaisuutta. Esimerkiksi maantieteilijä Alan Bakerin (1992: 3) mukaan 
maiseman historialliset tutkimukset pitää perustaa materiaalisiin elementteihin, 
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mutta koska materiaaliset elementit on tehty ideologisessa kontekstissa, on men-
taalisten asenteiden tutkiminen tärkeää (ks. myös Jackson 2000). Haastattelut ja 
kirjallisuus toimivat keskeisenä aineistona muodostaessani käsitystä ideologisesta 
kontekstista sekä maisemassa tapahtuneista muutoksista.

Historiallis-hermeneuttisen lähestymistavan mukaan erityyppiset aineistoni 
voidaan ymmärtää teksteinä, joita tulkitsen lukemalla (esim. Cloke ym. 2004: 
309–310). Viime aikoina etenkin visuaalisten aineistojen ”lukemiseen” ja tutki-
musmenetelmiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota (van Leeuwen & Jewitt 
2001; Rose 2001; Seppänen 2001, 2005; Hannam 2002; Mikkonen 2005; Raento 
2005, 2009; Raento & Brunn 2005). Yhtä yksiselitteistä tai oikeaa tulkintatapaa ei 
kuitenkaan ole olemassa, koska tulkitsijalla on suuri vaikutus tulkintaan (Raento & 
Brunn 2005: 146–147). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kriittisen tulkinnan 
edellytyksenä on tiedostaa oman persoonan vaikutus tulkintaan (esim. Mauthner 
& Doucet 2003; Daly 2007: 187–207). Tutkijana käytän valtaa määrittämällä 
maiseman katsomisen kautta. Tulkitsen maisemassa näkyvää suomalaisuutta 
omista lähtökohdistani, oman identiteettini kautta muun muassa suomalaisena 
naismaantieteilijänä. Oman paikan määrittäminen on jatkuva prosessi, joka seu-
raa mukana koko tulkinnan ajan, koska paikka muuttuu tutkimuksen edetessä ja 
saattaa eri vaiheissa olla ristiriitainen. Pohjimmiltaan kyse on tiedon paikantu-
neisuuden ymmärtämisestä (Rojola 2000: 155; Löytty 2006: 24–25).

Oman identiteettini lisäksi suhteeni tutkimuskohteeseen muuttuu ajan myötä 
ja sen mukaan, miltä kannalta asemaani tarkastelen. Havainnointiin perustuvassa 
tutkimuksessa osallistumisen taso saattaa vaihdella sivullisesta tarkkailijasta 
täydelliseen osallistumiseen. Uusi Suomi näyttäytyi aluksi minulle fyysisesti 
näkyvänä maisemana, mutta oleiltuani alueella yhteisö ja alue muuttuivat koko 
ajan tutummiksi, ja oma paikkani muovautui jatkuvasti ihmissuhteiden ja koke-
musten kautta. Esimerkiksi juhannusjuhlissa ja jumalanpalveluksissa olin yhtä 
aikaa tarkkailija ja toimija. Suomalaisuuteni ja puhumani suomen kieli auttoi-
vat haastatteluyhteyden ja luottamuksen rakentamisessa. Suurimmalle osalle 
asukkaista en ollut muualta tullut vieras vaan ”tuttava Suomesta”. Toimin heille 
linkkinä symbolisesti tärkeään, mutta fyysisesti kaukaiseen esi-isien maahan. 
Vain muutama asukas suhtautui tutkimukseen negatiivisesti, eikä halunnut 
haastateltavaksi. Vähitellen minun ja paikallisten välille kehittyi ystävyyssuhteita. 
Myös niiden huomioiminen analyysissa on kriittisen näkökulman säilymiseksi 
tärkeää, jotta en vaikuta tuloksiin esimerkiksi painottamalla niiden henkilöiden 
mielipiteitä, joiden kanssa minulla on ystävyyssuhde (Lehtonen 2007: 247; ks. 
myös Kuusisto-Arponen 2007).

Vaikka asuin paikallisten luona ja pääsin osallistumaan yhteisön tapahtumiin, 
asemani oli kuitenkin pääasiassa ulkopuolinen. Tein jatkuvasti havaintoja, ja 
annoin asioille merkityksiä omista henkilökohtaisista taustoistani käsin. Uuden 
Suomen asukkaat, joille alue on ”koti”, eivät pysähdy jäsentämään tietoisesti arki-
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päivän elinympäristöään samaan tapaan kuin ulkopuoliset. Asukkaille side paik-
kaan muodostuu sen tuttuuden, tapahtumien, kiintymyksen, ”kodin” ja muistojen 
kautta (Seamon 1981; ks. Sopher 1979). Esimerkiksi haastatteluissa vastaukset 
eräisiin maisemaan liittyviin kysymyksiin olivat vastaajista niin itsestään selviä, 
ettei niitä ollut pysähdytty ajattelemaan. Maiseman visuaalinen merkitys sen 
sijaan korostuu ulkopuolisen vierailijan kohdalla (Cosgrove 1998: 19), mutta 
kuten tutkimukseni osoittaa, myös kokemuksellisuus on keskeistä vierailijoiden 
maisemakuvan synnyssä.

Tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman haastattelujen ja his-
toriikkien (LNFW 1982, 2001) avulla avautuneita asukkaiden suomalaisuuden 
merkityksiä. Ilman niitä tutkimani maiseman suomalaisuus olisi muodostunut 
vain omaa suomalaisuuden käsitystäni heijastavaksi fyysisten merkkien kokonai-
suudeksi. Siihen ei olisi sisältynyt paikallisia merkityksiä eikä mahdollisuuksia 
kontekstien rakentamiseen. Vaikutin kuitenkin kontekstin muodostumiseen jo 
valitessani rakennukset, hautausmaat ja nimistön tarkastelun kohteeksi.

Tehdessäni havaintoja hautausmailta ja rakennuksista otin paljon valokuvia. 
Nämä kuvat sisältävät kuvaushetkellä tekemääni tulkintaa Uuden Suomen maise-
maelementeistä, mutta kuvien ottamisessa olen pyrkinyt toisintavaan tiedonke-
ruuseen. Kuvasin esimerkiksi rakennuksen niin, että pystyin myöhemmin kuvien 
kautta näkemään tulkintani kannalta oleelliset piirteet, esimerkiksi hirsisalvoksen, 
kattotyypin ja rakennuksen muodon. Valokuvien käyttö rakennusten tutkimukses-
sa on arkkitehtuurin historiaa tutkivan Thomas Carterin ja arkkitehti Elizabeth 
Collins Cromleyn (2005) mukaan tärkeää, koska valokuvat auttavat muistamaan 
ja tulkitsemaan. Vaikka pyrkimykseni oli toisintava kuvaus, valokuvien ottaminen 
ja katsominen on aina jonkinasteista tulkintaa, sillä jo kuvauskohteen valinta ja 

Kuva 4. Kaksi eri suunnalta otettua kuvaa puuristeistä Uuden Suomen Vanhalla 
hautausmaalla havainnollistavat kuvakulman vaikutusta kuvan synnyttämään 
mielikuvaan.
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kuvanrajaus ovat vaatineet tietyn ”näkökulman” ottamista (Raento 2005: 217). 
Kuva 4 havainnollistaa sitä, miten kuvaussuunnan valinta vaikuttaa syntyvään 
mielikuvaan. Vasemmanpuoleisessa kuvassa hyväkuntoiset ristit näyttävät si-
jaitsevan hoidetulla hautausmaalla, kun taas oikeanpuoleisesta kuvasta syntyy 
vaikutelma vanhoista, hoitamattomista ja unohdetuista haudoista.

Raennon (2005: 212) ilmaisu ”kuva jäsentyy katsomisen tavan kautta” sisältää 
onnistuneesti ajatuksen katsojan vallasta ja motiiveista: mitä kuvassa halutaan 
nähdä ja miksi. Kuvan katsomistapa ja ottamistarkoitus vaikuttavat kulttuurisen 
merkityksen syntyyn (Raento 2005: 215). Myös maantieteilijä Gillian Rosen (2000; 
ks. myös Luzt & Collins 1993: xv) mukaan valokuvia ei voi tarkastella neutraalina 
todisteena siitä, miltä asiat näyttävät, koska niissä yhdistyvät kuvan ottajan, esittä-
jän ja katsojan tulkinnat. Usein valokuvat ovat kuitenkin ainoa keino saada tietoa 
vanhoista, hävinneistä tai muuttuneista rakenteista. Kirjallisuudessa julkaistut 
kuvat ja asukkailta saamani kuva-aineisto auttoivat hahmottamaan maisemassa ta-
pahtuneita muutoksia ja niiden yhteydessä hävinneitä rakenteita. Vanhat valokuvat 
kertoivat myös yhteisön identiteetistä, arvoista ja teknologiasta sekä niissä tapahtu-
neista muutoksista. Esimerkiksi asuinrakennuksen tärkeä asema näkyy vanhoissa 
valokuvissa, joissa usein on perhe kuvattuna talon edustalla kuten kuvissa 18 ja 20. 
Tekemäni haastattelut sekä käyttämäni kirjalliset aineistot helpottivat valokuvien 
tulkintaa. Kirjalliset maisemakuvaukset ovat kuitenkin tutkimuksessani valokuvia 
tärkeämpi aineisto, koska asutuksen alkuaikoina valokuvaus oli harvinaista.

Tulkitsemani kirjallisuus koostuu paikallisista historiikeista ja ulkopuolis-
ten tekemistä tutkimuksista. Valitsin erilaiset tekstityypit, koska niiden kautta 
aukesivat niin yhteisön sisäiset kuin ulkopuolistenkin käsitykset maiseman 
suomalaisista elementeistä ja niiden merkityksistä. Tulkinnallisen näkökulman 
lisäksi kirjallisuus paljasti maisemassa tapahtuneita muutoksia fyysisten kuva-
usten kautta. Kirjallisesta aineistosta etsin vastauksia muun muassa seuraaviin 
kysymyksiin: millaisia suomalaisuudesta kertovia elementtejä asukkaat tai ulko-
puoliset ovat havainneet maisemassa eri aikoina, ja miten nämä elementit ovat 
muuttuneet? Kuka tai mikä on määritellyt sen, miten suomalaisuus on saanut näkyä 
alueen maisemassa ja millä ehdoilla? Maisema-sanaa ei juurikaan käytetä kirjoi-
tuksissa, mutta useat aluekuvaukset paljastavat maisemapiirteitä ja käsittelevät 
esimerkiksi rakennuksia. Tässä korostuu maisemien, paikkojen ja tilojen välinen 
kiinteä suhde (Mitchell 2002).

Useissa tutkimuksissa (esim. Squire 1996; DeLyser 2004) on todettu kirjalli-
suuden yhteys henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen identiteettiin, sekä kirjallisuu-
den merkitys paikkojen identiteetille ja paikoista muodostettaville mielikuville. 
Kirjallisuus kertoo identiteeteistä, mutta myös vaikuttaa siihen, miten kulttuuriset 
merkitykset ja sosiaaliset suhteet koetaan ja ymmärretään (Squire 1996). Tällöin 
tekstien välinen luenta eli maisematekstien väliset keskinäiset yhteydet korostu-
vat. Duncanin (1990: 17–18) mukaan maiseman erilaisten luentojen vertaileminen 
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auttaa tunnistamaan ideologisten ja poliittisten käytäntöjen suhdetta sekä niiden 
näkymistä ja uusiutumista maisemassa. Myös Danielsin ja Cosgroven (2000:1) 
mukaan (rakennetun) maiseman ymmärtämiseksi tarvitsee ymmärtää siitä kirjoi-
tettuja tekstejä, koska ne ovat olennainen osa maiseman merkitystä mielikuvina. 
Tekstien fiktiivisyydellä tai kirjoittajan pyrkimyksillä objektiivisuuteen ei ole tul-
kinnan kannalta merkitystä. Tekstit kertovat yhtälailla suomalaisen identiteetin 
ja maiseman merkityksestä ja siitä, millainen kuva niistä halutaan antaa.

Yhteisön sisäiset suomalaisuuden merkitykset avautuvat alueelta eri aikoina 
kirjoitettujen historiallisten katsausten ja historiikkien kautta. Uuden Suomen 
asukkaat ovat julkaisseet kaksi laajaa, Uutta Suomea käsittelevää historiikkia vuo-
sina 1982 ja 2001 (LNFW = Life in the New Finland Woods, 1 (1982) ja 2 (2001); 
viittaan historiikkeihin teoksen nimellä, koska lyhyiden artikkelien kirjoittajia on 
satoja, eikä kaikkiin ole merkitty kirjoittajaa). Historiikit ovat arvokas aineisto, 
koska yleensä kirjallisuudessa ja lehdistössä julkaistut tekstit ovat ”asiantun-
tijoiden” ulkopuolisesta näkökulmasta kirjoittamia. Historiikeista aukeavat 
asukkaiden omat mielikuvat maisemasta ja siinä näkyvästä suomalaisuudesta. 
Historiikit auttoivat myös paikallisen poliittisen ja kulttuurihistoriallisen kon-
tekstin rakentamisessa kertomalla esimerkiksi paikallisista tapahtumista, tavoista 
ja järjestöistä sekä teknologian kehittymisessä tapahtuneista muutoksista ja 
liikkuvuuden lisääntymisestä. Historiikit tarjoavat myös väylän tutkia paikallista 
sosiaalista verkostoa ja päätöksentekoa, joilla on vaikutusta maisemassa näky-
vään suomalaisuuteen. Esimerkiksi seurakuntien ja rinnakkaisten yhdistysten 
toiminnan taustalla saattaa olla merkittäviä ideologisia eroja.

Historiikit ovat myös ”virallistaneet” valitun osan menneisyyttä. Eräitä kir-
joittamishetkellä negatiiviseksi koettuja asioita on saatettu jättää tietoisesti tai 
tiedostamatta pois. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdolliset osayhteisöjen väliset 
ristiriidat. Historiikkeja ja muuta kirjallista aineistoa tulkitessani olen kiinnittänyt 
huomiota siihen, minkälaisen kuvan asukkaat haluavat itsestään antaa ja mitä 
mahdollisesti jätetään kertomatta (Hodder 2003). Näitä tekijöitä tuli ilmi, kun etsin 
vastauksia maisemaelementtien herättämiin kysymyksiin tai lisätietoa haastat-
teluissa sivuttuihin aiheisiin. Lisäksi kiinnitin huomion siihen, kuka esityksen on 
laatinut, kenelle se on laadittu ja miksi, sekä siihen, kuka aineiston on julkaissut ja 
missä (Rose 1996; Raento 2005: 221). Kirjallisten ja visuaalisten aineistojen yh-
teneväinen luonne tulee esiin näiden lähdekriittisten tekijöiden yhteydessä (Rose 
1996; Raento 2005). Lähdekriittiset tekijät on huomioitava erilaisten aineistojen 
tulkinnassa, sillä niiden avulla kuvien ja tekstien ajallinen sekä paikallinen konteksti 
tulevat ymmärretyiksi (Raento 2005: 221). Esimerkiksi Pastori Saarisuun (1940) 
Uuden Suomen seurakunnan juhlavuoden kirjoituksessa tarkoitushakuisuus näkyi 
”saarnaamisena”, jolla pyrittiin vaikuttamaan asukkaiden käyttäytymiseen.

Virallinen paikallishistorian kuva on usein todellista yhtenäisempi, mutta 
tekstien kautta on mahdollista tulkita myös sisäisiä valtasuhteita. Yhteisön 
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sisäiset valtarakenteet ovat vaikuttaneet siihen, millainen ”virallinen” historia 
Uudesta Suomesta välittyy historiikin lukijalle. Historiikit ovat vaikuttaneet myös 
lukijoiden (Uuden Suomen asukkaiden ja heidän jälkeläistensä) kuvaan alueen 
suomalaisuudesta ja sen merkityksistä. Esimerkiksi Masseyn ja Jessin (2000) mu-
kaan paikkojen identiteetit ovat yhteydessä niistä kerrottuun historiaan ja siihen, 
miten se on kerrottu, ja mikä käsitys menneisyydestä muodostuu vallitsevaksi. On 
siis perusteltua tarkastella yhteisön identiteettiä historiikkien kautta ja samalla 
pohtia sitä, mitä on jätetty virallisen kertomuksen ulkopuolelle.

Pystyäkseni hahmottamaan sitä, mitä tekijöitä kirjoittajat kokivat tärkeiksi 
suomalaisten juuriensa ilmentäjiksi, keräsin historiikeista taulukkoon lukumäärät 
maininnoista, jotka liittyivät maiseman ominaisuuksiin tai kirjoittajien mukaan 
suomalaisuuteen. Esimerkiksi ”sauna” mainittiin historiikin ensimmäisessä osassa 
(LNFW 1982) yhteensä 19 kertaa ja ”sisu” 12 kertaa. Määrällistä tekstianalyysia 
(Eskola & Suoranta 2008: 169) suurempi merkitys oli kuitenkin näiden mai-
nintojen sisällöllä, jota tulkitsin osana maisema-analyysiä. Kirjoittajat kertoivat 
esimerkiksi saunomiskokemuksistaan ja koulujen merkityksestä suomalaisten 
yhteisöllisyydelle. Tekstit auttoivat myös avaamaan ja vertailemaan havaintoon 
perustuvien maisemaelementtien merkityksiä.

Haastattelut täydensivät historiikkien puuttuvia tietoja ja avasivat uusia 
näkökulmia kirjallisuuden ”virallisen” narratiivin rinnalle. Haastatteluni olivat 
puolistrukturoituja (esim. Evans 1992; Raento 1998) eli johdatin keskustelua 
avainkysymysten avulla, ja etsin vastauksia samoihin kysymyksiin kuin kirjalli-
sesta aineistosta. Vastaukset herättivät uusia kysymyksiä haastattelutilanteissa. 
Keskeisiä kysymyksiä olivat muun muassa:

mitä paikannimiä haastateltavat käyttivät Uudessa Suomessa sijaitsevista  –
kohteista?
oliko Uudessa Suomessa puoluepoliittista toimintaa, ja miten se mahdollisesti  –
ilmeni eri aikoina?
miksi alueella on kaksi hautausmaata? –
millaista koulunkäynti oli alueella haastateltavan lapsuudessa? –
miten paljon kanssakäymistä alueen asukkailla oli yhteisön ulkopuolisten  –
kanssa etenkin asutuksen alkuvaiheessa?
oliko haastateltavan perheellä ollut sauna, ja miten saunomiskulttuuri oli  –
muuttunut?

Lisäksi kysyin haastateltavalta yksityiskohtaisia tietoja hänen oman tilansa tai 
hänelle tuttujen tilojen rakennuksista.

Haastateltavat valikoituivat pääasiassa ”lumipalloefektin” avulla: tapaamani 
henkilöt suosittelivat uusia haastateltavia. Ensimmäisellä kenttätyömatkalla olin 
pitkälti riippuvainen paikallisista Historiallisen Yhdistyksen aktiiveista. Heidän 
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ansiostaan pääsin haastattelemaan paikallisia asukkaita, mutta samalla he myös 
vaikuttivat haastateltavien valikoitumiseen. Toisella matkalla pystyin hyödyntä-
mään aiempaa suhdeverkkoani, enkä enää ollut riippuvainen ensimmäisen matkan 
avainhenkilöistä (ks. Evans 1992: 206; Raento 1998: 28), vaikka ystävyyssuh-
teeni heihin säilyi. Uudella tutkimusalueella avainhenkilöiden asema on yleensä 
keskeinen tutkijan tiedon lähteille pääsyssä, mutta vaarana on kuitenkin koko 
yhteisön samaistaminen avainhenkilöihin (ks. Evans 1992: 206), tai haastatelta-
vien painottuminen esimerkiksi yhteen osayhteisöön. Tällöin otoksen edustavuus 
kärsii. Useat haastattelut vähensivät tätä vaaraa omassa tutkimuksessani. Tein 
yhteensä 19 haastattelua, jotka kestivät puolesta tunnista noin kahteen tuntiin. 
Viidesti haastattelin samanaikaisesti aviopuolisoita. Tein lisäksi myöhemmin tar-
kentavia puhelintiedusteluja ja haastattelin Suomessa vierailulla ollutta Uudesta 
Suomesta kotoisin olevaa pariskuntaa. Tutkijan roolin vaikutus on huomioitava 
myös haastatteluissa (Cloke ym. 2004: 148–159), sillä kysymysten muodot, oma 
esiintymiseni ja äänenpainot saattavat vaikuttaa vastauksiin.

Tein pääosan haastatteluista haastateltavien kotona. Muutamat haastattelut 
tein ulkona, tutustuen samalla haastateltavien maatilaan. Haastateltavat olivat 
40–90-vuotiaita. Haastatteluissa käytetty kieli oli englanti tai suomi haastateltavan 
kielitaidon mukaan. Useimmat haastattelut olivat kaksikielisiä. Osan haastatte-
luista tallensin ääninauhalle, osan videoin paremman äänentoiston saavuttami-
seksi. Sivussa jalustalla seisova videokamera unohtui haastateltavilta nopeasti, 
toisin kuin olin ennakolta olettanut. Eräistä ulkona suoritetuista haastatteluista 
olen tehnyt vain kirjallisia muistiinpanoja, koska äänitys ei taustaäänien ja liik-
kumisen takia onnistunut. Tiloihin tutustuminen asukkaiden tai naapureiden 
avulla osoittautui hyödyllisimmäksi keinoksi saada tietoa rakennuksista ja niissä 
tapahtuneista muutoksista. Maantieteilijät Mark Riley ja David Harvey (2007) 
suosittelevat etenkin maatalousmaiseman muutosta käsittelevän tutkimuksen 
osana ulkona tehtyjä haastatteluja, koska maisema herättää muistoja ja keskus-
teluja sekä mahdollistaa vertailut ja käytännön sovellusten näyttämisen.

Haastattelujen yhteydessä asukkaat kertoivat mielellään usein humoristisiakin 
tarinoita omasta, esivanhempiensa ja naapurustonsa elämästä. Näistä tarinoista 
oli tulkittavissa suomalaisen identiteetin ja toisaalta alueen identiteetin merkityk-
siä. Usein tarinoissa suomalaisia ja heidän tapojaan verrattiin pilke silmäkulmassa 
lähistön muihin siirtolaisiin, esimerkiksi ruotsalaisiin ja unkarilaisiin. Tarinat 
heijastivat alueen identiteettipoliittisia suhteita ja kanssakäymisen muotoja. Huu-
morin taakse kätkeytyvät merkitykset totesi myös maantieteilijä Susan Hardwick 
(2001) tutkiessaan Texasin Galvestonin asukkaiden moninaisia identiteettejä.

Analysoidessani haastatteluja etsin nauhoilta ja muistiinpanoistani haastatel-
tavien käsityksiä Uuden Suomen maisemallisista ja yhteisöllisistä muutoksista. 
Käytin haastatteluja myös apuna muodostaessani historiallis-yhteiskunnallista 
kontekstia.
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3.2.1. Tutkittavien maisemaelementtien analyysi ja tulkinta

Tutkimieni maisemaelementtien tulkinnassa keskeisessä osassa ovat hermeneutti-
nen kontekstien rakentaminen sekä samankaltaisuuksien ja erojen määrittäminen 
(esim. Hodder 2003). Viimeksi mainittuja etsin vertailemalla Uuden Suomen mai-
semaelementtejä Suomen ja Kanadan vastaaviin maisemaelementteihin. Vertasin 
esimerkiksi Uuden Suomen henkilönnimistöä Suomen henkilönnimistöön etsien 
yhdenmukaisuuksia ja eroja. Vertailua ja aineiston käsittelyä helpottivat tekemäni 
kvantitatiiviset luokitukset. En kuitenkaan soveltanut tilastollisia menetelmiä, 
vaan käytin luokituksia tulkinnan apuna. Luokittelin esimerkiksi rakennusten ja 
hautamuistomerkkien rakenteellisia ominaisuuksia pystyäkseni havaitsemaan 
ominaisuuksien yleisyyden. Tekstuaalisen ja ikonologisen tulkinnan (esim. Han-
nam 2002; Aitken 2005) avulla pyrin ymmärtämään luokittelemani aineiston 
ilmentämiä maisemassa tapahtuneita muutoksia suhteessa aikaan sekä muutosten 
taustalla vaikuttavaan paikalliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Rakennukset

Uuden Suomen rakennuksia koskeva maisematulkintani perustuu ensisijaisesti 
havainnointiini ja kirjallisiin kuvauksiin sekä minun ja alueen asukkaiden ottamiin 
valokuviin. Rakennuksia käsittelevä valokuva-aineistoni sisältää valokuvia 83 var-
tin rakennuskannasta ja toimii apuna suomalaisten elementtien tunnistamisessa 
ja luokittelemisessa. Asuinrakennusten osalta havaintoni ja valokuva-aineistoni 
kattavat lähes kaikki Uudessa Suomessa vuonna 1999 sijainneet rakennukset, 
koska sain omia havaintojani täydentämään paikallisen asukkaan ottamaa ku-
vamateriaalia. Nämä kuvat olivat arvokas lisä aineistooni, koska en pystynyt itse 
tekemään havaintoja kaikista pihapiireistä. Tavoitteeni oli havainnoida ja kuvata 
kaikki pihapiirit, mutta tiestön huono kunto rajoitti liikkumista, ja myös alueen 
laajuus yllätti minut. Tästä syystä pihapiirien muiden rakennusten osalta aineisto 
on puutteellinen. Rakennusten valokuvaamisen kannalta olisi myös ollut parempi 
suorittaa kenttätyöt aikaisin keväällä, sillä kenttätöideni aikana kesällä runsas kas-
villisuus peitti näkyvyyttä ja hankaloitti autioituneissa pihapiireissä liikkumista.

Kvantitatiiviset luokittelut auttoivat löytämään rakennuksista keskeisiä ele-
menttejä. Luokittelin rakennukset ensin käyttötarkoituksen mukaan:

1. Asuinrakennukset: 82 kappaletta, joista asuttuja oli 24; mahdollisesti 
tilapäisessä käytössä ja kesäasuntona toimi lisäksi 8 rakennusta.

2. Aitat: 27 kappaletta.
3. Tallit, navetat ja ladot: yhteensä 15 kappaletta.
4. Saunat: 8 kappaletta.
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5. Muut rakennukset: kaksi pajaa, kaksi kesäkeittiötä, kellari ja 
maitohuone.

6. Julkiset rakennukset: kirkko, kivikirkon rauniot ja kaksi koulua.

Valokuva-aineistoani apuna käyttäen luokittelin edelleen yksittäisten rakennus-
ten ominaisuuksia. Tein näin löytääkseni yhtymäkohtia suomalaiseen, lähinnä 
talonpoikaiseen rakennusperinteeseen, ja määrittääkseni alueelle tyypillisiä, 
rakennusten muotoon ja rakenteisiin liittyviä ominaisuuksia. Käytin luokitusten 
laatimisessa apuna Carterin ja Collins Cromleyn (2005: 26) rakennusten tutki-
miseen suosittelemia ominaisuuksia ja aiempia maantieteellisiä tutkimuksia. 
Esimerkiksi Jordan (1985) on tutkinut hirsirakennusten etnisiä vaikutteita luo-
kittelemalla nurkkasalvoksia, kattotyyppejä sekä asuinrakennusten ja latojen 
muotoja. Määritin rakennuksista:

rakennusmateriaalin, –
mahdollisen hirsisalvostyypin, –
pintamateriaalin, –
muodon, –
kerrosluvun, –
kattotyypin, –
oliko rakennus käytössä vai autioitunut – .

Lisäksi pyrin historiikkeja ja haastatteluja apuna käyttäen määrittelemään 
rakennusvuoden havaitakseni rakennusmateriaaleissa ja menetelmissä tapah-
tuneita muutoksia. Kuvassa 5 oleva suorakaiteen muotoinen ”Mattsonin talo” 
havainnollistaa rakennusten ominaisuuksien luokitusta. Rakennuksista, joista 
käytössäni oli vain valokuvia, ei kaikkien ominaisuuksien määrittäminen aina 
ollut mahdollista. Varsinkin ulkoa vuorattujen rakennusten määrittäminen hirsi- 
tai lautarakenteiseksi oli hankalaa, eikä se kaikissa tapauksissa onnistunutkaan. 
Sillä ei kuitenkaan ollut juurikaan merkitystä tulosten kannalta, koska näiden 
tapausten osuus koko aineistosta oli pieni. Tutkittujen rakennusten ominaisuus-
luokitus on liitteenä 2 ja rakennusten sijainnit näkyvät Uuden Suomen kartalta 
liitteestä 1.

Analysoidessani rakennusten ominaisuuksia vertasin niitä aiemmissa poh-
joisamerikkalaista hirsirakennusperinnettä käsittelevissä tutkimuksissa havait-
tuihin piirteisiin. Etsin ominaisuuksista yhdenmukaisuuksia ja poikkeavuuksia 
yhtäältä muihin suomalaisten siirtolaisten rakennuksiin (esim. Kaups 1983, 
1989; Rasmussen 1985; Varjo 1985; Alanen 2005) ja toisaalta muiden etnisten 
ryhmien rakennuksiin verrattuna (esim. Wonders 1979; Lehr 1980; Jordan 1985; 
Ennals & Holdsworth 1990, 1998; Conzen 1994; Foster 2004). Lisäksi vertasin 
rakennusten piirteitä 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alun suomalaisiin 
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rakennuksiin. Esimerkiksi suomalaisuudesta kertovia rakenteellisia ominaisuuk-
sia olivat Suomessa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa käytetyt, lähinnä 
talonpoikaiskulttuuriin liittyvät (hirsi)rakennustekniikat ja talotyypit (esim. 
Niiranen 1981; Korhonen 1985; Talve 1990; Vuolle-Apiala 1996).

Tutkimuksen alussa koin hankalana sen, että rakennusten ulkomuodot ja käyt-
tötarkoitukset olivat saattaneet kokea useita muutoksia, eikä alkuperäisten raken-
teiden tarkastelu ollut enää mahdollista. Esimerkiksi vuoraus peitti rakenteita, ja 
alueen eläimet olivat aiheuttaneet tuhoja autioituneisiin taloihin. Maiseman tavoin 
rakennus tulisi kuitenkin ymmärtää prosessina (Saarikangas 1998: 184), ja huo-
mioida rakennuksen “elinkaari” pelkän alkuperäisen merkityksen sijasta (Carter & 
Collins Cromley 2005: 16). Rakennuksia muutetaan jatkuvasti asukkaiden tarpeiden 
ja tekniikan kehittymisen myötä; esimerkiksi viemäröinti loi rakennuksiin uusia 
tiloja, ja ruoan valmistus siirtyi tulisijojen ympäriltä omiin tiloihinsa, keittiöihin 
(Carter & Collins Cromley 2005: 16). Tämä kehitys kertoo yhteisöstä ja on oleellinen 
osa rakennusten kautta välittyvää arkipäivän maiseman muuttumista.

Rakennusten tarkasteluun kuuluu muotojen ja rakenteiden lisäksi niiden käyt-
tötarkoitus, joka on saattanut liittyä suomalaisuuteen ja sen ylläpitoon. Esimer-
kiksi toiminta seurojentaloilla eli haaleilla vahvisti suomalaista yhteisöllisyyttä. 

Lohenpyrstösalvos

Tervapahvi-
vuoraus

Harjakatto

Pulpettikattoinen jatkePuolitoista
kerrosta

Hirsirakenteinen

Suorakaiteen muotoinen

Kuva 5. ”Mattsonin talo” (NW12-18-1-W2), jonka Antti Mäntysaari rakensi vuonna 1905. 
Talo on suorakaiteen muotoinen ja hirsirakenteinen. Siinä on lohenpyrstösalvokset, 
tervapahvivuoraus, puolitoista kerrosta, harjakatto ja pulpettikattoinen jatke. Talo on 
ollut asumaton vuodesta 1988.
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Tutkimusta tehdessäni osoittautui myös, että koulujen merkitys suomalaisten 
juurien säilyttämisessä on ollut tärkeä, vaikkakin ristiriitainen. Kirjallisuudesta 
tulkitsin sitä, miten asukkaat ja vierailijat ovat kokeneet suomalaisuuden välit-
tyvän rakennuksista, ja miten rakennusten käyttötarkoitus on heidän mukaansa 
ilmentänyt suomalaisuutta. Etsin alueen historiikeista (LNFW 1982, 2001) ja 
muusta eri vuosina julkaistusta kirjallisuudesta (esim. Mair 1899; Hawkes 1924; 
Johnson 1962; Virtaranta 1982, 1996; Alanen 2005) mainintoja rakennuksista. 
Näistä maininnoista tulkitsin rakennusten merkityksiä suomalaisten siirtolaisten 
jälkeläisille ja ulkopuolisille vierailijoille. Esimerkiksi kuvassa 5 olevasta Matt-
sonin talosta ja Uuden Suomen merkityksestä kertoo talon rakentajan tyttären 
pojanpoika (LNFW 2001: 47):

“Muistan matkat vanhalle tilalle…keskipiste oli aina se pieni maatalo, ja muut 
pienet samanlaiset talot Uudessa Suomessa. Paikassa, joka ei sijainnut millään 
kartalla, mutta oli varmasti olemassa minulle, ja suvulleni.”

Hautausmaat

On helpompaa tarkastella empiirisesti hautausmaita kuin rakennuksia. Tutkimus-
materiaalin kerääminen Uuden Suomen hautausmailta oli hidasta, mutta rajalliset 
alueet mahdollistivat tietojen keräämisen kaikista hautamuistomerkeistä. Myös 
kulttuurillinen kerroksellisuus on hautausmailta helpommin tulkittavissa kuin 
rakennuksista, koska aiemmat rakenteet eivät siellä yleensä peity uusien raken-
teiden alle.

Uuden Suomen kahdella hautausmaalla oli tutkimusajankohtana yhteensä 
306 hautamuistomerkkiä. Keräsin kirjallisesti tiedot muistomerkkien materiaa-
leista, muodoista ja sijainneista, haudattujen nimistä, syntymä- ja kuolinajoista 
sekä muista mahdollisista tiedoista, muistokirjoituksista sekä symboliikasta. 
Hautamuistomerkkien lisäksi tein havaintoja aidoista, porteista ja hautausmaiden 
sijainneista. Valokuvasin noin 60 hautamuistomerkkiä, ja lisäksi otin yleiskuvia 
hautausmaista. Kuvasin ensisijaisesti ne muistomerkit, joiden ikonografia oli 
helposti liitettävissä suomalaisiin juuriin. Käytännössä se merkitsi suomen kielen 
käyttöä. Jos tekisin tutkimuksen nyt, hyödyntäisin digitaalikuvausta ja kuvaisin 
kaikki hautamuistomerkit. Kuvaaminen olisi nopeuttanut aineiston keräystä, ja 
kuvat olisivat helpottaneet analyysia, mutta kenttätutkimuksia tehdessäni käy-
tössäni oli vain perinteinen 35 mm:n filmikamera.

Tietojen keräämisen jälkeen luokittelin hautamuistomerkkien ominaisuuksia 
suhteessa haudattujen henkilöiden kuolinaikaan. Siten halusin selvittää, miten 
ajan kuluminen on vaikuttanut hautausmaiden rakenteellisiin ominaisuuksiin ja 
ikonografiaan. Luokittelin seuraavat tiedot:
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Suomen kielen käyttö1. ; antaa käsityksen asukkaiden alkuperästä sekä 
suomen kielen merkityksestä, säilymisestä ja arvostuksesta yhteisössä.
Käytetyt symbolit2. ; tuo esiin yhteisön arvoja sekä suomalaisten juurien 
merkityksen ja identiteetin muuttumista.
Hautamuistomerkkien materiaali ja muoto3. ; mahdollistavat taloudellis-
ten erojen tutkimisen. Taloudellinen asema vaikuttaa yhteisön sisäisiin 
valtasuhteisiin ja mahdollisuuksiin tuoda omaa identiteettiä osaksi 
maisemaa.
Muistolauseet4. ; kertovat arvoista ja niiden muuttumisesta.
Haudattujen perhesuhteet5.  eli oliko hauta esimerkiksi avioparin, tai mää-
ritettiinkö muistomerkissä vainajan asema perheessä; kuvaa perheen-
jäsenten välisiä suhteita ja perherakennetta.

Piirsin jokaisesta ominaisuudesta aikajanan, josta näkyy ominaisuuden yleisyys 
suhteessa muistomerkin pystytysaikaan. Kuvassa 6 on esimerkki aikajanasta. Aika-
janojen avulla havainnollistui se, miten ajan kuluminen on vaikuttanut hautausmai-
den rakenteellisiin ominaisuuksiin ja ikonografiaan. Samaan tapaan hautausmaita 
on tarkastellut Francaviglia (1971). Käytin muistomerkin pystytysaikana vainajan 
kuolinvuotta. Jos samassa muistomerkissä oli useiden henkilöiden tietoja, käytin 
luokittelussa vanhinta kuolinvuotta. On mahdollista, että muistomerkki on pysty-
tetty myöhemmin tai uudella muistomerkillä on korvattu alkuperäinen, kulunut 
muistomerkki, mutta pystytysvuoden määrittäminen systemaattisesti muun kuin 

Muu
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Litteä tyynykivi

Korotettu tyynykivi

Saarnatuoli

Suorakaide

Viisto

Muoto

Ohut pystysuunt.

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 19901890

Korotettu suorak.

Vanha hautausmaa
Uusi hautausmaa
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10 
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Kuolinvuosi

Kuva 6. Esimerkki tulkintaa helpottaneesta aikajanasta. Kyseisestä aikajanasta 
näkyy se, miten hautamuistomerkkien mallit ovat muuttuneet Uuden Suomen 
hautausmailla.
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kuolinvuoden mukaan ei ollut mahdollista. Muistomerkkien tyylistä ja materiaalista 
(esim. Francaviglia 1971) päätellen kuolinvuotta huomattavasti myöhemmin pysty-
tettyjen muistomerkkien osuus on niin pieni, ettei se juurikaan vaikuta tulkintaan. 
Luokittelemalla kummaltakin hautausmaalta keräämäni tiedot erikseen pystyin 
vertailemaan hautausmaita keskenään. Etsin vertailun avulla syitä kahteen lähes 
samanaikaisesti perustettuun, lähekkäin sijaitsevaan hautausmaahan siksi, että 
ikonografia voi paljastaa eroja esimerkiksi suhteessa uskontoon.

Henkilönnimet hautausmailla

Hautausmaat mahdollistivat myös Uuden Suomen henkilönnimimaiseman 
suomalaisen alkuperän ja sen muuttumisen tarkastelun. Hautausmaiden avulla 
henkilönnimimaiseman muutokset ovat myös ajoitettavissa, sillä hautamuisto-
merkeissä on yleensä nähtävissä nimi ja elinaika. Uuden Suomen hautausmailla 
oli syntymävuoden mukaan ajoitettavissa 186 naisen etunimeä ja 237 miehen 
etunimeä. Luokittelin hautamuistomerkkien etunimet henkilön syntymävuoden ja 
sukupuolen mukaan. Nimet ja luokitus ovat liitteinä 3 ja 4. Valitsin luokitusperus-
teeksi syntymävuoden, koska halusin selvittää sitä, annettiinko lapsille suomalaisia 
nimiä vielä Pohjois-Amerikassa ja sitä, miten ja milloin nimistö muuttui. Esimerkik-
si maantieteilijä Thomas Hannon (1995) on tarkastellut etunimissä tapahtuneita 
muutoksia syntymävuoden mukaan kahdella Pennsylvanian hautausmaalla.

Luokittelin syntymävuodet kymmenen vuoden välein alkaen vuodesta 1901. 
Tätä ennen syntyneet kuuluvat kahteen luokkaan: ennen vuotta 1888 syntyneet 
ja vuosina 1889–1900 syntyneet. Valitsin rajaksi vuoden 1888, koska Uuden Suo-
men asutus alkoi sinä vuonna. Tätä vuotta aiemmin syntyneet olivat syntyneet 
Suomessa tai matkalla Uuteen Suomeen. Luokittelemalla nimistön sukupuolen 
mukaan pystyin näkemään, onko nimenannossa sukupuolten välisiä eroja.

Luokittelun jälkeen erotin etunimistä ”suomalaiset” ja vieraskieliset etunimet. 
Nimen tulkitseminen ”suomalaiseksi” on vaikeaa. Samaa mieltä on Kiviniemi 
(2006: 266). Nimien alkuperän selvittäminen ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen 
kannalta oleellista vaan se, miten Suomessa käytössä olleet nimet siirtyivät siirto-
laisten mukana Uuteen Suomeen ja konkretisoituivat hautausmailla osaksi etnistä 
maisemaa. Olen noudattanut Kiviniemen (2006: 270) ajatusta siitä, että suomen 
kieleen mukautuneet vieraskieliset etunimet ovat osa suomen kieltä, joten niitä 
voidaan pitää suomalaisina etuniminä. Esimerkiksi suomalaisina pidetyt nimet 
kuten Matti, Heikki, Juhani ja Anna ovat vierasperäisten nimien ”kotoistuneita asu-
ja” (Kiviniemi 2006: 266). Nämä suomalaistuneet muodot ovat olleet 1880-luvulta 
asti yleisimpiä Suomessa käytettyjä etunimiä (Kiviniemi 2006: 266).

Nimien luokittelua vaikeuttaa edelleen se, että 1800-luvun lopussa useista 
nimistä oli käytössä erilaisia kirjoitusasuja. Uudessa Suomessa esimerkiksi nimi 
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Jaakko esiintyy myös muodoissa Jaako, Jaakob, Jakob sekä Jacob. Kaikki nämä 
muodot ovat olleet Suomen almanakassa. Käytin nimien luokittelussa apuna suo-
malaista etunimistöä käsittelevää kirjallisuutta (esim. Vilkuna 1984; Lempiäinen 
1997; Kiviniemi 2006), josta selvisi Suomessa käytettyjen etunimien yleisyys ja 
niiden käyttämisen ajankohta. Esimerkiksi nimimuoto Jacob on ollut Suomessa 
muita kirjoitusasuja harvinaisempi etenkin 1800-luvun jälkipuoliskolla ja sen 
jälkeen (Lempiäinen 1997: 353–354). Näin ollen nimimuoto saattaa olla siirto-
laisten Pohjois-Amerikassa omaksuma. Olen merkinnyt nämä ”epävarmat” nimet 
kursiivilla liitteisiin 3 ja 4.

Etunimien ruotsinkieliset muodot ovat myös vaikeasti luokiteltavia, koska etu-
nimien ruotsinkieliset versiot olivat 1800-luvun loppupuolella yleisiä Suomessa 
myös suomenkielisten keskuudessa. Esimerkiksi nimi Svante (Uudessa Suomessa 
Swante) on ollut Suomen almanakassa vuosina 1782–1928 (Lempiäinen 1997). 
Vuonna 1929 Suomen almanakkaa uudistettiin perusteellisesti nimistöltään 
suomenkieliseksi, ja samassa yhteydessä laadittiin erillinen ruotsinkielinen al-
manakka (Lempiäinen 1997: 25; Kiviniemi 2006: 294). Tällä nimiuudistuksella ei 
ollut enää juurikaan merkitystä Uuden Suomen nimistöön, koska muutto alueelle 
oli vilkkainta jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tästä syystä olen päätynyt 
luokittelemaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Suomessa yleiset ruotsinkieliset 
nimet Uudessa Suomessa suomalaisista juurista kertoviksi. Uudessa Suomessa 
eräät nimet, esimerkiksi Victor, Jacob, Karle, Alex ja Swante, eivät vastaa yleistä 
suomen- tai ruotsinkielistä kirjoitusasua, vaikka hieman eri tavalla kirjoitettuina 
ne ovat olleet yleisiä nimiä Suomessa. Olen merkinnyt nämä nimet kursiivilla liit-
teen 4 nimilistaan, samoin kuin vastaavat naisten nimet Vera, Lisa, Agnes, Bertha 
ja Edith liitteeseen 3.

Sukunimien analyysin aloitin kirjaamalla kummaltakin hautausmaalta sukuni-
mien jokaisen esiintymisen omiksi luetteloikseen. Nimet ovat liitteenä 5. Sukunimi 
mainittiin Vanhalla ja Uudella hautausmaalla yhteensä 309 kertaa, mihin sisältyi 
98 eri sukunimeä. Erotin nimilistasta ne sukunimet, jotka eivät mielestäni olleet 
suomalaista alkuperää, koska halusin selvittää yhtäältä Uuden Suomen asukkai-
den etnistä alkuperää ja toisaalta asukkaiden tekemien sukunimen muutosten 
yleisyyttä. Sukunimen tulkitseminen ”suomalaiseksi” ei kuitenkaan ollut helppoa. 
Käytin tulkinnassa apuna suomalaisia sukunimiä käsittelevää kirjallisuutta (esim. 
Mikkonen & Paikkala 1984, 1993; Pöyhönen 1998; Paikkala 2004) ja Väestörekis-
terikeskuksen nimipalvelun (2008; Väestötietojärjestelmä 2003) internetsivuja. 
Niiden avulla selvitin, esiintyikö Suomessa eräitä vierasperäiseltä kuulostaneita 
nimiä, esimerkiksi Dorma.

Nimen muutosten selvittämisessä käytin apuna alueen historiikkeja (LNFW 
1982, 2001). Niistä selvisi eräitä sukunimen muutosten taustoja ja avioliiton 
kautta muuttuneita sukunimiä. Hyvin usein muutetut sukunimet kävivät ilmi 
pelkästään hautamuistomerkkiä tarkastelemalla, sillä siinä saattoi olla muita 
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henkilön suomalaisesta taustasta kertovia elementtejä, esimerkiksi etunimi tai 
suomenkielinen muistokirjoitus.

Tarkastelin siirtolaisten lähtöalueita Suomessa sukunimien perusteella 
esimerkiksi laskemalla Suomessa yleisten, perinteisesti Itä-Suomeen liitettyjen 
”–nen -tavuun” päättyvien nimien määriä. Lisäksi vertasin yksittäisiä nimiä kirjal-
lisuuden (Mikkonen & Paikkala 1993; Pöyhönen 1998; Paikkala 2004) tietoihin 
sukunimen levinneisyydestä. Asukkaiden elämäkertojen (LNFW 1982, 2001) 
avulla pystyin lisäksi vertaamaan siirtolaisten lähtöalueita nimistön antamaan 
kuvaan lähtöalueista.

Laatimiani hautausmaakohtaisia sukunimiluetteloita vertaamalla tarkastelin 
myös sitä, haudattiinko tietyt suvut yksinomaan toiselle kahdesta hautausmaasta. 
Toivoin tätä kautta paljastuvan syyn kahteen erilliseen hautausmaahan. Vertasin 
esiintyviä nimiä esimerkiksi historiikeista (LNFW 1982, 2001) löytyviin eri seu-
rakuntien perustaja- ja aktiivijäsenten nimiin. Näin selvitin mahdollisuutta siihen, 
että kahden hautausmaan perustamisen taustalla olivat eri seurakunnat.

Paikannimet

Henkilönnimien lisäksi tarkastelin Uuden Suomen paikannimistöä. Selvitin nimen 
”New Finland” asemaa epävirallisena alueen nimenä sekä sitä, millaisia yhteisön 
sisäisessä käytössä olevia paikannimiä suomalaiset olivat antaneet ja millaisille 
kohteille. Tutkin myös sitä, kuinka paljon suomalaisperäistä nimistöä alueella 
on ollut ja mikä on vaikuttanut nimistöön sekä sen säilymiseen tai häviämiseen. 
Tulkitsin paikannimen ”suomalaiseksi”, jos se oli suomenkielinen, suomalaiseen 
erisnimeen pohjautuva tai Suomen kulttuuriin, historiaan tai maantieteeseen liittyvä. 
New Finland Road on esimerkki viimeksi mainitusta. Etu- ja sukunimien analyysissä 
ruotsinkieliset nimet muodostivat hankalimman ryhmän, mutta paikannimien koh-
dalla samaa ongelmaa ei ollut. Tietooni ei tullut yhtään ruotsinkielistä paikannimeä 
Uudesta Suomesta, lukuun ottamatta eräitä sukunimeen perustuvia tilojen nimiä. 
Henkilönnimet näkyvät usein paikannimissä sekä talojen ja tilojen nimissä.

Aloitin paikannimistön tutkimisen maanomistus- ja topografisilta kartoilta, 
joilta näkyy alueen virallinen nimistö. Virallisella nimistöllä tarkoitan Kanadassa 
viranomaisten hyväksymiä paikannimiä, jotka ovat konkretisoituneet lähinnä 
kartoilla ja maisemassa näkyvin merkein. Tein havaintoja maisemassa näkyvistä 
nimistön merkeistä liikkuessani tutkimusalueella.

Paikallinen nimistö eli epävirallinen, yhteisön sisäisessä käytössä oleva paik-
kojen nimistö ilmeni ensisijaisesti haastatteluista, mutta myös kirjallisuudesta. 
Nimien muuttumisen tutkiminen edellyttää eri-ikäisiä aineistoja, joita käytössäni 
oli vähän. Ajallista ulottuvuutta tarkasteluun olen saanut haastattelujen lisäksi 
lähinnä kirjallisuudessa käytetystä nimistöstä.
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Selvittääkseni sitä, millaisia kohteita Uudessa Suomessa nimettiin, luokittelin 
keräämäni paikannimet nimetyn kohteen perusteella kuvan 7 mukaisesti luonto-
nimiin ja kulttuurinimiin. Vastaavaa luokittelua on usein käytetty suomalaisissa 
paikannimitutkimuksissa (Ainiala 1997; ks. Ainiala ym. 2008: 23–28, 90–91). 
Luontonimet jaoin edelleen maastonimiin ja vesistönimiin. Kulttuurinimet puo-
lestaan jaoin asutusnimiin, viljelynimiin, artefaktin- eli tekomuotojen nimiin ja ins-
tituutioiden nimiin. Artefaktinnimiä ovat esimerkiksi tiet ja sillat. Uuden Suomen 
paikannimiluokitus on liitteenä 6.

Lisäksi selvitin haastatteluja ja kirjallisuutta apuna käyttäen nimeämispe-
rusteita eli sitä, miksi kyseinen kohde oli nimetty tietyllä nimellä. Paikannimien 
merkityksen tulkitseminen on usein vaikeaa, koska yhteen nimeen saattaa sopia 
monta tulkintaa (ks. esim. Ainiala ym. 2008: 65). Uudessa Suomessa asutushistoria 
on kuitenkin verrattain lyhyt, ja useimpien nimien tausta oli vielä haastateltavien 
muistissa. Esimerkiksi Wilsonin ja Petayksen yhdistävä tie sai nimekseen Sau-
nakuja/tie, koska Wilsonit kulkivat tietä myöten saunomaan Petayksen tilalle. 
Tarkastelin nimeämisperusteita käyttämällä apuna neljää pääluokkaa (ks. Ainiala 
ym 2008: 100–101, 108–109):

1.  paikan sijainti,
2.  paikan luonnollinen ominaisuus,
3.  paikalla oleva tai esiintyvä elementti,
4.  paikan suhde ihmiseen.

Viimeisestä luokasta erotin omiksi alaluokikseen henkilönnimiin perustuvat, 
suomalaisuutta korostavat ja tapahtumiin liittyvät paikannimet. Luokitellut nimet 
näkyvät liitteessä 7. Eräät nimet sopisivat useampaankin luokkaan: esimerkiksi 

Kuva 7. Nimistöluokituksen periaate (ks. Ainiala 1997; Ainiala ym. 2008: 23–28, 
90–91).
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Saunakuja on nimetty paikalla sijaitsevan saunan mukaan, mutta nimellä on myös 
suhde ihmisten tekemiseen eli saunomiseen ja saunalle kulkemiseen. Haastatelta-
vat korostivat nimeämisperusteena nimenomaan ”saunareissuja”, joten tulkitsin 
ensisijaiseksi nimeämisperusteeksi paikan suhteen ihmiseen.

Uuden Suomen sisäisten paikannimien lisäksi selvitin syytä nimen New 
Finland eli Uusi Suomi epäviralliseen asemaan eli nimen näkymättömyyteen 
kartoilla. Tarkastelin Kanadan provinssien, kaupunkien ja kylien nimenantoa 
sekä maailmanpoliittisten tilanteiden vaikutusta siihen. Näin yhdistin perinteisen 
aineistolähtöisen, semanttisen eli nimeämisperusteisiin paneutuvan lähestymis-
tavan identiteettipoliittiseen analyysiin.

3.3. Tulkinnan luotettavuus

Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi tulkintaa on tarkistettava (engl. cross-
checks) eri näkökulmista (Echtner & Prasad 2003: 663; Raento & Flusty 2006: 99; 
Raento 2009: 8). Varmistin tulkintani onnistumista eri aineistojen sekä aiempien 
tutkimusten avulla. Ensimmäiseksi otin huomioon sen, mitä käsite ”suomalai-
suus” merkitsee Uuden Suomen asukkaille, ulkopuolisille tutkijoille ja toisaalta 
itselleni. Suomalaisuuteni, ja sitä kautta suomalaisen kulttuurin ja historian sekä 
suomen kielen tuntemus ovat tulkintaani vaikuttavia tärkeimpiä ominaisuuksia. 
Se, mitä minä koen suomalaiseksi, on lähtöisin Suomesta. Käsitykseni suoma-
laisuudesta poikkeaa Uuden Suomen asukkaiden mielikuvista ja merkityksistä 
niin alueellisesti kuin ajallisestikin. Uuden Suomen etnisten maisemapiirteiden 
tulkinnan kannalta oli tärkeää ymmärtää myös se, mitä alueen asukkaat pitävät 
suomalaisena, ja miten suomalaisuuden erilaiset merkitykset ilmenevät maise-
massa. Historiikit ja haastattelut avasivat Uuden Suomen asukkaiden paikallisia 
tulkintoja suomalaisuudesta. Lisäksi tein vertailuja aiempien Pohjois-Amerikan 
suomalaisten siirtolaisten asuttamia alueita koskevien tutkimusten kanssa. 
Näistä tutkimuksista selvisi ominaisuuksia, joita on pidetty suomalaisetnisinä 
maisemapiirteinä. Näitä ovat esimerkiksi hirsisalvokset ja heinäladot. Näillä ai-
emmilla tutkimuksilla on vaikutusta omaan tulkintaani, koska ne ovat alkujaan 
vaikuttaneet tutkimukseen valitsemiini maisemaelementteihin. Tutkimusten 
kautta muodostui myös ennakko-odotuksia suomalaisista maisemaelementeis-
tä. Tutkimukseni onnistumisen kannalta oli tärkeää, että tiedostin nämä omat 
ennakko-odotukseni ja kysymyksenasettelun merkityksen.

Toiseksi hyödynsin osallistuvaa havainnointia liikkuessani tutkimusalueella 
ja tehdessäni haastatteluja. Havaintojen tekemistä edistivät kenttätutkimuskou-
lutukseni, aiempi tutustuminen Uuden Suomen lisäksi muihin suomalaissiirto-
laisten asuttamiin alueisiin Pohjois-Amerikassa, sekä Suomen ja suomen kielen 



60 ■ AINEISTOT JA MENETELMÄT

tuntemukseni. Havaintoaineiston analyysiin liittyvät ryhmittelyt ja luokitukset 
paljastivat sekä yhdenmukaisuuksia että poikkeavuuksia tutkimissani maise-
maelementeissä. Ilman luokituksia nämä tekijät olisivat saattaneet jäädä huo-
maamatta, ja huomioni olisi kiinnittynyt lähinnä ennakko-odotusteni mukaisiin 
seikkoihin.

Kolmanneksi käytin hyväkseni intertekstuaalisuutta vertailemalla havaintojani 
ja tulkintaani kirjallisuuteen, joka käsittelee Suomen ja Kanadan historiaa, suo-
malaista siirtolaisuutta, etnistä identiteettiä ja sen ilmenemistä sekä suomalaista 
materiaalista kulttuuria ja nimistöä. Aineistojen vertaileminen ja ristiriitojen 
etsiminen vähensivät puolueellisen tiedon käyttämisen riskiä sekä oman identi-
teettini vaikutusta tulkintaan. Kirjallisuus myös mahdollisti poliittis-historiallisen 
kontekstin rakentamisen ja maisemaan vaikuttaneiden prosessien ymmärtämisen. 
Tutkimuksen edetessä tarkasteluni painottui poliittiseen ja kulttuurihistorial-
liseen kontekstiin, ja erityisesti Kanadan asutus- ja siirtolaispolitiikat nousivat 
tutkimuksessani keskeisiksi tarkastelunäkökulmiksi. Kontekstin muodostamista 
varten perehdyin alueen paikallishistoriaan, Kanadan ja Saskatchewanin kulttuu-
riseen, yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja poliittiseen historiaan sekä Pohjois-
Amerikkaan suuntautuneen suomalaisen siirtolaisuuden historiaan.



Suomalaisen asutuksen sijoittumisen ja Uuden Suomen alueellisen muotoutumi-
sen taustalla vaikuttivat Kanadan dominion asutuspolitiikka ja siihen kytkeytynyt 
homestead-ohjelma maanjakomenetelmineen. 1800-luvun loppupuoliskolla Ka-
nadan asutus oli keskittynyt itäisiin provinsseihin, joissa valtaa pitivät Brittein 
saarilta muuttaneet englanninkieliset asukkaat tai ranskankielinen väestö, jota 
asui etenkin Quebecissä. Vuonna 1865 asutuspolitiikan keskeisiä tavoitteita olivat 
Kanadan läpi kulkevan rautatien rakentaminen ja preeria-alueiden asuttaminen 
maataloustuotannon kasvattamiseksi. Tavoitteista huolimatta maastamuutto ylitti 
maahanmuuton 1890-luvun puoleenväliin asti (Whitaker 1991: 3–4). Vuonna 
1886 Koillis-Saskatchewanin väkiluku oli noin 25 000. Maatalouden vaikeudet 
hidastivat suuresti väestönkasvua vuosina 1886–1891. Pääosa väes tön kas vusta 
oli seu rausta englannin kieltä taitamattomien siirtolaisten muuttami sesta alueelle. 
Sa maan aikaan eng lanninkieliset muuttivat olosuhteisiin pettyneinä alueelta pois 
(Friesen 1993: 222–223). Laman väisty minen, vilje lymaan puute Yhdysvalloissa, 
paran nukset viljelytek niikas sa, uudet viljalajit ja Eurooppaan suunnattu aktiivinen 
siirtolaispolitiikka saivat 1890-luvulla aikaan asutuksen nopean lisääntymi sen 
(McConnel & Turner 1969: 17).

Preeria-alueen asutus perustui homestead-ohjelmaan, jonka puitteissa tietyt 
maa-alueet annettiin uudisasutuksen piiriin. Uuden Suomen maiseman ymmärtä-
miseksi on tärkeää tuntea tämä taustalla oleva maanjakoperiaate, koska sillä on ol-
lut erittäin pitkäaikainen vaikutus rajoihin, tieverkkoon sekä alueen taloudellisiin 
ja kulttuurisiin piirteisiin. Tonttijako myös poikkeaa täysin Suomessa käytetyistä 
maanjakoperiaatteista (ks. esim. Linkola 1985: 80–83; Vuorela 1998: 138–141; 
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Korhonen 1999: 137–138). Lisäksi preerian maanjakoperiaatteen tuntemisen 
kautta avautuvat uudisasukkaiden maa-aloista käytetyt sijaintikoodit. Maantie-
teilijä William Norton (2000: 136–137) arvioi, että yhtenäisellä maanjakome-
nettelyllä saatettiin vähentää paikalliskulttuurien vaikutusta, koska siirtolaisilta 
poistettiin mahdollisuus rakentaa tiiviitä kyläyhteisöjä ja vaikuttaa tonttijakoon. 
Vain eräät yhteisöt, esimerkiksi mennoniitit ja hutterit, sopivat erityisjärjestelyistä 
saadakseen asutuksen keskittymään yhteen (Burnet & Palmer 1989: 30).

4.1. Maanjakomenetelmä

Uuden Suomen alueella homestead-ohjelman mukainen uudisasutus perustui 
vuonna 1872 aloitettuun ”township and range – järjestelmään” (Proudfood 1972: 
53), jota havainnollistan kuvassa kahdeksan. Järjestelmässä maat jaettiin 6 x 6 
mailin kokoisiin ruutuihin, joiden rajat noudattavat leveys- ja pituuspiirejä. Näitä 
alueita kutsutaan edelleen nimellä ”township”. Townshipit jaettiin edelleen 36:een 
yhtä suureen ruutuun, joiden koko oli 640 eekkeriä eli noin 260 hehtaaria. Tätä 
pidettiin liian suurena tilakokona, joten nämä neliöt jaettiin vielä neljään yhtä 
suureen osaan eli neljännekseen tai varttiin, jolloin tilakooksi muodostui noin 
64 hehtaaria (Varjo 1985: 94; Friesen 1993: 182–183). Maiden ruuduttaminen 
tehtiin huomioimatta olosuhteita ja viljelymahdollisuuksia. Eräät pienet poik-
keamat tonttien koossa olivat seurausta lähinnä topografiasta, kuten Uudessa 
Suomessa Qu’Appelle-joen rannalla. Neliöjakoon perustuva malli on yhä käytössä 
(Proudfood 1972: 54; Varjo 1985: 94).

Kaikki township and range – järjestelmän soveltamisesta syntyneet tontit eivät 
kuitenkaan asutuksen alkuaikoina olleet uudisasukkaiden lunastettavissa. Vuoden 
1882 säädösten mukaan vain (lähes kaikki) parillisiksi numeroidut maa-alat olivat 
niin sanottuja vapaita julkisia maita (Friesen 1993: 183). Uudisasukkaalla oli mah-
dollisuus saada haltuunsa tällaisesta maa-alasta yksi asumaton neljännes eli noin 
64 hehtaaria 10 dollarin rekisteröitymismaksulla. Kolmen vuoden kuluttua rekis-
teröinnistä asukas pystyi saamaan omistusoikeuden tähän alueeseen, jos paikalle 
oli rakennettu asuttava talo, peltoa oli raivattu vähintään 12 hehtaaria ja paikalla 
oli asuttu yhtäjaksoisesti vuosi. Myös puolen vuoden asuminen alueella jokaisena 
kolmena vuotena hyväksyttiin asumisen ehdoksi (Proudfood 1972: 53–54; LNFW 
1982: 7). Uudistilan rekisteröimiseen vaadittiin miehiltä 21 vuoden ikä. Maan hank-
kiminen oli mahdollista myös naimisissa olevalle tai leskeksi jääneelle naiselle, jolla 
oli lapsia (LNFW 1982: 7; Varjo 1985: 95; Francis ym. 1992: 121). Esimerkiksi leski 
ja kuusivuotiaan pojan äiti, Liisa Wilhelmiina Filpula, hankki itselleen maata en-
simmäisten alueelle muuttaneiden suomalaisten joukossa vuonna 1894. Ystävänsä 
Amalia Mikkilän kanssa Miina Filpula pystyi täyttämään uudistilan omistusoikeuden 
edellytykset ja sai alueen omistukseensa vuonna 1899 (LNFW 1982: 113).
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Alle puolet preeria-alueen pinta-alasta oli lunastettavissa näinä vapai na maina. 
Loput maat olivat myynnissä tai vuokrattavina. Maiden myyn titu loil la katet tiin esi-
mer kiksi rauta teiden raken ta mi nen, koulu jen ylläpi to, soiden kuiva tusohjel mat ja 
puolus tusvoi mat (Frie sen 1993: 184). Valtio, annettuaan perustan siirtolaisuu den 
aikaansaa miseksi, halusi jättää siirtolaisista huolehtimisen yksi tyisille yhtiöille ja 
markkina voi mil le. Eten kin Cana dian Pacific -rautatieyhtiö (CPR) oli suunni teltu 
rautatien rakentamisen lisäksi toimi maan siirtolai suuden ja asutuksen välittäjänä 
(Whi ta ker 1991: 5–6).

Canadian Pacific -rautatien molemmilta puolilta oli varattu 32 kilometrin levyi-
set kaistaleet myyntiä varten. Uuden Suomen alue sijaitsi alkujaan tällä homestead-
ohjelman ulkopuolisella vyöhykkeellä, mutta vuoteen 1882 mennessä parilliset 
maa-alat tältäkin vyöhykkeeltä oli otettu mukaan asutusohjelmaan (Friesen 1993: 
183). Lähes kaikki suomalaiset asettuivatkin aluksi näille parillisille alueille. Parit-
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Kuva 8. Maanjakoperiaate town-
shipissä. Maat jaettiin ensin 36:een 
yhtä suureen ruutuun, ja nämä 
alueet edelleen neljään osaan eli 
niin sanottuun varttiin. Asutuksen 
alkuaikoina tämä 64 hehtaarin ko-
koinen vartti muodosti uudistilan. 
Maa-alojen numeroinnin vaiku-
tuksesta muodostui ”sijaintikoodi” 
(esimerkiksi NE16-17-1-W2), jolla 
mikä tahansa maa-ala on helppo 
paikallistaa. Viimeinen numero 
kertoo townshipin sijainnin suh-
teessa peruslinjoiksi määritettyi-
hin meridiaaneihin. Esimerkissä 
W2 tarkoittaa länteen (west) niin 
sanotusta toisesta meridiaanista 
(102º). Toinen meridiaani kulkee 
Uuden Suomen läpi, joten kah-
desta vierekkäisestä tilasta toinen saattaa sijaita länteen ensimmäisestä meridiaanista 
(W1) ja toinen tila länteen toisesta meridiaanista (W2). Koodin toiseksi viimeinen numero 
kertoo township-jonon (range) numeron (numeroitu idästä länteen) kyseisen meridiaanin 
itä- tai länsipuolella. Kolmanneksi viimeinen numero on townshipin sijainti kyseisessä 
jonossa (numeroinnit kulkevat etelästä pohjoiseen). Koodin ensimmäinen numero ker-
too maa-alan sijainnin townshipissä. Numeroa edeltävä kirjaintunnus kuvaa vartin eli 
neljänneksen sijaintia kyseisellä maa-alalla eli NE (north-east) merkitsee koilliskulmaa. 
Koodin perusteella homesteadin eli uudistilan sijainti voidaan laskea maileina suhteessa 
Yhdysvaltain ja Kanadan rajaan sekä meridiaaneihin. Käytän sijaintikoodeja paikallis-
taessani tutkimiani rakennuksia.
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tomiksi numeroidut maa-alat annettiin Canadian Pacific-rautatieyhtiön ja muiden 
rautatieyhtiöiden haltuun, mutta hallitus painosti yhtiöitä myymään näitä maita 
uudisasukkaille edullisesti (McConnel & Turner 1969: 17; Francis ym. 1992: 127). 
Yhtiöt myivät maitaan uudisasukkaille 3–6 dollarilla eekkeriltä (eekkeri on noin 
0,4 ha) (LNFW 1982: 1), mutta näin vartin hinnaksi muodostui ainakin 480 dolla-
ria. Ei siis ole ihme, että siirtolaiset hankkivat mieluummin kymmenellä dollarilla 
vastaavan kokoisen asutusohjelmaan kuuluvan alan (Pedersen 2004: 39). Maan 
hinta nousi asutuksen leviämisen myötä niin, että vuonna 1910 eekkeri maksoi 10 
dollaria (Pedersen 2004: 42). Maita ei jaettu rautatieyhtiöille enää vuoden 1908 
jälkeen, jolloin omistajaa vailla olevat maa-alat otettiin asutusohjelmaan tai niitä 
saattoi hankkia lisämaiksi (McConnel & Turner 1969: 17; Francis ym. 1992: 183).

Eräillä alueilla 64 hehtaaria osoit tautui liian pieneksi tilakooksi, ja asuk kaille 
annet tiin ennakko-osto-oikeus viereiseen neljän nek seen. Ennakko-osto-oikeus 
tarkoit ti väliai kaisen va rauk sen tekemistä tilan viereiselle vartille. Myöhemmin 
uu disasukas saattoi ostaa tämän alueen käyttämällä takuuna alkuperäistä ti-
laansa (Proudfood 1972: 53–54; Friesen 1993: 184). Hinta oli yleensä muodol-
linen dollari eekkeriltä (Proudfood 1972: 54). Ennakko-osto-oikeus mahdollisti 
uudisasukkaille myytävänä olevien yhtiöiden maiden ostami sen, ja näin tilakoon 
kasvattamisen. Käytäntö oli voimas sa vuosi na 1872–1894 ja uudelleen vuoden 
1908 jälkeen (Frie sen 1993: 184).

Uuden Suomen maanomistuskartoissa näkyy myös käytäntö, että Hudson’s 
Bay-yhtiölle annettiin maita korvaukseksi menetetystä kaupan yksinoikeudesta. 
Uudessa Suomessa, kuten tavallisesti muuallakin, sillä oli hallussaan kolme varttia 
maa-aloista numero 26 ja kokonaan maa-alat numero kahdeksan (Friesen 1993: 
184). Kaikista townshipeistä oli varattu myös kaksi aluetta (tavallisesti numerot 
11 ja 29) koulumaiksi. Ne oli tarkoitettu huutokaupattaviksi ja tuotto käytettäväksi 
paikallisten koulujen hyväksi (Friesen 1993: 187). Uuden Suomen alueella maita 
omisti myös Canadian North West Land Company (CNW).

Homestead-ohjelmassa tiet oli suunniteltu kulkemaan joka toisen vartin 
jälkeen (Varjo 1985: 94; Friesen 1993: 182–183). Uudessa Suomessa asutuksen 
alkuvaiheessa kulkureitteinä toimi polkuverkosto, joka pohjautui intiaanien ja 
eläinten käyttämiin polkuihin. Polut ylittivät maapalstoja siellä, missä liikkuminen 
oli helpointa. Pikkuhiljaa polut levenivät ja muodostivat alkeellisen tieverkon. 
Nämä tiet jouduttiin kuitenkin hylkäämään asutuksen laajentuessa ja asukkai-
den aidatessa omia maitaan. Uudet tiet rakennettiin yleistä tapaa noudattaen 
kulkemaan joka toisen vartin jälkeen, mutta tiet olivat edelleen huonokuntoisia. 
Tiestön huono kunto lisäsi yhteisön eristäytyneisyyttä ja tarvetta instituutioiden 
perustamiseen. Nämä puolestaan tukivat suomen kielen ja kulttuurin säilymistä 
sekä yhteisöllisyyttä.

Vähitellen teitä parannettiin, mutta sateisina aikoina liikkuminen oli edelleen 
hankalaa teiden muututtua mutavelliksi. Talviaikana kulkureitit ylittivät peltoja 
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siellä, missä lunta oli vähiten (LNFW 1982: 34–36). Kun autot alkoivat yleistyä, 
teiden parantaminen tuli välttämättömäksi. Aluksi autot korvattiin talviaikana 
hevosilla, koska teitä ei pystytty pitämään aurattuina. Hevosten vähentyessä ja 
traktoreiden yleistyessä teitä pystyttiin auraamaan. Alueella riehuu talvisin usein 
lumimyrskyjä, jotka saattavat edelleen eristää asukkaat koteihinsa useiksi päiviksi. 
Teille levitettiin sorapinta 1930-luvulla, mutta vasta 1960-luvulla tieverkko alkoi 
muodostua nykyisenlaiseksi (LNFW 1982: 34–36). Uuden Suomen tiet olivat 
1990-luvun lopulla sorapäällysteisiä, ja esimerkiksi rankkasateiden seurauksena 
harvoin käytetyille tieosuuksille saattoi edelleen muodostua ylipääsemättömiä 
mutalammikoita. Kenttätutkimuksianikin vaikeuttivat sateen pehmentämät tiet, 
joilla ei voinut ajaa autolla.

4.2. Uuden Suomen asuttaminen

Suomalaisia siirtolaisia otettiin mielihyvin Kanadaan 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teessa. Suomalaisia pidettiin ”kovina työn tekijöinä”, ”säästeliäinä”, ”rehellisinä”, 
”kohteliaina”, ”avuliaina”, ”siisteinä” ja ”sitkeinä” ihmisinä (Hendrickson 1892: 
172; Mair 1899; Hawkes 1924), jotka todennäköisesti assimiloituisivat nopeasti 
englanninkieliseen valtaväestöön (Mair 1899). Uuden Suomen suomalaiset siir-
tolaiset olivat Koillis-Saskatchewanin ensimmäisten uudisasukkaiden joukossa. 
Uuden Suomen ensimmäinen asukas David Kautonen asettui vartille numero 
SW-36-17-1-W2 vuonna 1888. Hänen jälkeensä saapuneet suomalaiset asettuivat 
muutaman mailin päähän Kautosesta.

Preeria-alueen asutusmääräykset vaikuttivat suomalaisten asettumiseen 
Uuteen Suomeen levittämällä asutuksen laajalle alueelle, jolloin kyläkeskusta ei 
muodostunut. Kuvasta 9 voi havaita, että vuonna 1900 suomalaisasutuksen ydin 
sijaitsi toisen meridiaanin molemmin puolin 17. townshipeillä. Kartta perustuu 
Uuden Suomen historiikin (LNFW 1982) tietoihin, joista laskettuna vuoteen 1900 
mennessä suomalaiset olivat hankkineet omistukseensa yhteensä 62 varttia 
(Hännikäinen 1998: 40). Historioitsija Maureen Pedersen (2004: 162) on saanut 
määräksi 61 varttia käyttämällä aineistona Saskatchewanin arkiston rekistereitä 
maaomistuksista. Yhden vartin ero on tässä tapauksessa merkityksetön. Kuvasta 
näkyy myös se, että suomalaiset asettuivat maanjakomääräysten sallimissa ra-
joissa mahdollisimman lähelle toisiaan, mikä on tyypillistä etnisille saarekkeille. 
Yhteinen kieli mahdollisti kanssakäymisen ja naapureiden keskinäisen avun, mikä 
helpotti asettumista vieraaseen ympäristöön. Asutuksen vähitellen lisääntyessä 
suomalaisten uudisasukkaiden yhteisöllisyys alkoi vahvistua etenkin instituuti-
oiden toiminnan tukemana.

Asu tuk sen alku ai koina suoma lai set hank ki vat omis tuk seen sa vain yhden 
vartin maata. Ainoastaan vuonna 1895 alueel le muuttanut Markus Siiro hankki 
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itsel leen kaksi varttia (LNFW 1982: 284). Alueiden myynti suoma laisten kes kuu-
dessa yleistyi melko no peasti. Ensim mäise nä alueelle saapuneet pyrkivät hank-
kimaan mahdol lisesti parem pia  maita myy mällä oman varttinsa uusille asukkaille 
ja hankkimalla itse paremman maapals tan. Etenkin maanlaadun paikalliset erot 
sekä Qu’Appelle-joen laakson läheisyydessä korkeuserot vaikeuttivat viljelyä ja 
lisäsivät sateen aiheuttamaa pintamaan eroosiota. John Hawkes (1924) oleskeli 
uudessa Suomessa kahteen otteeseen 1900-luvun alussa. Hän (Hawkes 1924: 
698) kuvaa alueen luonnonolosuhteita:

”Suomalaisille siirtolaisille päätyneet maat Qu’Appelle-joen partaalla olivat 
erittäin vaikeakulkuisia: rotkoja ja kiviä sekä enemmän tai vähemmän tihe-
ätä poppelia ja pajua. Monin paikoin maat olivat hyvin kivisiä, eikä minkään 
kokoisia avoimia paikkoja, joissa viljely olisi mahdollista ilman kovaa työtä, 
juurikaan ollut”.

Hawkesin mukaan suomalaiset olivat valinneet hankalasti asutettavan alueen. 
Maiden kivisyys tuli ilmi myös asukkaiden kertomuksissa maanviljelyn ongel-

Kuva 9. Suomalaisten siirtolaisten omistamat maat vuonna 1900 (LNFW 1982).
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mista. Maaperäkarttojen mukaan alue ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen kivistä 
vaan kivisyys lisääntyy tutkimusalueesta itään mentäessä (The soil of…1987a; 
1987b).

Vaikka toimeentulon saaminen uudisraivaajana oli aluksi hanka laa, ho mes-
tead-ohjelma mahdollisti maanviljelyn aloittamisen erittäin pienellä pääomalla. 
Uudis raivaaja pystyi perheensä avulla lähes omavaraiseen toimeentuloon. Uudes-
sa Suomessa kasvava puusto helpotti suomalaisten asettumista alueelle, vaikka 
metsän raivaus pelloksi oli hidasta. Puustoa voitiin hyödyntää rakennusmateri-
aalina ja lämmönlähteenä. Uuden Suomen uudisasukkaat menestyivät tiloillaan 
keskimäärin paremmin kuin monet muut siirtolaiset. Pedersenin (2004: 49–50) 
laskelmien mukaan vuosien 1888 ja 1916 välisenä aikana 127 suomalaista hankki 
Uudesta Suomesta uudisasutuslain mukaisia maita. Heistä vain 22 prosentilta 
peruttiin tilojen omistus, kun keskimäärin omistusoikeuksia peruttiin läntisessä 
Kanadassa noin 40 prosentilta uudisasukkaista (Voisey 1988: 44). Uuden Suomen 
miehet hankkivat lisäansi oita esimerkiksi rauta tietyömailta, sahoilta ja metsätyö-
mailta (Proudfood 1972: 55).

1920-luvulla suomalaisten asuttama alue muuttui entistä yhtenäisemmäksi 
uudisasukkaiden lunastettua yhtiöiden maita itselleen (Saskatchewan Land Map 
Series 1926: no 84, no 85). Tässä vaiheessa suomalaiset olivat valmiita maksa-
maan maistaan rautatieyhtiölle saadakseen asettua lähelle muita suomalaisia tai 
pysyäkseen yhteisön sisällä. Tämä on merkittävää, koska uudisasuttavia halpoja 
maita olisi ollut muualla saatavilla (Pedersen 2004: 43). Vaikka maan ostaminen 
yhtiöitä vaati rahaa, oli etnisten siteiden tuoma hyöty suuri. Samaa kieltä puhuvat 
muodostivat keskenään niin sosiaalisen kuin taloudellisenkin tukiverkoston. Yh-
teisön asukkailta saatiin apua esimerkiksi rakennustöihin ja maanviljelyyn. Myös 
koneiden hankkimisesta aiheutuneita kuluja voitiin jakaa, kun koneita käytettiin 
yhteisesti. Antropologi Sandra Ottin (1981: 213) mukaan baskien paimenyhteisös-
sä naapurit olivat moraalisesti velvoitettuja auttamaan toisiaan vastavuoroisesti. 
Lisäksi yhteistyöllä oli institutionalisoituneet puitteet. Myös Uudessa Suomessa 
naapuruston keskinäinen avunanto vahvistui instituutioiden kautta. Esimerkiksi 
viljelijöiden yhdistys auttoi jäseniään taloudellisesti.

Vuonna 1926 suomalaiset omistivat jo 206 varttia. Tämän jälkeen alueelle 
muutti vain reilu kymmenen siirtolaista, mutta alueen asukkaat kasvattivat tila-
kokojaan, ja seuraava sukupolvi hankki maita itselleen. Saskatchewanin hallitus 
jatkoi homesteadien jakamista vain vuoteen 1933 asti, vaikka virallisesti käytäntö 
kumot tiin vasta 1953 (McConnel & Turner 1969: 17).

Kuvasta 3 näkyy, että 1950-luvulla Uusi Suomi oli hyvin yhtenäinen. Tilojen 
koot olivat kasvaneet niin, että vain harvat omistivat ainoastaan yhden vartin 
maata. Canadian Pacific-rautatieyhtiö omisti edelleen joitakin vartteja, mutta 
1970-lukuun (Rural Municipality of Rocanville …1970; Rural Municipality of 
Willowdale…1970) mennessä nämäkin maa-alat siirtyivät yksityisomistukseen 
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lukuun ottamatta kahta varttia, jotka siirtyivät rautatieyhtiön perustamalle maan-
omistusyhtiölle (Marathon Reality Co). Osa vanhoista koulumaista siirtyi viimeis-
tään 1950-luvulla Saskatchewanin hallitukselle, aluksi luonnonsuojeluosastolle ja 
myöhemmin maatalousosastolle. Samalla viljelijät saivat mahdollisuuden tehdä 
edullisia ja pitkäaikaisia vuokrasopimuksia näistä maista (Harrison & Harrison 
1996). Myös Willowdalen kunnan omistukseen siirtyi eräitä vartteja Uuden 
Suomen rajojen pohjois- ja luoteispuolelta. Nämä maat siirtyivät 1970-luvulle 
tultaessa takaisin yksityisomistukseen (Harrison & Harrison 1996; Denet 1998b; 
Hännikäinen 1998).

1950-luvun suomalaisomistuksiin perustuvat rajat säilyivät pääpiirteissään 
1980-luvun puoliväliin asti (Rural Municipality of Rocanville…1987; Rural Mu-
nicipality of Willowdale… 1987). Joitakin entisiä suomalaisten vartteja siirtyi 
kuitenkin muiden etnisten ryhmien haltuun, ja toisaalta suomalaiset hankkivat 
muutamia vartteja lisää. Muutokset tapahtuivat lähinnä Uuden Suomen reuna-
alueilla. Keskelle suomalaisomistuksia tulleet nimet kuten Parks, Miskiman ja 
Dixon viittaavat maiden siirtymiseen pois suomalaisomistuk sesta. Maat olivat 
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Kuva 10. Suomalaisten jälkeläisten omistamat maat vuonna 1998 (määrittely perustuu 
suomalaista alkuperää olevaan sukunimeen maanomituskartoilla: Rural Municipality 
of Rocanville…1998; Rural Municipality of Willowdale…1998).
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kuitenkin edelleen suomalaisten jälkeläisten hallussa, mutta ne olivat siirtyneet 
ei-suomalaisen kanssa naimisissa olevalle tyttärelle (LNFW 1982).

Suomalaisomistukset vähenivät nopeasti ikääntyneiden maanomistajien 
luovuttua tiloistaan 1990-luvulla (Rural Municipality of Rocanville 1993, 1998; 
Rural Municipality of Willowdale 1998). Useiden tilojen rakennukset autioituivat, 
koska maat tavallisesti päätyivät lisämaiksi lähistön maanviljelijöille. Myös eräät 
suomalaisten siirtolaisten jälkeläisistä kasvattivat tilakokojaan ostamalla maita 
tiloistaan luopuvilta viljelijöiltä. Tästä huolimatta suomalaista sukua olevien 
asukkaiden alue supistui. Vuonna 1995 Uuden Suomen alueella oli 68 suomalaista 
alkuperää olevaa yksittäistä henkilöä tai perhettä, jotka omistivat maata. Kolmen 
vuoden kuluttua lukumäärä oli laskenut alle viiteenkymmeneen. Supistumisesta 
huolimatta suomalaisten jälkeläisten asuttama alue säilyi edelleen melko yh-
tenäisenä, kuten kuvasta 10 on nähtävissä. Asutuksen painopiste oli kuitenkin 
aiempaa etelämpänä.

Yhteiskuntapolitiikka on osaltaan vaikuttanut suomalaista sukua olevien 
henkilöiden maanomistusten vähentymiseen, koska valtio rahoittaa alkupe-
räisasukkaiden maakauppoja lisätäkseen heidän työmah dollisuuksiaan maata-
lousyrittäjinä. 1990-luvulta alkaen alkuperäisasukkaat Ochapowacen reservaa-
tista ovat hankkineet maita suomalaisilta. Vuonna 1998 he omistivat perinteiseltä 
suomalaisten asuttamalta alueelta neljätoista varttia maata. Tämänkin jälkeen 
maanhankinnat ovat jatkuneet Uudessa Suomessa sekä siitä länteen (Rural Mu-
nicipality of Rocanville… 2006; Rural Municipality of Willowdale… 2007). Uuden 
Suomen asukkaiden mukaan maan hinta nousee hintakilpailussa tavalli selle 
viljeli jälle liian korkeaksi, koska alkupe räis väestö pystyy ostamaan maan halli-
tuksen rahoitta mana. Yleen sä nämä maat ovat pääty neet vuok rasopi muk sella 
takaisin entisel le omis ta jal le tai jollekin naapu reista (Sippola, W. 1995). Kyseiset 
maakaupat ovat olleet alueella poliittisesti vaikea kysymys. Ocha po wacen reser-
vaatissa maa kauppoi hin ollaan tyyty väisiä, sillä ne tuovat vuokra tuloja, vaikka 
ostaja itse ei maita vilje lisikään (Denton 1995).

4.2.1. Uuden Suomen suomalaiset

Suomesta saapuneen siirtolaisuuden rakenteella ja siirtolaisuuden syillä on ollut 
merkitystä Uuden Suomen asukkaiden käsityksiin suomalaisuudesta ja sen nä-
kymiseen maisemassa. Esimerkiksi perheiden muutto alueelle säilytti kulttuuria 
ja edesauttoi sen siirtymistä seuraaville sukupolville. Perheiden muutto vaikutti 
myös alueen instituutioihin ja niiden toimintaan. Lisäksi suomalaisten sisäinen 
yhtenäisyys ja arvomaailma sekä suhteet Uutta Suomea ympäröiviin etnisiin 
ryhmiin vaikuttivat suomalaisuuden kokemiseen, säilymiseen ja näkymiseen 
alueen maisemassa.
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Kirjailija Trevor Herriotin (2001: 260) mukaan ”Vuonna 1896 vain muutama 
urhea suomalainen ja skotlantilainen poikamies asuivat läntisessä osassa laaksoa”. 
Alueella ei suinkaan asunut vain poikamiehiä vuonna 1896, vaan Qu’Appelle-joen 
läheisyyteen oli jo muuttanut useita suomalaisia perheitä. Uuden Suomen ensim-
mäinen uu disasukas, David (Taavetti) Kauto nen, rekisteröi maapalstansa vuonna 
1888. Häntä seurasi vuonna 1890 J. K. Lauttamus vai monsa Sanna Liisan ja neljän 
lapsensa kanssa. Suoma laisten uu disasukkaiden asettuminen Uuteen Suomeen 
tapahtui vuosien 1888 ja 1933 välillä. Tänä aikana alueelle muutti noin 250 
aikuista ja hieman yli 100 alle 18-vuotiasta lasta. Lisäksi historiikit mainitsevat 
noin 50 suomalaista henkilöä, jotka oleskelivat Uudessa Suomessa jonkin aikaa. 
Heistä on yleensä tiedossa vain nimi. Vilkkain vaihe asutuk sessa oli 1800-luvun 
lopulla. Vuoden 1915 jälkeen uusia asukkai ta tuli vain muutama vuodessa, kun 
esimer kiksi huippu vuonna 1895 alueelle muutti 24 yli 18-vuotiasta ja 16 alle 
18-vuotiasta siirtolaista (LNFW 1982). Kanadaan suuntautuneen suomalaisen 
siirtolaisuuden huippu oli vuosina 1921–1931 (Henriksson 2006: 285), mutta 
Uuteen Suomeen muutti vuoden 1921 jälkeen vain 16 asukasta. Asukasmäärän 
kasvu oli seurausta luonnollisesta väestönkasvusta.

Uuteen Suomeen muuttaneiden sukupuolijakauma on yhteneväinen siirto-
laishistorioitsija Varpu Lindströmin (1991: 90–91) laskel mien kanssa. Hänen 
mukaansa Pohjois- ja Luoteis-Ontariossa oli alueita, joilla oli kym menen kin 
miestä yhtä suomalaista naista kohden, kun taas lännen preeria-alueilla naisia 
oli lähes yhtä paljon kuin miehiä. Historiikin (LNFW 1982: 104–303) elämäkerta-
aineistosta laskettuna Uuden Suomen uudisasukkaista miehiä oli 57 prosenttia. 
Melko tasaisessa sukupuolijakaumassa heijastuu perheiden suuri osuus muutta-
jista. Perheiden oli helpompi asettua yhdessä uudistiloille kuin kaupunkeihin tai 
metsätyömaille, koska tilalla riitti töitä kaikille ja toimeentulo oli turvatumpi.

Siirtolaisperheitä oli monenlaisia. Perheeseen saattoi kuulua isä, äiti ja lapsia, 
vain toinen vanhemmista lapsen tai lasten kanssa tai lapseton aviopari. Perhe ei 
välttämättä muuttanut yhdessä vaan mies saattoi matkustaa yksin, ja löydetty-
ään Uudesta Suomesta mieluisan paikan, ja varojen antaessa myöten, hän lähetti 
muulle perheelle matkaliput.

Tiedossa olevat siirtolaisten lähtöalueet (tai eräissä tapauksissa syntymäpai-
kat) painottuvat selvästi Etelä-Pohjan maalle kuten voi havaita kuvasta 11. Tämä 
vastaa yleistä kuvaa, jonka mukaan varsinkin ennen ensimmäistä maailmansotaa 
Poh janmaa oli voimakkain muutto alue (Korkiasaari 1989: 25), mikä näkyy kuvasta 
2. Siirtolaisten lähtöalueiden tunteminen on tärkeää, koska ne vaikuttivat siihen, 
millaisena suomalainen kulttuuri siirtyi Uuteen Suomeen. Esimerkiksi rakennus-
tapojen välillä oli eroja eri puolilla Suomea vielä 1900-luvun alkupuolella (Talve 
1990: 47–50). Uuteen Suomeen naisia muutti eniten Kauhavalta. Miehiä muutti 
eniten Kauhavalta, Lapualta ja Nurmosta. Uuteen Suomeen muuttaneet eivät 
kuitenkaan ole lähtöisin vain muutamasta kunnasta, sillä yksittäisiä siirtolaisia 
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muutti Uuteen Suomeen eri puolil ta Suo mea, esimerkik si Jyväs kylästä, Turusta, 
Rovaniemeltä sekä rannikkokaupungeista (LNFW 1982: 103–303).

Useat Uuden Suomen siirtolaisista oleskelivat ennen Uuteen Suomeen asettu-
mistaan muualla Pohjois-Amerikassa. Tämän niin sanotun etappimuuton aikana 
suomalaiset siirtolaiset saattoivat omaksua kulttuurivaikutteita muilta ryhmiltä ja 
siirtää niitä Uuden Suomen maisemaan (vrt. Jordan & Kaups 1989). Etappimuutto 
tukee myös käsitystä siitä, ettei Uusi Suomi ollut ennakolta suunniteltu ”ihanneyh-
teisö”, johon muuttajat olisivat lähteneet joltakin tietyltä alueelta, tai edustaneet 
tiettyä ideologiaa. Tällainen oli esimerkiksi Tyynen valtameren rannikolle pe-
rustettu sosialistinen Sointula (esim. Peltoniemi 1985). Historiikin (LNFW 1982: 
12) mukaan noin puolet Uuteen Suomeen muuttaneista tuli suoraan Suomesta. 
Elämäkertatiedoista (LNFW 1982: 104–303) laskettuna luku on kuitenkin vain 
hieman alle neljännes. Suoraan Suomesta muuttaneet muodostavat suurimman 
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ryhmän niiden osalta, joiden muuttoreitti on tiedossa, mutta näinkin laskettuna 
suoraan muuttaneiden osuus on alle 35 prosenttia. Suosittuja välietappeja muut-
toreitillä olivat suomalaisalueet etenkin Michiganissa ja Ontariossa.

Muuton työntötekijät eivät tule ilmi uusisuomalaisten elämäkerroista. Yleisiä 
syitä siirtolaiseksi lähtemiseen olivat taloudelliset ongelmat, Suo men epäva kaat 
poliit tiset olosuhteet, katovuodet, toimeentuloa vaikeuttanut väestöpaine, sekä 
monin paikoin käytös sä ollut perinnönjakomenettely, jonka mukaan tilan sai 
vanhin poika. Syinä olivat myös parantuneet liiken neolosuh teet tai vain seikkai-
lunhalu (Kero 1991: 92–93, 1996: 48–52; Korkiasaari 1989: 27). Nämä moni-
naiset syyt heijastavat todennäköisesti myös Uuden Suomen uudisasukkaiden 
muuttopäätöksiä: esimerkiksi alueen ensimmäiset asukkaat lähtivät Suomesta 
maksamattomien velkojen ja takausten vuoksi (LNFW 1982: 13).

Tärkein Uuden Suomen vetovoimatekijä oli lähes ilmainen maa, joka mahdol-
listi itsenäisen toimeentulon ja perheen yhdessä pysymisen. Uudessa Suomessa 
syntyneen ja asuneen Alfred Niemen (Maki & Niemi 1999) mukaan”Isot laiva-
kompanjat ne aina ilmootti, että lähteä sinne missä on vapaa maa. Sen takia ne 
tuli”. Perheiden oli helpompi asettua maatilalle kuin kaupunkiin. Vaikka puuston 
raivaus oli työlästä, nähtiin metsäisessä alu eessa etuja ruohopreeriaan verrattuna: 
puusta saatiin rakennusmateriaalia ja lisätuloja. Metsä tarjosi myös suojaa, ja se 
oli Suomesta tuttu ympäristö. Sukulaiset, ystävät ja ylipäänsä ”suomalaisuus” 
toimivat vetovoimatekijöinä monelle uu disasuk kaalle. Perheistä tai yksittäisistä 
muuttajista 29 saapui alueelle, koska siellä oli jo ennestään sukulaisia; tässä 
luvussa eivät ole mukana naiset, jotka muuttivat aviomiestensä perässä, koska 
laskin heidät perheiksi. Lisäksi neljällä perheellä oli alueella ystäviä. Työtä ja 
ilmaista matkaa houkuttimena käytti esimerkiksi Myllymäen perhe, joka maksoi 
ainakin viidelle suomalaisnuorelle matkan Uuteen Suomeen. Nuoret maksoivat 
matkarahat takaisin työskentelemällä Myllymäen maatilalla. Monet heistä löysi-
vät puolison alueelta ja asettuivat alueelle pysyvästi. Niemi (Maki & Niemi 1999) 
kertoo: ”Isä jäi tänne, mutt se oli päättäny ettei se ikää tähän maahan kuole. Meni 
avioliittoon ja unohtu sitte…”.

Kirjeet koti maahan sekä Kana dan ja Yh dysvalto jen suoma laisille levittivät 
tietoa alueen mah dollisuuksista. Historiikin (LNFW 1982: 188) mukaan kirjeet 
tuottivat hyvin tulosta, sillä vuoteen 1893 mennessä alueelle oli muuttanut kir-
jeiden houkuttelemana 50 ihmistä. On vaikea arvioida, kuinka moni muuttajista 
oli todella saanut kirjeen, koska luku pitää sisällään kaikki Uudessa Suomessa 
vuonna 1893 asuneet siirtolaiset. Liikkuessaan muualla, esimerkiksi metsätöissä, 
uusisuomalaiset levittivät sanaa preerian suomalaisyhteisöstä. Näin tieto levisi 
henkilökohtaisten kontaktien kautta (Sippola S. 1995).

Myös Kanadan hallitus ja siirtolaisviranomaiset yrittivät 1890-luvun alussa 
houkutella suomalaisia asettumaan Uuteen Suomeen. Whitewoodin siirtolaisvi-
ranomainen C.K. Hendrickson (1892) kirjoitti raportissaan suomalaisten olevan 
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työteliäitä, säästäväisiä, ahkeria ja menestyvän maanviljelyksessä, vaikka olosuh-
teet olivat vaatimattomat. Hänen mukaansa samoissa olosuhteissa varakkaammat 
englanninkieliset siirtolaiset näkisivät nälkää. Hendrickson toivoi näkevänsä 
alueella lisää suomalaisia. Hallitus yhtyi toiveeseen ja kutsui vuonna 1899 suo-
malaisdelegaation Kanadaan tutustumaan siirtolaisille tarjottaviin mahdollisuuk-
siin. Toinen samana vuonna matkustanut laivayhtiöiden delegaatio vieraili myös 
Uudessa Suomessa. Delegaatioon kuulunut Mair (1899) kirjoitti:

”Minun täytyy sanoa, että en ole nähnyt ihmisiä, jotka miellyttäisivät minua 
yhtä paljon kuin suomalaiset. En usko muiden siirtolaisryhmien sopeutuvan 
niin nopeasti, ja he (suomalaiset) ovat jopa kovempia työntekijöitä kuin nor-
jalaiset ja ruotsalaiset.”

Näistä ylistävistä lausunnoista huolimatta delegaatioilla ei näytä olleen vaikutusta 
Uuden Suomen kasvuun, koska muuttajien määrät eivät lisääntyneet (Hännikäinen 
1998: 20; Pedersen 2004: 22).

Siirtolaisuutta suurempi vaikutus Uuden Suomen suomalaisen väestömäärän 
lisääntymiseen oli luonnollisella väestönkasvulla (Pedersen 2004: 32), koska 
useat siirtolaiset olivat lisääntymisiässä. Ikä voidaan määrittää (LNFW 1982) 
noin 60 prosentille Uuteen Suomeen muuttaneista yli 18-vuotiaista. Miesten 
keski-ikä oli 32 vuotta ja naisten 29 vuotta. Jos mukaan otetaan myös lapset, 
siirtolaisten keski-ikä oli vain 23 vuotta. Elämäkerta-aineisto (LNFW 1982, 2001) 
tukee sitä käsitystä, että preeriaprovinsseissa suomalaissiirtolaisten perheet oli-
vat suurempia kuin muualla Kanadassa (Lindström 1991: 118–119; Kero 1996: 
233). Uudessa Suomessa ensimmäisen siirtolaissukupolven keskimääräinen 
lapsiluku oli 6,2 mutta perheiden välillä oli suuria eroja. Yli kymmenen lasta 
oli peräti 22 perheessä, mutta lähes saman verran oli myös yhden tai kahden 
lapsen perheitä.

Vaikka uudisraivaus sitoi siirtolaiset kaivoksia ja metsätyömaita kiinteämmin 
paikoilleen, jotkut lähtivät etsimään parem pia oloja muual ta. Yli 18-vuotiaana 
Suomesta Uuteen Suomeen muuttaneista yhteensä 249 henkilöstä 67 muutti 
pois alueelta; luvussa eivät ole mukana lähistön kaupunkeihin muuttaneet, koska 
heidän muuttonsa tapahtui yleensä korkeassa iässä ja he osallistuivat edelleen 
yhteisön toimintaan. Muuttajista takaisin Uuteen Suomeen palasi 16 henkilöä, 
ja Suomeen palasi seitsemän siirtolaista. Suosittuja muuttokohteita Uuden 
Suomen asukkaiden ja heidän jälkeläisten sä keskuu dessa olivat Kanadan muut 
suomalaiskeskukset (näkyvät kuvassa 1), esimerkiksi Thunder Bay, Sudbury, 
Vancouver ja Sointula. Ensimmäinen siirtolaissukupolvi muutti etenkin Ontari-
oon, jossa Thunder Bay (entinen Port Arthur ja Fort William) oli suosituin kohde. 
Myös Saskatchewanin muut alueet olivat suosittuja suomalaisten keskuudessa. 
Manitobassa Winnipegois-järven rannalla sijaitseva Meadow Portage oli suosituin 
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uusisuomalaisten muuttokohde Pohjois-Amerikassa. Sinne muutti vuonna 1923 
peräti kuusi suomalaisperhettä, mutta kaksi näistä palasi takaisin Uuteen Suomeen 
(LNFW 1982: 103–303; Makela 1999).

Uudesta Suomesta ei ole käytettävissä väestölaskennan tuloksia, koska se ei 
muodosta tilastollista yksikköä. Myöskään kirkonkirjat eivät anna kuvaa väestö-
määristä eri aikoina, koska kaikki eivät kuuluneet evankelisluterilaiseen seurakun-
taan. Vuoden 1921 väestölaskenta sisälsi poikkeuksellisesti tiedot suomalaisista 
kuntatasolle asti (Raivio 1979: 303–315). Luvuista arvioiden Uudessa Suomessa 
asui tuolloin yli 650 sellaista asukasta, joiden juuret olivat Suomessa. Koko piirissä 
suomalaista syntyperää olevia asukkaita oli tällöin noin 730. Väestölaskentapii-
rien luvuista arvioituna suomalaisten määrä Uudessa Suomessa alkoi vähitellen 
laskea 1930-luvulla. Vuonna 1961 suomalaisiksi itsensä ilmoittaneiden määrä oli 
noin 500. Tämän jälkeen väestön väheneminen nopeutui noin 100 asukkaaseen 
kymmenessä vuodessa, ja kiihtyi edelleen 1980-luvulla (Raivio 1975: 145, 153, 
160, 173, 186). Kesällä 1995 suomalaisten jälkeläisiä asui Uudessa Suomessa ja 
läheisissä kaupungeissa noin 130. Uudessa Suomessa näistä asui vakituisesti 77 
henkilöä. Seuraavien neljän vuoden aikana määrä laski huomattavasti: aikuisia 
oli enää 60, joista Uudessa Suomessa asui 21 (Denet & Denet 1995, 1999).

4.2.2. Suomalaisten suhteet lähialueen muihin etnisiin ryhmiin

Uutta Suomea ympäröivän alueen asukkaiden etnisen taustan tunteminen on 
tärkeää, koska kanssakäyminen muiden asukkaiden kanssa vaikuttaa kulttuu-
rielementtien ilmenemiseen ja säilymiseen. Etenkin etnisten ryhmien välisillä 
avioliitoilla on suuri merkitys etnisen identiteetin muovautumisessa (ks. Burnet 
& Palmer 1989: 81–102). Pastori Saarisuu (1940: 63) kertoo värikkäästi englan-
tilaisten vaikutuksesta suomalaisiin:

”Elämä Uudessa Suomessa vanhoina aikoina on pyrkinyt olemaan jatkoa sille 
ellämälle, jota Suomessa Härmien, Kauhavan ja Lapuan aukeilla elettiin sil-
loin, kun siirtolaiskansa sieltä aikoinaan lähti. Puukkojunkkarien veri pyrki 
täälläkin esille tavalla tai toisella, mutta kun täällä syntynyt polvi ei tiennyt 
noista muinaisista tappelupukareista, sammui täällä vähitellen riitaisten 
tappelijain ihanne. Paikkakuntalaiset sanovat tähän olevan syynä lähiseudun 
englantilaisten vaikutuksen.”

Kuvasta 12 näkyy se, että englantilaisia ja skotlantilaisia asui hajallaan Uutta Suo-
mea ympäröivällä alueella. Esimerkiksi Qu’Appelle-joen pohjoisrantaa asuttivat 
skotlantilaisperheet. Qu’Appelle-joen pohjoispuolella sijaitsevan Esterhazyn kau-
pungin perustivat unkarilaiset. Kaupunkia pidetään edelleen unkarilaisena, vaikka 
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siellä on perinteisesti asunut myös böömiläisiä, venäläisiä, saksalaisia, ruotsalaisia 
ja britannialaisia. Uudesta Suomesta koilliseen sijaitsee Tantallonin kaupunki, jonka 
ympäristön asuttivat islantilaiset (Hendrickson 1892; Pohorecky 1977).

Alueen alkuperäisväestö, paimentolaiselämää viettäneet creet joutui vetäyty-
mään pohjoiseen siirtolaisten muutettua alueelle. Heitä asutettiin myös Uudesta 
Suomesta länteen perustettuun Ochapowacen reservaattiin. Siirtolaiset kohtasivat 
alkuperäisasukkaita lähinnä näiden liikkuessa alueella keräämässä senegan juuria 

Qu’Appelle

Trans-Canada Highway

MANITOBA

SASKATCHEWAN

Dubuc

Bangor

Esterhazy
Tantallon

Whitewood

Moosomin
Wapella

Broad-

Rocanville

Stockholm

New Finland

Barish Lake

Ochapowance

view
Welwyn

0 20 40

km
päätie
paikallistie

joki

R

S
E

V

RR
R R R R

R S SS

S

SS

I

I

I I

JJ J

UU
U

U

VE

E

G

G
G

S

I

E
S
R

I
J

UG

englantilaisia ruotsalaisia
skotlantilaisia

islantilaisia
saksalaisia

venäläisiä

ranskalaisia
unkarilaisia

juutalaisia

I
I

I

I

S

S
S

W walesilaisia

W W
W

RR

G

S

S

E

V

S

R
S

S

E
A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

Kuva 12. Uuden Suomen lähialueen merkittävimmät etniset ryhmät sekä tekstissä 
mainitut kaupungit ja etniset saarekkeet. Etnisiä ryhmiä osoittavat tunnukset eivät 
kuvaa lukumääriä vaan antavat yleiskuvan asutuksen sijoittumisesta.
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myytäväksi. Suomalaiset olivat tottuneet vapaaseen liikkumiseen metsissä, eikä ris-
tiriitoja muisteta syntyneen (Sippola S. 1995; ks. myös Virtaranta 1996: 93–94).

Samoihin aikoihin suomalaisten kanssa asettui Uudesta Suomesta kaakkoon, 
Barish Laken ympäristöön noin 50 jiddistä puhuvaa ortodoksijuutalaisperhettä 
(Herriot 2001: 225). Vaikka juutalaisperheet muuttivat myöhemmin pois, pidetään 
aluetta edelleen ”juutalaisena”.

Noin 30 kilometriä Uudesta Suomesta luoteeseen sijaitsee ruotsalaisten 
1880-luvulla perustama Stockholm (Tukholma). Vuonna 1891 sinne oli asettunut 
jo noin 250 uudisasukasta (Hendrickson 1892). Ruotsalaisen asutuksen vaikutus 
näkyy edelleen pikkukaupungin maisemassa esimerkiksi kadunnimissä. Suomalai-
set harkitsivat yhteistyötä ruotsalaisten kanssa jo vuonna 1895. Epäonnistuneissa 
suunnitelmissa oli yhteinen pastori Stockholman luterilaisen seurakunnan kanssa 
(The History of St. John’s Evangelical Lutheran Church...1983: 1). Vasta vuonna 
1964 Uuden Suomen seurakunta liittyi Broadviewiin ja Stockholmaan muodostaen 
Parklandin seurakunnan kahden vuosikymmenen ajaksi. Yhdistyminen oli tuolloin 
helpompaa, koska seurakunnat käyttivät jumalanpalveluksissa englannin kieltä. 
Parklandin seurakunnan lakkauttamisen myötä yhteistyöhön ryhdyttiin Wapellan 
seurakunnan kanssa (LNFW 1982: 50, 2001: 41). Perinteinen Suomi-Ruotsi maa-
otteluhenki oli tutkimusajankohtana edelleen havaittavissa. Asukkaat kertovat 
mielellään vitsejä ruotsalaisista. Alli Knuttilan isoisä oli kehottanut ruotsinkielistä 
vävyään: ”Puhu perkeles suomia, vaikkei tuu ku sana päiväs!” (Virtaranta 1996: 
98). Niemi (Maki & Niemi 1999) puolestaan kertoi:

“Isä tapas sanoo, että niin kyllä jos suomalaiselle ei nainen kelvannu, niin 
kyllä ruotsalaiselle kelpas. Ja ruotsalaiset on suomalaisia, mutta niiltä on se 
järki lyöty poies.”

Näillä ja vastaavilla sanonnoilla korostettiin ja ylläpidettiin yhteisön ”me-henkeä” 
eli erotuttiin omaksi suomalaistaustaiseksi yhteisöksi.

Kielitieteilijä ja suomalaisen kulttuurin tutkija Pertti Virtarannan (1996: 95) 
mukaan suomalaisilla oli hyvät välit naapuruston muiden etnisten ryhmien kans-
sa, mutta suomalaisilla oli pelottava maine kantamiensa puukkojen seurauksena. 
Joskus syntyi tappeluita Esterhazyn unkarilaisten sekä Dubucin ja Stockholman 
ruotsalaisten kanssa. Historiikki (LNFW 1982: 21) kertoo: ”Naapurit pitivät terveel-
listä välimatkaa suomalaisiin, koska suomalaisilla oli maine puukkojen kantajina”.

Vaikka välit eri etnisten ryhmien kesken olivat periaatteessa hyvät, solmittiin 
avioliitot pitkään suomalaisyhteisön sisällä. Syinä tähän olivat etenkin yhteinen 
kieli ja kulttuuritausta sekä vähäinen liikkuvuus Uuden Suomen ulkopuolella. 
Miehet kyllä kävivät usein talvisin töissä savotta-alueilla esimerkiksi Ontariossa, 
mutta todennäköisempää oli löytää puoliso omasta yhteisöstä, koska naispula 
vaivasi metsätyöalueita. Elämäkerroista (LNFW 1982: 104–303) selvisi se, että 
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ensimmäinen siirtolaissukupolvi löysi aviopuolison suomalaisten keskuudesta 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. 14-vuotiaana Uuteen Suomeen muuttanut 
Elsie Alm avioitui vuonna 1903 Uuden Suomen pohjoispuolella asuneen Albert 
Millhamin kanssa. Almit olivat ruotsinkielisiä, mikä edesauttoi avioitumista oman 
etnisen ryhmän ulkopuolelle. Ensimmäisessä sukupolvessa myös toisen kerran 
avioituneet löysivät suomalaisen puolison kahta henkilöä lukuun ottamatta. Suo-
malaisten siirtolaisten keskinäiset avioliitot olivat yleisiä myös muualla Pohjois-
Amerikassa. Yhdysvalloissa vuoden 1920 väestölaskennan mukaan arvioiden 
90 prosenttia ensimmäisen polven suomalaisista siirtolaisista solmi avioliiton 
suomalaisen kanssa (Ross 1981: 252).

Toisen sukupolven eli Pohjois-Amerikassa syntyneiden tai vauvoina vanhem-
piensa mukana muuttaneiden keskuudessa vielä yli puolet avioliitoista solmittiin 
yhteisön sisällä. Lisäksi monet löysivät puolison muilta suomalaisalueilta. Toisessa 
sukupolvessa kakkosavioliitot solmittiin myös yhtä usein uusisuomalaisten kesken 
kuin yhteisön ulkopuolelta löydetyn puolison kanssa (LNFW 1982: 104–303). 
Uuden Suomen syrjäinen sijainti ja omat instituutiot vaikuttivat siihen, että työn 
lisäksi vapaa-ajan toiminnot tapahtuivat omassa yhteisössä. Näin myös ihmis-
suhteet solmittiin yhteisön asukkaiden kesken.

Yhteisön sisäisten avioliittojen taustalla saattoi olla myös eri ryhmien välisiä 
kulttuurisia ja uskonnollisia ennakkoluuloja. Herriot (2001: 308) kertoo, kuinka 
Qu’Appelle-joen vastakkaisilla rannoilla asuneet suomalaiset Kalliot ja skotlantilaiset 
McRaet olivat ystävällisissä väleissä. He pelasivat baseballia kesäisin ja saunoivat 
yhdessä talvisin, mutta ilmoitus avioliitosta suomalaisen tytön kanssa ei ollut 
mieluinen skotlantilaisille vanhemmille. Herriotin (2001: 308) mukaan etnisten 
ryhmien välillä oli kulttuurinen este, ”joka oli yhtä todellinen kuin tässä tapauksessa 
naapureiden välissä virtaava joki”. Brittein saarilta kotoisin olevat siirtolaiset piti-
vät Herriotin (2001: 308) mukaan itseään muita parempina. Ainakin vanhemman 
sukupolven McRaet pitivät suomalaisia omituisina: sauna, vahva kahvi ja uskonto 
herättivät kummastusta. McRaet olivat nähneet suomalaisten jumalanpalveluksen, 
jossa väki ”pyöri lattialla valittaen kuin paholaisen riivaamat” (Herriot 2001: 308). 
Kalliot puolestaan olivat ankaria lestadiolaisia, jotka eivät katsoneet hyvällä McRaen 
viinanpolttoa ja salametsästystä (LNFW 1982: 57; Herriot 2001: 309). Ennakkoluu-
loista huolimatta perheiden kesken solmittiin kaksi avioliittoa, elämäkertatiedoista 
(LNFW 1982) arvioiden molemmat 1930-luvulla.

Kolmannen sukupolven osalta yhteisön sisällä solmitut avioliitot muodos-
tavat enää pienen ryhmän. Etnistä sekoittumista lisäsi opiskelun ja työn takia 
muuttaminen. Avioliittoja solmittiin yhteisön sisällä kuitenkin yli 20, ja muuta-
mat löysivät suomalaista alkuperää olevan puolison muualta Kanadasta (LNFW 
1982: 104–303).

Etnisyyden merkitys katosi avioliiton osalta kokonaan neljännen sukupolven 
kohdalla, mutta muutama uusisuomalainen avioitui suomalaista taustaa olevan 
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henkilön kanssa. Esimerkiksi skotlantilaisen kanssa avioitumista paheksuneen 
Charlie Kallion pojanpojantytär avioitui suomalaista syntyperää olevan V. Yliojan 
kanssa vuonna 1995 (LNFW 2001: 127).

Useat ikääntyneet, Uuden Suomen entiset asukkaat ovat asettuneet eläke-
päiviksi lähimpiin, ranskalaisten vuonna 1882 perustamiin kaupunkeihin, Whi-
tewoodiin ja Rocanvilleen. Perinteisesti suomalaiset ovat suosineet myös etelässä 
sijaitsevaa Wapellaa, jonka perustivat skotlantilaiset (asutushistoriasta esimer-
kiksi: McConnel & Turner 1969: 17; Friesen 1993; Burnet & Palmer 1989).

Saskatchewanin muita suomalaisalueita ovat Turtle Lake, Rock Point (Anderson 
& Niskala 1981; ks. myös Ilmonen 1926: 322–325), Nummola ja Margo (Alanen 
2005, 2009), joiden sijainnit näkyvät kuvasta 1. Turtle Laken suomalaisten määrä 
on aina rajoittu nut vain muutamaan perheeseen, mutta se oli suosittu lomanviet-
topaikka muiden Saskatchewa nin suomalaisten keskuudessa. Margon ja läheisen 
Invermayn alueelle muutti parikymmentä ja Shaunavonin läheisyydessä sijait-
sevaan Nummolaan viitisenkymmentä suomalaista (Ilmonen 1926: 322–325; 
Alanen 2005: 120). Rock Pointin asutus alkoi vuonna 1910, ja sinne muutti noin 
200 suomalaista uudisasukasta, joten se on ollut asukasmäärältään lähes Uuden 
Suomen kokoinen (Anderson & Niskala 1981: 156, 162). Rock Pointin asutus oli 
levinnyt laajalle alueelle: se alkoi noin 20 kilometriä Outlookin kaupungista lou-
naaseen ja jatkui etelään Dinsmoren, Macrorien, Dunblanen, Birsayn, Lucky Laken 
ja Beechyn ympärille ja näiden väliselle alueelle. Rock Pointin suomalaisasutusta 
luonnehti vat rinnakkaiset yhteisöt, jotka erosivat poliittiselta kan naltaan (Ilmonen 
1926: 322–325; Anderson & Niskala 1981).

Pohjois-Amerikassa ilmestyneet suomenkieliset lehdet yhdistivät Uuden 
Suomen siirtokunnan asukkaita muihin Kanadan suomalaisiin. Lehdet vahvistivat 
myös käsitystä siitä, mikä oli suomalaista. Aluksi lehtien tarkoitus oli tiedonsaanti, 
mutta myöhemmin haluttiin lukea suomenkielistä tekstiä, jotta kielitaito säilyisi. 
Esimerkiksi Mäen perheelle tuli 1900-luvun alussa seuraavia suoma laislehtiä: 
Kana dan uutiset, Amerikan Suometar, Paimen sanomat, Nyyrikki ja Suomen kuva-
leh ti (Heickell 1985). 2000-luvulle tultaessa Uu des sa Suo messa lue ttiin eten kin 
Kana dan uuti sia ja uskonnol lisia jul kaisuja kuten Isien Us koa (Sippola, S. 1995).

4.3. Kanadalainen yhteiskunta ja suomalaiset

Kanadan siirtolaisuuspolitiikassa (esim. Burnet & Palmer 1989; Palmer 1991; 
Whitaker 1991) tapahtuneet muutokset vaikuttivat siihen, miten Kanadan val-
taväestö eli englannin- ja ranskankieliset suhtautuivat siirtolaisiin ja maassa 
asuviin etnisiin ryhmiin. Virallinen politiikka vaikutti yksilöiden suhtautumiseen 
siirtolaisia kohtaan, ja toisaalta kansan mielipide heijastui viralliseen siirto-
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laisuuspolitiikkaan. Maailman poliittiset ja taloudelliset tilanteet vaikuttivat 
siirtolaisuuspolitiikan muodostumisen taustalla. Esimerkiksi ensimmäinen 
maailmansota muutti suhtautumista etnisiä ryhmiä kohtaan ja vaikutti Kanadan 
identiteettipoliittiseen maisemaan. Maiseman ei haluttu pönkittävän ei-toivottuja 
identiteettejä. Muun muassa saksalaisia tarkkailtiin ja saksankielisiä paikannimiä 
muutettiin (Henriksson 2006: 195–196), koska Saksa oli Kanadan vihollismaa. 
Suomalaisten, kuten monien muidenkin etnisten yhteisöjen kannalta ensim-
mäisellä ja etenkin toisella maailmansodalla, vuonna 1929 alkaneella lamalla 
sekä Kanadan monikulttuurisuuspolitiikalla oli merkittävä vaikutus identiteetin 
kokemiseen ja esiintuomiseen.

4.3.1. Ensimmäinen maailmansota

Vaikka Suomi ei ensimmäisessä maailmansodassa (1914–1918) kuulunut Ka-
nadan vihollismaihin, suomalaisia pidettiin mahdollisina vihollisina radikaalin 
toimintansa takia (Whitaker 1991: 11). Sota kuitenkin osoitti, että valtaosa suo-
malaisista siirtolaisista ja heidän jälkeläisistään oli lojaaleja Kanadan kansalaisia 
(Lindström 2000: 44–47). Uudesta Suomesta ensimmäiseen maailmansotaan 
osallistui 21 nuorta miestä (LNFW 1982: 304; Lindström 2000: 45). Tämä oli 
huomattava määrä miehiä pienestä yhteisöstä. Valtaosa kanadansuomalaisista 
vapaaehtoisista oli syntynyt Suomessa (Lindström 2000: 45), mutta Uudessa 
Suomessa jakauma oli melko tasainen: 33 prosenttia oli syntynyt Suomessa, 24 
prosenttia Uudessa Suomessa ja 24 prosenttia muualla (19 prosentilla vapaaeh-
toisista tietoa ei ole saatavilla) (Pedersen 2004: 166–168; Canadian Genealogy 
Center 2008). Lindströmin (2000: 47) arvion mukaan ainakin 500 Kanadan 
suomalaista liittyi armeijaan. Heidän kokemuksistaan tuli tärkeä osa kanadan-
suomalaisten historiaa. Ensimmäisen maailmansodan kokemukset vaikuttivat 
myös kanadansuomalaisten intoon taistella toisessa maailmansodassa (Lindström 
2000: 47). Lojaalisuuden osoittamisen lisäksi huonot työnsaantimahdollisuudet 
lisäsivät värväytymisintoa (Friesen 1993: 348). Värväytyneiden lisäksi myös muut 
Uuden Suomen asukkaat tekivät työtä helpottaakseen sotaakäyvien ahdinkoa. 
Esimerkiksi ompeluseura tuki rahallisesti ja varustein maailmansodan uhreja 
Suomessa ja muissa Euroopan maissa (LNFW 1982: 52).

4.3.2. Lamavuodet

Maailman taloudellisilla tilanteilla oli suuri vaikutus siirtolaisten elämään ja 
etnisen kulttuurin ylläpitoon. Ensimmäistä maailmansotaa edelsi lama vuosina 
1913–1914, mutta sota lisäsi vehnän kysyntää maailmalla, ja viljan hinta kääntyi 
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nousuun (Friesen1993: 349). Ensimmäisen maailmansodan vauhdittama talou-
dellinen nousu näkyi myös Uudessa Suomessa, jossa asukkaiden eristyneisyyttä 
helpottivat vuonna 1918 perustetun oman puhelinyhtiön aloittamat linjaukset 
(LNFW 1982: 36–37) ja lisääntyvät autot. Osa asukkaista rakensi uusia taloja; 
esimerkiksi Tahvo Kaukinen (LNFW 1982: 97–98) rakensi heti sodan päättymisen 
jälkeen suuremman talon ja hankki puhelimen sekä auton.

Sodan aikana preeriaprovinsseissa pyrittiin lisäämään vehnän tuotantoa 
yksipuolistamalla tuotantorakennetta ja muuttamalla viljelytapoja: esimerkiksi 
kesannoista luovuttiin (Friesen 1993: 349; Pedersen 2004: 103). Uudessa Suo-
messa ei kuitenkaan erikoistuttu yhtä voimakkaasti kuin muilla alueilla; Pedersen 
(2004: 103–104) arvioi syyksi sen, että Uudessa Suomessa oli saatettu kärsiä 
vehnän varsiruosteesta vuonna 1916, eivätkä viljelijät siksi halunneet siirtyä 
yksipuoliseen vehnän viljelyyn. Tämä osoittautui alueen asukkaille merkittäväk-
si eduksi, koska monien lajikkeiden viljely auttoi heitä selviämään 1930-luvun 
lamavuosista.

Kanadassa vuonna 1929 alkanut lama aiheutti suurimmat ongelmat Saskat-
chewanissa, jossa taloudellista tilannetta pahensivat satoja heikentäneet kuivuus 
ja kasvitaudit. Viljelijöiden tulot putosivat lähes 90 prosenttia (Henriksson 2006: 
209–210). Laman aikana asukkaat saivat sekä taloudellista että materiaalista 
apua eri viranomaisilta. Hallitus esimerkiksi auttoi siemenviljan hankinnassa 
(LNFW 1982: 25, 100). Taloudellinen apu ei todennäköisesti suoraan vaikutta-
nut etnisyyden ilmenemiseen, mutta se edisti suomalaisen asutuksen säilymistä 
alueella, koska avun turvin monet asukkaat välttyivät myymästä tilojaan. Osa 
Uuden Suomen asukkaista kuitenkin myi tilansa ja lähti etsimään toimeentuloa 
muualta (LNFW 1982: 100, 150). Pääosin muuttoliike maatiloilta kaupunkeihin 
pysähtyi laman aikana (Burnet & Palmer 1989: 66; Korkiasaari 1989: 24–25), 
mutta tilaton väestö hajaantui etsimään työtä. Laman seurauksena Kanada rajoitti 
siirtolaisuutta. Yleinen mielipide oli, että ”siirtolaiset” olivat syynä työttömyyteen; 
tämä lisäsi rotusyrjintää ja synnytti gettoja (Burnet & Palmer 1989: 67; Palmer 
1991: 12). Esimerkiksi siirtolaisia vastustaneen Ku Klux -klaanin jäsenmäärä nousi 
Saskatchewanissa 20 000:een. Klaani vastusti myös katolisia ja ranskankielisiä 
(Palmer 1991: 12) huolimatta heidän pitkästä historiastaan Kanadassa.

Lama lisäsi poliittista aktiivisuutta useilla tahoilla. Esimerkiksi työväenliikkeen 
vilkkainta aikaa olivat 1920- ja 1930-luvut, ja samoihin aikoihin liike jakautui kom-
munisteihin ja sosialisteihin. Suomalainen vasemmisto oli saanut Kanadassa lisää 
kannattajia sinne ensimmäisen maailmansodan jälkeen muuttaneista poliittisista 
pakolaisista (Palmer 1991: 13). Kanadan hallitus pyrki vähentämään suomalaisten 
radikaalia toimintaa sensuurilla, karkotuksilla ja estämällä suomalaisten pääsyn 
maahan. 1930-luvulla hallitus karkotti vuosittain yli 100 suomalaista. Suomalaisia 
muutti myös Neuvosto-Karjalaan paremman yhteiskunnan toivossa (Lindström-
Best & Sutyla 1984: 91–92; Burnet & Palmer 1989: 166; Korkiasaari 1989: 38, 
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40; Palmer 1991: 15). Neuvosto-Karjala houkutteli Uudesta Suomestakin ainakin 
kaksi perhettä, vaikka vasemmiston toiminta alueella oli haastattelujen mukaan 
vähäistä, eivätkä historiikit mainitse tällaista toimintaa suoraan. Historiikkien 
elämäkerroissa (LNFW 1982, 2001) mainitaan ainoastaan Neuvostoliittoon tai 
Kanadan länsirannikolla sijaitsevaan Sointulan sosialistiyhteisöön muuttaneita 
Uuden Suomen entisiä asukkaita. Alueen asukkaat eivät todennäköisesti ole 
halunneet muistaa vasemmiston toimintaa, eikä sitä haluta nähdä osana alueen 
historiaa. Kanadan hallituksen toimeenpanemat karkotukset saattoivat lisätä 
vasemmiston toiminnan aiheuttamaa häpeän tunnetta suomalaisten keskuudes-
sa. Vasemmistovastaisuus oli suurta etenkin ”kirkkosuomalaisten” eli uskovien 
keskuudessa, joita oli valtaosa Uuden Suomen asukkaista.

Historiikissa (LNFW 1982) asukkaat muistelevat lama-aikaa myös vilkkaan 
harrastustoiminnan ja yhteistyön aikana. Taloudellisista ongelmista huolimatta 
1930-luvulla harrastustoimintaa haalilla lisättiin, ja alueella toimi esimerkiksi 
useita urheilujoukkueita. Laman aikana lapsuuttaan viettäneille muistot ajasta 
ovat todennäköisesti osittain erilaisia kuin heidän taloudellisissa vaikeuksissa 
kamppailleille vanhemmilleen. Lamasta selviäminen vaati kuitenkin yhteistyötä 
naapuruston kesken, mikä vahvisti yhteisöllisyyttä, ja edullinen urheilutoiminta 
ja paikallisteatteri toivat vaihtelua arkeen. Yhteistyö ja naapurin auttaminen olivat 
oleellisia piirteitä Saskatchewanin preeriayhteisöjen elämässä, ja niistä kehittyi 
eräs preeria-alueen traditioista (Regehr 1979: 56).

4.3.3. Toinen maailmansota

Toinen maailmansota (1939–1945) vaikutti Uuden Suomen asukkaiden iden-
titeetin kokemiseen merkittävästi. Sodalla oli vaikutusta sekä yhteisöön että 
asukkaiden identiteettiin osana kanadalaista yhteiskuntaa (Pedersen 2004: 
115). Kanadan tiedotusvälineet antoivat erittäin myönteisen kuvan talvisotaa 
(1939–40) käyvistä suomalaisista (Lindström 2000: 49–51, 59, 67–71). Vaikka 
kuva Suomesta oli yhtenäinen, siirtolaisyhteisöissä tapahtui kahtiajakoa. Lind-
strömin (2000: 92) arvion mukaan noin 500 kanadansuomalaista taisteli Suomen 
joukoissa, kun taas monet vasemmistolaiseen Kanadan Suomalaiseen Järjestöön 
(The Finnish Organization of Canada) kuuluneet olivat Neuvostoliiton puolella. 
Eräissä yhteisöissä jako kärjistyi vastapuolen haalien tuhopolttoihin (Lindström 
2000: 64–65, 79–82). Kesällä 1940 Kanada kielsi turvallisuussyistä Kanadan 
Suomalaisen Järjestön toiminnan (Kero 1997: 254). Uudessa Suomessa järjestö ei 
toiminut, joten järjestön lakkauttaminen ei vaikuttanut asukkaiden arkipäivään, 
mutta monet muut suomalaisyhteisöt menettivät yhteisöjen toiminnan ja etnisen 
identiteetin säilymisen kannalta erittäin tärkeät kokoontumistilansa (Lindström 
2000: 121–126, 195–197).
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Jatkosodan aikana Kanada oli edelleen myötämielinen Suomen vaatimuksille 
saada takaisin talvisodassa menettämänsä alueet. Suomalaiset nähtiin saksalais-
ten vastentahtoisina liittolaisina. Kansallismieliset suomalaiset olivat halutuimpia 
siirtolaisia toukokuuhun 1941 saakka, ja suunnitelmissa oli asuttaa jopa 25 000 
karjalaista perhettä Pohjois-Ontarioon (Lindström 2000: 110, 117). Kun suomalai-
set etenivät vanhojen rajojen ulkopuolelle, suhtautuminen heitä kohtaan muuttui, 
ja lopulta Kanada julisti sodan Suomea vastaan 7.12.1941 (Lindström 2000: 135, 
142, 147). Sodan julistamisen jälkeen monet eivät tienneet, miten suhtautua Suo-
meen ja suomalaisiin. Urheista suomalaisista oli tullut hyökkääjiä, ja ”punaisista” 
venäläisistä liittolaisia (Lindström 2000: 142, 190). Tämä on osoitus yhteiskunnan 
ja tiedotusvälineiden vaikutuksesta identiteetteihin liittyviin mielikuviin (ks. Paasi 
1996: 212). Yleisten mielikuvien lisäksi tiedotusvälineiden antama kuva vaikutti 
myös suomalaisten siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä käsityksiin omasta iden-
titeetistään sekä sen arvostamiseen ja esiintuomiseen.

Sodan julistamisen seurauksena osasta kanadansuomalaisia tuli vihollisia, ja 
heidän oli rekisteröidyttävä henkilökohtaisesti. Useilta Uuden Suomen asukkailta 
puuttui Kanadan kansalaisuus, vaikka he olivat asuneet siellä pitkään. Varsinaisesti 
”Kanadan kansalaisuus” käsitteenä sai lainvoiman vasta toisen maailmansodan 
jälkeen vuonna 1947. Tätä ennen kansalaiset olivat ”Britannian alamaisia” (Bri-
tish subjects), mutta käsite Kanadan kansalainen oli kuitenkin käytössä (Canadian 
Citizenship…2009). Monet kanadansuomalaiset olivat vasemmiston karkotuksista 
pelästyneenä hakeneet kansallisuutta lamavuosina, mutta edelleen esimerkiksi 
35–44 -vuotiaista noin puolet oli vailla Kanadan kansalaisoikeuksia. Sen sijaan 
lähes kaikilla tätä nuoremmilla nämä oikeudet oli, koska he olivat syntyneet Kana-
dassa (Lindström 2000: 47). Pitkät etäisyydet kaupunkeihin ja yhteisön vakiintunut 
elämä vaikuttivat todennäköisesti siihen, etteivät Uuden Suomen asukkaat koke-
neet rauhan aikana Kanadan kansalaisuuden hakemista tärkeäksi. Myös virallisten 
asioiden hoitaminen englannin kielellä saattoi edelleen olla monelle vaikeaa. Lisäksi 
Suomen kansalaisuuden säilyttämiseen saattoi olla myös nostalgisia syitä.

Myös suomalaisten kanssa naimisissa olevat naiset katsottiin kansalaisuu-
desta riippumatta ”vihollisiksi”. Esimerkiksi Normandian maihinnousuun osal-
listuneen, Uudessa Suomessa syntyneen Robert Salon isältä puuttui Kanadan 
kansalaisuus, joten hänen äitinsäkin, Kanadassa syntynyt ja Kanadan kansalainen 
Jenny Salo (ent. Hemming) katsottiin viholliseksi. Robert Salo kertoo (Lindström 
2000: 153):

”Mielestäni se ei ollut oikein, etenkin, koska olin palveluksessa…Mitä he oli-
sivat tehneet preerialla? He eivät olisi voineet auttaa vihollista sieltä käsin. 
Heiltä molemmilta otettiin sormenjäljet ja heidän oli matkustettava 30 mailia 
lähimpään RCMP:n toimistoon Moosominiin vihollisten rekisteröintiin. Minä 
en pitänyt siitä. Se vaivasi minua todella.”
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Salon kommentin perusteella häntä loukkasi ajatus siitä, ettei perhettä pidetty 
kanadalaisena. Se, että Salon vanhemmat ja isovanhemmat olivat tehneet työtä 
preerian asuttamiseksi ja että Salo itse palveli Kanadan joukoissa, ei riittänyt 
todisteeksi lojaalisuudesta Kanadaa kohtaan. Robert Salon lisäksi Kanadan jou-
koissa oli 65 miestä ja neljä naista Uudesta Suomesta (LNFW 1982: 304–305), 
joten pettymys suhtautumiseen suomalaisia kohtaan on ymmärrettävää. Kaikki-
aan noin 1500 kanadansuomalaista palveli toisessa maailmansodassa Kanadan 
joukoissa (Lindström 2000: 177).

Vaikka osa Uuden Suomenkin asukkaista joutui rekisteröitymään vihollisina, 
Lindströmin (2000: 160–161) arvion mukaan tällä asemalla ei ollut tuntuvaa mer-
kitystä etenkään suurten suomalaisten yhteisöjen asukkaiden arkipäivässä. Ulko-
puoliset eivät voineet tietää ”suomalaisten” virallista kansalaisuutta, eikä ainakaan 
lähialueen muilla ryhmillä ollut epäilystä Uuden Suomen asukkaiden lojaalisuudesta 
Kanadaa kohtaan. Olivathan suomalaiset asuneet alueella jo noin viisikymmentä 
vuotta ja niin moni nuori oli värväytynyt (Pedersen 2004: 120; Denet 2008). Vi-
hollisinakin suomalaiset saivat aiempaan lojaalisuuteen perustuen etuoikeutetun 
aseman. Esimerkiksi italialaisia ja saksalaisia internoitiin, ja yli 20000 japanilaista 
menetti omaisuutensa, ja heidät sijoitettiin syrjäisiin leireihin. Lisäksi monia van-
gittiin, vaikka mitään väärinkäytöksiä ei pystytty osoittamaan (Burnet & Palmer 
1989: 69; Lindström 2000: 109, 147–148, 161–162; Henriksson 2006: 221). Sen 
sijaan suomalaisia pidettiin periaatteessa niin sanottuina ”teknisinä vihollisina”, 
joista valtaosa katsottiin uskollisiksi Kanadaa kohtaan (Lindström 2000: 145–147). 
Suomalaiset pystyivät jatkamaan työpaikoissaan kaivoksissa, rakennuksilla, savo-
toilla ja teollisuudessa, koska työvoimasta oli pulaa, mutta monin paikoin työolot 
huonontuivat (Lindström 2000: 154). Rajoitukset etnisten tunnusten käytössä olivat 
keskeisiä etnisen maiseman kannalta. Suomalaiset joutuivat esimerkiksi ottamaan 
Mannerheimin kuvat alas haalien seiniltä, eikä kansallislaulua saanut enää esittää 
(Lindström 2000: 182). Tunnusten poistaminen vähensi yhteisön identifikaation 
kannalta oleellista ikonografiaa. Myös Suomen ja Kanadan välisten postiyhteyksien 
puuttuminen ja kangerteleva tiedonkulku aiheuttivat ongelmia suomalaisille (Kero 
1997: 342; Lindström 2000: 149, 171), koska suomalaisten sukulaisten ja ystävien 
tilanteesta sodan keskellä ei saatu tietoja. Pahimmassa tapauksessa yhteydenpito 
saattoi loppua kokonaan. Suorien kontaktien väheneminen vähensi samalla etnisiä 
vaikutteita ja vanhan kotimaan merkitystä henkilökohtaiselle identiteetille.

Toisella maailmansodalla oli kahdenlaisia vaikutuksia suomalaisiin yhteisöi-
hin: se toisaalta kiihdytti assimilaatiota, mutta myös vahvisti etnisiä yhteisöjä. 
Assimilaatiota nopeutti etenkin nuorten keskuudessa noussut patrioottinen henki: 
suomalaiset, jotka olivat toimineet pitkälti omissa järjestöissään, havahtuivat 
Kanadan merkitykseen kotimaana (Lindström 2000: 173–174). Isänmaallisen 
hengen voimistumisen taustalla oli nähdäkseni ylevien periaatteiden rinnalla 
pelko. Pelon kokemiseen vaikuttivat toimet, joita Kanada suuntasi muita viholli-
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siksi katsomiaan ryhmiä kohtaan. Suomalaiset pelkäsivät japanilaisten kohtaloa, 
ja näkivät elämänsä Kanadassa epävarmana (Lindström 2000: 173–174). Patri-
oottisuuden avulla pyrittiin osoittamaan uskollisuutta Kanadalle. Toisaalta sota 
yhdisti asukkaita: sotaan oli lähtenyt Uudesta Suomesta paljon nuoria, ja perheet 
tarvitsivat toistensa henkistä tukea. Myös aineellisen ja taloudellisen avun lähet-
täminen Eurooppaan lisäsi yhteishenkeä (esim. Kero 1997: 43–46, 310).

4.3.4. Monikulttuurisuuspolitiikka

Toinen maailmansota vaikutti kanadalaisten suhtautumiseen siirtolaisia kohtaan. 
Antisemitismi ja natsien rotuoppi havahduttivat hallinnon huomaamaan Kanadan 
syrjimistä lisäävät lait (Palmer 1991: 17). Asenteiden muuttuminen siirtolais-
myönteisiksi edisti sodanjälkeistä mittavaa siirtolaisuutta. Suomalaisista tuli 
jälleen haluttuja siirtolaisia, ja Kanadan suomalaisten määrä alkoi nousta. Uusi 
siirtolaisaalto ei kuitenkaan vaikuttanut Uuden Suomen yhteisön kokoon, koska 
maatiloilla ei koneiden lisääntyessä tarvittu uutta työvoimaa tilojen suurenemi-
sesta huolimatta. Uudet suomalaissiirtolaiset olivat pääosin kouluttautuneita, 
ja asettuivat kaupunkeihin. 1950-luvulla hallitus kannatti maassa jo olevien 
siirtolaisten sukulaisten maahanmuuttoa; näitä oli esimerkiksi vuoden 1955 
siirtolaisista yli puolet (Whitaker 1991: 16). Uuteen Suomeen ei enää muuttanut 
siirtolaisia Suomesta. Tämä merkitsee sitä, että siteet Suomeen olivat heiken-
tyneet, koska sukulaisia ei enää värvätty alueelle. Toisaalta työvoimaakaan ei 
tarvittu. Kanadaan kohdistuva mittava siirtolaisuus auttoi muovaamaan Kanadan 
etnistä politiikkaa yhä tärkeämmäksi osaksi poliittista kenttää (Palmer 1991: 18). 
Kahden perustajakansan eli brittiläisen ja ranskalaisen tasavertaisuutta paino-
tettiin pitkään kaksikielisyys- ja kaksikulttuurisuuspolitiikalla. Konservatiivit 
olivat aiemmin olleet brittiläistä Kanadaa korostava puolue, mutta sekin alkoi 
1950-luvulla muuttaa suhtautumistaan siirtolaisuuteen, koska tarvitsi näiden 
uusien kanadalaisten tukea. Taloudellinen nousu puolestaan vähensi vasemmis-
ton kannatusta (Palmer 1991: 19–20). Saadakseen siirtolaisten tärkeät äänet 
suurten puolueiden oli parannettava etnisten ryhmien asemaa. Vuonna 1982 
monikulttuurisuuden periaate kirjattiin Kanadan perustuslakiin (Palmer 1991: 
27; Bassford 1999: 242–244; Henriksson 2006: 258).

Monikulttuurisuuden idea liittyi länsimaissa yleiseen etnisyyden ja perintei-
den arvostuksen nousuun 1970-luvulla. Yhdysvalloissa etnisyyttä alettiin arvostaa 
kansalaisoikeusliikkeen vaikutuksesta. Taustalla olivat myös talouden nousun 
suomat mahdollisuudet juurien esiintuomiseen. Euroopan poliittiset muutokset 
nostivat osaltaan lähtömaiden kulttuurin arvoa siirtolaisten jälkeläisten silmissä, 
ja muutokset lisäsivät myös assimiloituneiden henkilöiden halua korostaa usein 
jo unohtuneita eurooppalaisia juuriaan (Airriess & Miyares 2007: 12). Ilmiötä 
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kutsutaan nimellä uusidentifikaatio (re-identification) (Airriess & Miyares 2007: 
11–12). Omien juurien arvostuksen lisääntyminen näkyy erityisesti Uuden Suo-
men asukkaiden vuonna 1979 perustamassa Historiallisessa Yhdistyksessä ja 
sen toiminnassa. Yhdistys on ollut merkittävässä asemassa alueen suomalaisen 
kulttuuriperinteen säilyttäjänä ja arvostuksen lisääjänä, ja se on toiminnallaan 
konkretisoinut suomalaisuutta näkyväksi osaksi maisemaa.

Monikulttuurisuuspolitiikan avulla pyritään antamaan kaikille ihmisille samat 
mahdollisuudet toimia osana kanadalaista yhteiskuntaa. Sen tarkoituksena ei ole 
säilyttää kieliä tai etnisiä tapoja, sillä tämä vaatisi etnisten ryhmien jonkinasteis-
ta eristäytymistä. Monikulttuurisuuspolitiikka korostaa symbolisen etnisyyden 
merkitystä ihmisille antamalla luvan olla ylpeä omista juuristaan, ja mahdollistaa 
esimerkiksi etnisten kielten opiskelun kouluissa (Burnet & Palmer 1989: 117, 
228; Bassford 1999: 242).

Monikulttuurisuuspolitiikkaa on kritisoitu siitä, että siinä unohdetaan etnisten 
ryhmien yhteinen kanadalainen identiteetti. Yhteisen kanadalaisen identiteetin 
määrittäminen on osoittautunut vaikeaksi, mikä on heikentänyt kansan yhtenäi-
syyttä (Henriksson 2006: 333–339, 343–345). Kanadassa kansallisen identiteetin 
heikkoutta lisäävät muun muassa valtion suuri koko ja sen erilaiset luonnon-
maantieteelliset olosuhteet, väestön jakautuminen englanninkieliseen ja rans-
kankieliseen osaan, vuoteen 1947 jatkunut asema Britannian alaisuudessa sekä 
useat siirtolaiskulttuurit (ks. Kaplan 1994). Monien eri aluetasojen identiteetit 
limittyvät, ja niiden merkitys näyttäytyy erilaisena tarkastelutasosta riippuen.

Provinsseilla on omat alueelliset identiteettinsä, jotka perustuvat alueiden 
luonnonolosuhteisiin, historiaan ja kulttuuriin. Uuden Suomen historiikin (LNFW 
2001: 51) mukaan ”preerian ihmiset” ovat erilaisia kuin ihmiset muualla Kana-
dassa, ja preerialuontoa arvostetaan (LNFW 2001: 207, 269): ”Mikään viini ei 
maistu minusta yhtä hyvältä kuin Saskatchewanin ilma” (LNFW 2001: 45). Maan-
tieteilijä Robert Bonen (2002: 394) mukaan preeria-alueen asukkaiden ”psyyke” 
on lähtöisin uudisasutuksen ajoilta. Ankara ilmasto ja pitkät etäisyydet lisäsivät 
yhteisöllisyyttä ja etäännyttivät asukkaita muusta Kanadasta. Saskatchewanin 
sijainti laajan mantereen keskellä aiheuttaa suuret lämpötilaerot kesän ja talven 
välille. Kylmät talvet ja kuumat kesät ovat vaikuttaneet muun muassa rakennuk-
siin, maatalouteen ja asukkaiden liikkumiseen. Myös paikallisella tasolla ilmasto 
ja etäisyydet eristivät Uuden Suomen asukkaita. Lumimyrskyt ja kovat pakkaset 
ovat keskeisiä entisten ja nykyisten asukkaiden Uuteen Suomeen liittämiä mieli-
kuvia (LNFW 1982, 2001; Denet 1998b).



Kuten aiemmin on tullut ilmi, ”suomalaisuus” ei ole homogeeninen kokonaisuus. 
Käsitteenä se sisältää erilaisia merkityksiä eri yksilöille ja ryhmille. Kollektiivinen 
käsitys suomalaisuudesta uusiutuu sosiaalisesti instituutioiden ja symbolisten 
käytäntöjen avulla (Paasi 2002: 160, 165). Uuden Suomen asukkaat ovat kokeneet 
suomalaisiksi ne tavat, jotka siirtolaiset toivat Suomesta, ja joiden säilymistä on 
tuettu kollektiivisen narratiivin ja ikonografian keinoin. Asukkaiden mielestä 
esimerkiksi suomen kieli, juhannusjuhlat, eräät perinneruoat ja saunominen 
ovat keskeisiä suomalaisuuden ilmenemismuotoja. Paasi (2002: 165) mainitsee 
kansaa ylläpitäviksi instituutioiksi esimerkiksi koulutuksen, uskonnon, perheen, 
poliittiset instituutiot ja tiedotusvälineet. Näillä samoilla instituutioilla on ollut 
vaikutusta Uuden Suomen asukkaiden yhteisöllisyyden ylläpidossa. Vieraiden 
kulttuurien keskellä suomalainen kulttuuri ja identiteetti saivat korostuneen mer-
kityksen (ks. Saari 1999: 266), jota alueen asukkaat tukivat myös instituutioiden 
ja symbolien avulla. Heidän oli kuitenkin sopeuduttava uuteen yhteiskuntaan ja 
Kanadan kansallisten instituutioiden asettamiin ehtoihin. Ajan kuluessa suomen 
kielen ja kulttuurin merkitys alueen asukkaille muuttui, ja nämä muutokset hei-
jastuivat maisemaan.

Seuraavassa tarkastelen sitä, miten asukkaiden suomalainen alkuperä on 
näkynyt Uuden Suomen maisemassa rakennuksissa, hautausmailla sekä henki-
lön- ja paikannimissä eri aikoina. Tarkastelemani suomalaisuus koostuu niistä 
rakenteellisista ja symbolisista elementeistä,

jotka ovat olleet käytössä Suomessa, –
joita alueen asukkaat ovat pitäneet suomalaisina, –

SUOMALAISUUS UUDEN 
SUOMEN MAISEMASSA5
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joilla on ylläpidetty etnistä identiteettiä, –
jotka oman tulkintani mukaan kertovat asukkaiden suomalaisista juurista. –

Lisäksi käytän maiseman suomalaisten piirteiden määrittämisessä apuna suo-
malaisia siirtolaisia käsittelevää tutkimusta ja alueella vierailleiden kirjoittamia 
kokemuksia.

5.1. Rakennukset

Rakennukset ovat keskeisiä maisemaelementtejä, jotka mahdollistavat joka-
päiväisen elämän tutkimisen monista eri näkökulmista teknisestä kehityksestä 
esteettisiin mieltymyksiin. Rakennukset myös materialisoivat ihmisen käyttäyty-
mistä paljastaen näin esimerkiksi luokka- ja sukupuolieroja. Luokkaerot näkyvät 
esimerkiksi rakennusten sijainnissa, koossa ja materiaalissa (Carter & Collins 
Cromley 2005: xx–xxi). Rakennusten kronologisesti tai alueellisesti usein toistu-
vat ominaisuudet mahdollistavat näiden rakennusten keskeisten ominaisuuksien 
määrittämisen tietylle ihmisryhmälle tyypilliseksi (Carter & Collins Cromley 
2005: 11). Samalla ne kertovat yhteisön identiteettipolitiikasta. Alueellisesti 
rakennukset muodostavat arkkitehtonisia yhteisöjä, joita voidaan määritellä eri 
aluetasoilta, paikallisesta maailmanlaajuiseen tasoon. Aluetasot eivät kuitenkaan 
ole toisiaan poissulkevia kategorioita, vaan rakennuksissa yhdistyvät paikalliset 
ja maailmanlaajuiset vaikutteet (Carter & Collins Cromley 2005: 9–11).

Paikallisesti asumiskulttuurin muovautumisen taustalla ovat elinkeinot sekä 
taloudelliset ja kulttuuriset olosuhteet ja luonnonolot, koska rakennusmateriaa-
leja hankittiin paikallisesta ympäristöstä (ks. Korhonen 1999: 138). Esimerkiksi 
Uudessa Suomessa luontainen kasvillisuus on tiheää pensaikkoa ja hidaskasvuisia 
metsiköitä.

Uudessa Suomessa tarkastelen asukkaiden etnisen identiteetin välittymistä 
alueen rakennuksista ja toisaalta sitä, miten rakennukset ovat vaikuttaneet asuk-
kaiden etniseen identiteettiin. Rakennuksissa korostuu materiaalisiin element-
teihin kytkeytyvä merkityksen ja käytännön yhteys. Rakennukset tehtiin tiettyjä 
tarkoituksia ja toimintoja varten. Uudisasukkaiden asuinrakennukset olivat 
aluksi suojia ja lepopaikkoja, aittoja tarvittiin varastoiksi ja eläimille tarvittiin 
eläinsuojia. Tarpeiden, tekniikan ja materiaalien muuttuessa rakennuksetkin 
muuttuivat. Samalla muuttuivat myös suomalaisuuden manifestaatiot ja niiden 
merkitykset. Rakenteiden ja käyttötarkoituksen lisäksi rakennuksiin liittyy 
symbolisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi asuintalot ovat keskeisiä elementtejä 
perheiden elämässä; asuintaloihin liittyy tärkeitä muistoja, jotka vahvistavat 
paikkojen ja ihmisten välisiä sidoksia sekä alueellista identifikaatiota (Allen 
1990: 159). Asuintalot, pihapiirit ja instituutioiden rakennukset muodostivat 
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Uuden Suomen asukkaiden keskeisen arkipäivän maiseman, jonka histori-
allisesta kerroksellisuudesta on luettavissa suomalaisuuden merkityksessä 
tapahtuneita muutoksia.

5.1.1. Asuintalot ja pihapiirin muut rakennukset

Uudessa Suomessa suosittiin Suomessakin tyypillistä avopihaa, jonka ympärille 
rakennukset sijoiteltiin. Länsi-Suomessa ei 1800-luvulla enää rakennettu umpipi-
hoja, mutta neliömäinen pihapiiri oli säilynyt (Härö & Kaila 1976: 24; Alanen 2005: 
133–134). Maantieteilijä Carolyn Torma (1988) löysi Pohjois-Dakotan suoma-
laisalueiden maatilojen rakennusten ryhmittelystä kulttuurisia piirteitä, samoin 
kuin Alanen ja maisema-arkkitehti William Tishler (1980) löysivät Michiganista 
ja Wisconsinista. Rakennusten sijoittelu erikseen laajalle alueelle pihapiirissä esti 
tulipalojen leviämistä. Uudessa Suomessa riehui ajoittain preeriapaloja. Kuvassa 
13 näkyy 1900-luvun alun pihapiiriä Uudessa Suomessa. Alasen (2005: 132–135) 
mukaan eräs tilojen pihapiirien merkittävimmistä eroista Pohjois-Amerikan ja 

Kuva 13. Raumalla vuonna 1870 syntyneen Isaac Wilsonin, entisen Smedbergin, 
tilaa 1900-luvun alussa (SE10-17-33-W1). Vasemmalla näkyvä asuintalo on 
todennäköisesti rakennettu vuonna 1899. Myöhemmin taloa laajennettiin useaan 
kertaan, ja muun muassa ladon viereen rakennettiin sauna. Kuvassa erottuu hyvin se, 
miten perusteellisesti puut ja pensaat kaadettiin uudistilalta. Laajennettu talo näkyy 
kuvassa 20. (LNWF 1982: 297; Wilson M. 1999; kuva M. Wilsonin kokoelmista).
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Suomen välillä oli rakennusten määrä. Siirtolaiset rakensivat aluksi vain välttä-
mättömimmät rakennukset, joita tarvittiin ruoan suhteen omavaraisilla tiloilla. 
Pihapiiristä löytyivät asuinrakennuksen lisäksi sauna, ”hyysikkä” (käymälä), 
eläinsuoja, talli, lato, aitta ja usein myös oma ”pyja” eli paja. Suomesta poiketen 
riihiä (Granö 1936: 478) ei Uudessa Suomessa ollut. Tähän olivat syynä maata-
louden nopea koneellistuminen (Virtaranta 1982: 66; Ras mussen 1985: 78) ja 
suomalaisten siirtolaisten kyky hyödyntää maataloudessa tapahtuvia uudistuksia. 
Maatalouden harjoittaminen ja siinä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet 
alueen rakennuskantaan. Ajan myötä rakennukset lisääntyivät ja niiden koko 
kasvoi. Lopulta preerian maanviljelijöiden pihapiirien rakennusmäärä ylitti jopa 
kaksikymmentä rakennusta käsittäneen länsisuomalaisen pihapiirin rakennusten 
määrän (Niiranen 1981: 15; Alanen 2005: 132).

Asuintalot

Ensimmäisten uudisraivaajien tupia ei ole enää jäljellä, tai niiden käyttötarkoitus 
on muutettu niin, etteivät ne enää erotu maisemasta. 1800-luvun lopun rakennet-
tua maisemaa Uudessa Suomessa voidaan selvittää kirjallisuuden avulla (Hawkes 
1924; LNFW 1982, 2001; Virtaranta 1996). Kirjallisuudesta (LNFW 1982: 23; 
Virtaranta 1996: 82) selviää se, että ensimmäiset talot olivat pääosin yksihuonei sia 
hirsitupia, joissa oli turvekatto ja maalattia. Preerian eri siirtolaisryhmiä tutki-
nut John Hawkes oleskeli Uudessa Suomessa kahdesti 1800-luvun lopulla. Hän 
(Hawkes 1924: 698–704) kuvaa viiden suomalaisperheen taloja. Ne ovat kaikki 
hirsira ken nuksia, joissa on yleensä vain yksi huone.

”Hän asui yksihuoneisessa hirsitalossa, jossa ei ollut paljon muuta kuin sän-
ky, pöytä ja uuni sekä suuri laatikko, jossa lapset nukkuivat. Rakennuksessa 
oli aumakatto, joka oli yhdistetty selkäpuilla. Sisäkattoa ei ollut.” (Hawkes 
1924: 700).

Hawkes (1924: 702) painottaa erityisesti Lauttamuksen perheen kohdalla, että heil-
lä oli kookas kaksihuoneinen talo. Huoneista oli tosin talvella käytössä vain toinen. 
Myös Eemi Mustamaa kertoi (Virtaranta 1996: 82) perheensä rakentaneen vuonna 
1891 hirsistä yksihuoneisen savutuvan, jota lämmitettiin kivistä tehdyllä kiukaalla. 
Tuvan lattia oli tehty halkaistuista haapahirsistä ja vesikatto tuohesta. Tuohta saatiin 
Qu’Appelle-joen laaksossa kasvavista koivuista (LNFW 1982: 14). Koska rakennus-
materiaalit saatiin omalta tontilta tai lähimetsistä, ainoat raken nus kus tan nuk set 
aiheutuivat usein sa ranois ta ja pienestä ikkunasta. Asutuksen alkuvaiheessa tehtiin 
myös muunlaisia asumuksia. Historiikki (LNFW 1982: 109) kertoo, että esimerkiksi 
Ivar Autonen rakensi ensimmäisen asuntonsa maakuoppaan.
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Yksihuoneiset hirsitalot oli tarkoitettu vain väliaikaisiksi, koska jonkinlai-
nen asunto oli rakennettava nopeasti. Uudessa Suomessa kiire oli seurausta 
paitsi asunnon yleisestä välttämättömyydestä myös siitä, että ”homesteadin” 
rekisteröimisen ehtona oli asuintalon rakentaminen. Monet siirtolaiset olivat 
myös varautuneet palaamaan Suomeen jonkin ajan kuluttua. Myöhemmin, kun 
uudisasukkaat olivat saaneet maat haltuunsa ja taloudellinen tilanne parani, ra-
kennettiin isompi talo. Suuretkin perheet saattoivat asua pienissä taloissa, sillä 
ensisijaisesti rakentamiseen vaikutti taloudellinen tilanne. Talon rakentaminen 
ei ollut ainoa kustannustekijä vaan myös suuren sisätilan lämmittäminen vaati 
useampia uuneja ja polttoainetta (Regehr 1979: 36). Saskatchewanin kylmät 
talvet edellyttivät hyvän lämmityksen järjestämistä taloihin.

Uuden talon rakentaminen tuli perheille ajankohtaiseksi eripituisten oleske-
luaikojen jälkeen. Tavallista oli se, että ensimmäistä tai toista kotia laajennettiin 
pikkuhiljaa, joten asuinrakennuksista tuli hyvin monimuotoisia, ja rakentamis-
ajankohtaa on vaikea määritellä. Usein myöhemmin rakennettiin erillinen keitti-
ösiipi, jota tarvittiin uusille kodinkoneille tekniikan kehittymisen myötä.

Kuvan 14 ”Peräsalon talo” havainnollistaa sitä, millainen oli tyypillinen 
1900-luvun alussa rakennettu asuintalo Uudessa Suomessa. Talo on hirsiraken-
teinen, harjakattoinen, puolitoistakerroksinen ja suorakaiteenmuotoinen. Siihen 
on myöhemmin liitetty pulpettikattoinen laajennus. Kuvan talossa on yläkerran 
tilaa lisäämässä katon lappeeseen rakennettu pystyikkuna. Kuvan viisi samanmal-
lisessa Mattsonin talossa kattolappeet on jätetty ehjiksi. Kumpikin rakennustapa 
on ollut yleinen Uudessa Suomessa. Ikkunat jouduttiin ostamaan, joten ne ovat 
pohjoisamerikkalaista mallia: pitkiä, kapeita ja ylöspäin liukumalla aukeavia. 
Tavallisesti ikkunat koostuivat kahdesta osasta, mutta suuremmissa taloissa 
ikkunoissa oli ristikko. Ikkunat poikkeavat selkeästi Suomessa tuona aikana ta-
vallisista malleista. Suomessa ikkunat olivat yleensä pikkuruutuisia ja ulospäin 
aukeavia. Lisäksi niitä korostettiin vuorilaudoilla, jotka olivat usein koristeltuja 
(Niiranen 1981: 39–42).

Suomessa 1900-luvun jugend ja kansallisromantiikka vaikuttivat myös pienta-
loihin. Tätä ennen vallalla olivat lehtisahauskoristelu ja sorvaukset (Niiranen 1981: 
48–53). Uudessa Suomessa rakennukset ovat yksinkertaisia ja koristelemattomia. 
Kaikkein tärkein tekijä oli rakennusten tarkoituksenmukaisuus; aikaa ja rahaa ei 
ollut käytettävissä ylimääräiseen. Lisäksi kansallisromantiikan vaikutus Suomessa 
oli suurimmillaan vasta sen jälkeen, kun suurin osa Uuden Suomen siirtolaisista 
oli jo muuttanut Pohjois-Amerikkaan, joten sillä ei ehtinyt olla suurta vaikutusta 
siirtolaisten rakennuksiin. Toisaalta myöskään aiempia koristelumuotoja ei Uuden 
Suomen rakennuksissa näkynyt.

Suomalaiset olivat tottuneet rakentamaan männystä, jota Uudessa Suomessa 
ei ollut saatavilla. Siellä rakennusmateriaalina käytettiin lähinnä haapaa ja joskus 
poppelia. Mäntyjen pitkät, paksut ja suorat rungot mahdollistivat hirsien veistä-
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Kuva 14. Kuvassa oikealla on Uudessa Suomessa tyypillinen hirsirakenteinen, 
puolitoistakerroksinen asuintalo, johon on myöhemmin rakennettu viistokattoinen 
”kylkiäinen”. Hirsisalvoksina on käytetty asuinrakennuksissa tavallista lohenpyrstönurkkaa. 
Talossa on myös alueella tyypilliset pitkänmalliset ikkunat, jotka aukeavat ylöspäin. 
Pihapiirin (NW5-17-33-W1) maisemassa näkyy rakennustyylin muutos: hirsitalon 
takana on vuonna 1982 valmistunut asuinrakennus, joka edustaa tuolle ajalle tyypillistä 
yksikerroksista rakentamista ja alumiinilevyjen käyttöä pintamateriaalina.

misen siten, ettei hirsien väliin jäänyt rakoja. Haapa usein käyristyy kuivuessaan, 
ja hirreksi kelpaava osuus on lyhyt. Haapahirret saatiin toisinaan kohtaamaan 
ainoastaan nurkissa (Alanen 2005: 124–125), ja hirsien väliin saattoi jäädä le-
veitäkin rakoja. Uuden Suomen asukkaat eivät kirjoituksissaan näe ongelmana 
puun laatua, vaan tuntuvat olevan tyytyväisiä siihen, että puuta oli saatavilla. 
Historiikki (LNWF 1982: 297) kertoo:

”Pensaikko oli monin tavoin hyväksi uudisasukkaille. He löysivät hirsiä raken-
taakseen kotinsa ja varastotilat, ja pystyivät lämmittämään kotinsa puilla 
lähes 50 vuoden ajan…”

Vaikka hirsimateriaali oli huonolaatuisempaa kuin Suomessa, suomalaisten ra-
kennustaito teki vaikutuksen alueen vierailijoihin. Hawkes (1924: 702) kehuu 
nähneensä Uudessa Suomessa parhaiten veistetyt hirsi kehikot. Hawkes (1924: 
702) kirjoittaa:
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“Hänellä oli uuden hirsitalon seinät pystyssä. Hirret olivat kauniisti neliöidyt. 
Kohdissa, joissa hirret eivät olleet suoria, ne oli lovettu ja taivutettu. Hirsien 
välisiä rakoja ei ollut vielä tilkitty, mutta niin täydellistä oli työ ja niin lähek-
käin hirret toisiaan, että en voinut löytää kuin kaksi tai kolme kohtaa, johon 
olisin voinut työntää hopeisen neljännesdollarin. Se oli hienoin kirvestyön-
näyte, jonka olen koskaan nähnyt.”

Hawkesin kuvaus sopii hyvin Peräsalon taloon, vaikka hirsien väliset raot ovatkin 
paikoitellen selvät. Rakojen syntyyn on vaikuttanut myös se, että talo on siirretty 
alkuperäiseltä paikaltaan Peräsalon pihapiiriin. Talo on joko purettu tai siirretty 
kokonaisena. Kummassakin tapauksessa hirret ovat toisiinsa nähden hieman 
liikkuneet.

Peräsalon asuintalon hirret ovat Hawkesin kuvailun mukaisesti suoriksi 
veistetyt sekä sisä- että ulkopuolelta. Havaintojeni mukaan tämä oli yleinen tapa 
Uudessa Suomessa. Pyöröhirttä havaitsin vain kahdessa osittain romahtaneessa 
ulkorakennuksessa. Ulkorakennuksissa, kuten ladoissa, hirret veistettiin suur-
piirteisesti, ja niiden seinistä löytyy myös yksittäisiä hirsiä, jotka ovat enemmän 
pyöreitä kuin suorakaiteen muotoisia.

Peräsalon talosta näkyy myös se, että hirsikerrosten välissä käytettiin tii-
vistettä. Haapahirsien käyryydestä johtuen huolellisestikin veistettyjen hirsien 
väliin saattoi jäädä rako. Tiiviste valmistettiin jauhoksi pestystä kalkkikivestä 
tai oljista ja savesta sekoittamalla (Maki & Niemi & 1999). Nämäkin aineet saa-
tiin alueen luonnosta. Myöhemmin leveimpiä rakoja on täytetty myös rimoilla. 
Kaupsin (1983) mukaan myös Yhdysvaltain Isojen järvien alueella suomalaisten 
rakentamia hirsitaloja luonnehtivat suoriksi veistetyt hirret, jotka eivät vaatineet 
tilkitsemistä, sekä yksi- tai kaksihuoneiset pohjaratkaisut ja harjakatot. Nurkka-
salvoksista yleisimpiä olivat ristinurkka ja lohenpyrstösalvos (Kaups 1983: 8).

Uudessa Suomessa salvostyypeissä näkyy suomalainen perinne sekä Pohjois-
Amerikassa omaksuttu nurkkasalvostapa. Kuvan 14 Peräsalon talossa on käytetty 
lohenpyrstösalvosta (engl. dovetail), joka havaintojeni mukaan on ollut yleisin 
asuinrakennuksissa käytetty nurkkasalvostyyppi Uudessa Suomessa (Suomessa 
käytetyistä salvoksista ja hirsirakennuksista esim. Niiranen 1981; Talve 1990; 
Valonen & Vuoristo 1994; Vuolle-Apiala 1996; Kolehmainen 1997; Vuorela 1998; 
Valonen & Korhonen 2006). Salvostyyppi oli havaittavissa 13 asuinrakennuksesta, 
joista kymmenessä oli käytetty lohenpyrstösalvosta. Suomessa lohenpyrstösal-
vos yleistyi 1800-luvulla ensin aitoissa (Valonen & Vuoristo 1994: 62), mutta se 
omaksuttiin myöhemmin myös asuinrakennuksiin. 1800-luvun lopulla lohenpyrs-
tösalvos ja lukkonurkka, josta käytetään myös nimitystä hammasnurkka, olivat 
Helsingin asuinrakennuksissa yleisimmin käytettyjä salvostyyppejä (Niiranen 
1981: 30). Salvostyypit näkyvät kuvassa 15. Näiden lyhytnurkkien yleistymistä 
edisti rakennusten ulkovuoraus, jota pitkänurkkaiset salvokset vaikeuttivat (Nii-
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ranen 1981: 30). Uudessa Suomessa nurkkiin asetettiin usein pystylaudat, vaikka 
rakennusta ei muutoin olisi vuorattu. Uudessa Suomessa käytössä ollut haapahirsi 
vaikutti salvostyyppiin, sillä ohueen hirteen ei pystynyt veistämään monimutkaista 
salvosta, kuten Suomen asuinrakennuksissa yleistä lukkonurkkaa.

Suomalaiset toivat Suomesta taitonsa rakentaa lohenpyrstönurkkia, mutta he 
eivät suinkaan olleet ainoa etninen ryhmä, joka käytti tätä salvostyyppiä. Esimer-
kiksi preeriaprovinssien ukrainalaiset ja skandinaavit käyttivät lohenpyrstösalvosta 
(Wonders & Rasmussen 1980). Lohenpyrstön arvioidaankin (Jordan 1985: 57) 
levinneen Pohjois-Euroopan maanviljelijäväestön keskuuteen 1700- ja 1800-lu-
vuilla saksalaisesta Keski-Euroopasta, joten se levisi Pohjois-Amerikkaan useiden 
siirtolaisryhmien välityksellä. Maantieteilijöiden William Wondersin ja Mark Ras-
mussenin (1980: 204) mukaan lohenpyrstösalvoksen veistäminen oli vaativampaa 
kuin monien muiden nurkkatyyppien, mutta se yleistyi, koska se oli tukeva, tiivis ja 
huolitellun näköinen. Rasmussenin (1985) havaintojen mukaan lohenpyrstösalvos 
oli yleinen myös Thunder Bayn suomalaisalueella, mutta siellä oli käytössä lisäksi 
pitkänurkkainen ristinurkkasalvos, koska alueen puusto mahdollisti sen käyttämi-
sen. Uudessa Suomessa havaitsin vain yhden ristinurkkaisen ladon.

Kahdessa asuinrakennuksessa käytettiin salvoksena kuvan 15 keskellä nä-
kyvää kolmionmuotoista V-salvosta. Se oli ulkorakennuksissa eniten käytetty 
salvostyyppi. V-salvosta on käytetty muun muassa kuvassa 16 näkyvässä aitassa. 

Kuva 15. Hirsisalvostyyppejä: Uudessa Suomessa asuinrakennuksissa käytettiin 
ensisijaisesti vasemmalla olevaa lohenpyrstösalvosta ja ulkorakennuksissa 
keskimmäisen kuvan V-salvosta. Oikeanpuoleinen salvos on lukkonurkka, joka oli 
yleinen Suomessa, mutta jota ei käytetty Uudessa Suomessa, koska se oli hidas 
valmistaa, eikä soveltunut Uudessa Suomessa käytettyyn ohueen haapahirteen.
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Käytössä ollut salvos oli näkyvissä kaikkiaan 24 ulkorakennuksessa, joista yhdek-
sässätoista oli käytetty V-salvosta, kolmessa lohenpyrstöä, yhdessä ristisalvosta 
ja yhdessä sekä lohenpyrstösalvosta että neliömäistä salvosta. Viimeksi mainittu 
muistuttaa lohenpyrstösalvosta, mutta hirren pää ei levene ulospäin vaan on 
tasainen. Malli on helpompi valmistaa kuin lohenpyrstösalvos.

V-salvosta ei käytetty Suomessa, mutta Pohjois-Amerikassa se on yleinen (Poh-
jois-Amerikan hirsirakentamisesta esim. Wonders 1979; Jordan 1985; Jordan & 
Kaups 1989). Jordanin ja Kaupsin (1989: 141–151) mukaan Vermlannin metsäsuo-
malaiset omaksuivat V-nurkan todennäköisesti ruotsalaisilta 1600-luvulla. Metsä-
suomalaisten muuttaessa Atlantin toiselle puolelle Uuteen Ruotsiin V-salvoksen 
käyttö siirtyi heidän mukanaan Pohjois-Amerikkaan, missä se käytännöllisyytensä 
ansiosta yleistyi ja levisi uudisraivaajien mukana eri puolille mannerta (Jordan 
& Kaups 1989: 141–151). Uuden Suomen uudisraivaajat tutustuivat salvokseen 
todennäköisesti muualla Pohjois-Amerikassa (Jordan & Kaups 1989: 146–147) jo 
ennen muuttamistaan Uuteen Suomeen tai oppivat sen Uudessa Suomessa muilta 
asukkailta. V-nurkan yleistymiseen vaikutti sen helppo ja nopea valmistustapa, 
jossa tarvitaan vain kirves. Lisäksi salvos soveltuu myös ohueen hirteen. V-salvos 

Kuva 16. Gabriel Knuttilan vuonna 1893 haapahirrestä rakentamassa aitassa (SE24-
17-1-W2) on V-salvokset ja pärekatto, kuten Uuden Suomen ulkorakennuksissa 
tyypillisesti on ollut. Aitta on todennäköisesti preeriaprovinssien vanhin säilynyt 
suomalaisen rakentama haapahirsirakennus (Knuttila W. 1999; Alanen 2005: 131).
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ei kuitenkaan yleistynyt Uuden Suomen asuinrakennuksissa, koska sen avulla 
nurkasta ei tule yhtä tiivis kuin käytettäessä esimerkiksi lohenpyrstösalvosta 
(Wonders & Rasmussen 1980: 204). Uudessa Suomessa lohenpyrstösalvoksen 
yleisyyteen vaikutti osittain se, että sitä oli käytetty Suomessa, mutta keskeisiä 
olivat ennen kaikkea käytännön näkökohdat: salvos soveltui ohueen hirteen, se 
oli suhteellisen helppo veistää, ja nurkasta tuli tiivis ja tukeva. Lisäksi lyhytnurk-
kainen salvos säästi puuta.

Kuten Peräsalon talokin, Uuden Suomen asuintalot olivat 1900-luvun alussa 
yleensä puolitoistakerroksisia. Tällaisia asuinrakennuksia oli tutkimusajankohta-
na kaikkiaan kaksi ja puolikertainen määrä yksikerroksisiin verrattuna. Puolitois-
takerroksinen talo oli helpompi lämmittää kuin laaja yhden tason pinta-ala. Korkea 
kaksikerroksinen talo taas jäähtyi talvella kylmien tuulten puhaltaessa. Yläkerta 
saattoi myös jäädä keskeneräiseksi, kuten Albert Petays kertoi Virtarannalle 
(1996: 84): ”Opstee oli, mutta sitä ei finistetty”. Havaitsin vain kuusi kaksikerrok-
sista asuintaloa, mikä on noin seitsemän prosenttia kaikista tutkimistani Uuden 
Suomen asuintaloista. Lämmityslaitteiden parantuessa 1960-luvulla matalien 
päärakennusten pinta-ala kasvoi ja mallit monipuolistuivat. Tämä oli yleinen 
suuntaus kaikissa läntisissä provinsseissa (Regehr 1979: 36).

Taloissa oli yleensä harjakatot kuten Suomessakin 1800- ja 1900-lukujen 
taitteessa. Harjakattoisen rakennuksen yhteyteen rakennettiin usein myöhemmin 
pulpettikattoinen jatko-osa esimerkiksi keittiötä varten. Esimerkkinä käyttämäs-
säni Peräsalon talossa hirsinen jatko-osa eli ”kylkiäinen” (ks. Niiranen 1981: 36) 
näkyy kuvan 14 oikeassa laidassa. Suomessakin vinokatto oli tavallinen pienissä 
ulkorakennuksissa, kuisteissa ja kylkiäisissä (Niiranen 1981: 36; Talve 1990: 42). 
Uudessa Suomessa asuintaloon saatettiin lisätä myös toinen harjakattoinen siipi, 
jolloin talosta tuli L:n muotoinen.

Hawkesin (1924: 700) 1800-luvun Uuden Suomen suomalaistuvan kuvauk-
sessa huomioni kiinnittyi siihen, että yksihuoneisessa asuintalossa oli 1800-lu-
vun lopulla aumakatto (cottage roof). Aumakaton rakentaminen on harjakattoa 
vaikeampaa, joten se ei vaikuta todennäköiseltä kattotyypiltä väliaikaisessa 
asuintalossa. Tutkija Timo Niirasen (1981: 36) mukaan kaksilappeinen harjakatto 
on aina ollut hirsitaloissa Suomessa yleinen, etenkin vaatimattomissa oloissa. 
Pyramidinmallista aumakattoa käytettiin kuitenkin Suomessa keskusjohtoises-
ti (Suomen keskusjohtoisesta rakentamisesta esim. Gardberg 1977) tarkkaan 
määrättyjen sotilaspuustellien malleissa jo 1600-luvun lopulla. Kansatieteilijä 
Toivo Vuorela (1998: 375) puolestaan esittelee pohjoissuomalaisen navetan, 
jossa on pyramidinmallinen aumakatto. Se muistuttaa Lapissa karjasuojina 
käytettyjä pieniä salvoskotia, joihin tehtiin nelilappeinen vesikatto. Muualla 
Suomessa tätä kattotyyppiä ei hänen mukaansa ole esiintynyt (Vuorela 1998: 
373). Suomessa aumakatto liitetään ensisijaisesti empiretaloihin. Tyylisuunta 
oli suosiossa 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla etenkin kaupungeissa, ja 
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yleistyi uudestaan 1800-luvun lopussa (Niiranen 1981: 37, 46–48). Hawkes 
oli saattanut käydä poikkeuksellisessa suomalaisessa asuinrakennuksessa, tai 
hän viittaa termillä ”cottage roof” kattomateriaaliin, joka saattoi ensimmäisissä 
tuvissa olla olkia tai turvetta. Oman tutkimukseni ajankohtana aumakatto oli 
harjakattojen jälkeen yleisin kattotyyppi; havaitsin asuintalojen harjakattoja 
kuitenkin kolminkertaisen määrän aumakattoihin verrattuna. Aumakatto yleistyi 
Uuden Suomen alueella 1930- ja 1940-luvuilla. Niitä rakennettiin myös jonkin 
verran laajennusosiin ja kuisteihin. Kaupsin (1983: 12) mukaan harjakatto oli 
yleisin kattotyyppi myös Isojen järvien läheisyydessä asuneiden suomalaisten 
siirtolaisten asuinrakennuksissa.

Tutkimissani rakennuksissa tavallisin kattomateriaali oli päre. Sen käyttö nä-
kyy niin Peräsalon talossa kuin Knuttilan aitassakin kuvassa 16. Paanuja ohuempia 
päreitä käytettiin Suomessa 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun puoliväliin saak-
ka etenkin maaseudulla (Niiranen 1981: 34). Päreiden käyttöä Uudessa Suomessa 
lisäsi niiden helppo valmistus omalta tilalta saatavista haapapuista. Suomessakin 
pärepuuna käytettiin kuusen ja männyn ohella haapaa. Arkkitehti Risto Vuolle-
Apialan (2008: 56) mukaan haavasta valmistetut lyhyet päreet näyttävät olevan 
jopa kestävämpiä kuin havupuista valmistetut päreet.

Pohjois-Amerikassa yleistyi 1840-luvulta alkaen ristikkorakenteinen seinä, 
joka paneloitiin molemmilta puolilta. Laudan halpeneminen vaikutti tämän 
rakenteen yleistymiseen, mutta Suomessa ei 1880-luvulla uskottu rakenteen 
lämmöneristyksen riittävän talviasuttuihin rakennuksiin (Niiranen 1981: 31). 
Samanlaisia arvioita esitettiin Ontariossa (McIlwraith 1999: 78). Uudessa Suo-
messakin hirsi säilyi rakennusmateriaalina vielä maailmansotien välisenä aikana, 
vaikka lautarakenteisia taloja rakennettiin yhä enemmän. Tutkimusajankohtana 
Uudessa Suomessa oli pystyssä useita 1930–1940-luvuilla rakennettuja hirsita-
loja ja -talleja. Toinen ja kolmas siirtolaissukupolvi perusti uusia tiloja ja laajensi 
näin yhteisöä 1950-luvulle asti. Heidänkin oli usein aloitettava tyhjästä ja hyö-
dynnettävä omilta mailtaan hankkimiaan hirsiä. Myös 1930-luvun lamavuodet 
vaikuttivat hirren suosioon: hirsi pysyi rakennusmateriaalina pitkään, koska siitä 
rakentaminen oli edullista.

1930- ja 1940-luvuilla rakennetut hirsitalot erottuvat vanhimmista hirsira-
kennuksista muotonsa perusteella: tuolloin suosituksi talomalliksi tuli matala, 
neliönmuotoinen aumakattoinen talo, jollainen näkyy kuvassa 17. Talomallissa on 
nähtävissä empiren vaikutusta, ja sen yleistyminen tapahtuikin juuri empire-tyylin 
ollessa suosittua. Maantieteilijöiden Peter Ennalsin ja Deryck Holdsworthin (1998: 
105) mukaan tämän mallisia asuinrakennuksia rakennettiin jo 1800-luvun alku-
puolella Ontariossa, missä ne kuitenkin vielä tuolloin leimattiin epäkäytännöllisik-
si ja oudoiksi. Usein tätä talomallia kiersi terassi. Maantieteilijä Peirce Lewis (1994: 
103–105) kutsuu vastaavaa talomallia ”eteläiseksi pyramidinmuotoiseksi taloksi”, 
koska talomalli oli tyypillinen Yhdysvaltojen etelävaltioissa 1700-luvun loppu-
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puoliskolta 1800-luvun puoliväliin saakka. Tuolloin rakennetut pyramidikattoiset 
(käytännössä katto oli usein joko katkaistun pyramidinmallinen tai aumakatto; 
ks. Lewis 1994; Ennals & Holdsworth 1998: 106) talot on nähty (ks. Lewis 1994: 
104) eräänlaisena poliittisena kannanottona brittiläisen yhteiskunnan puolesta 
pohjoisvaltojen ”jenkkejä” vastaan. Uuden Suomen uudisasutus alkoi kuitenkin 
vasta myöhemmin, joten siellä brittimielinen politiikka tuskin oli syynä talomallin 
käyttöön. Aumakatto nousi uudelleen suosituksi nostalgisen empire-tyylin tullessa 
muotiin 1800-luvun lopulla. Sen suosio säilyi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 
(Kniffen 1965: 577) ja näkyy myös Uuden Suomen rakennuksissa.

Valmistalot vaikuttivat oletettavasti rakennusten suunnitteluun: vaikka talo 
rakennettiin itse, mallia saatettiin etsiä taloesitteistä. Jo 1800-luvulla valmista-
lomallit pohjapiirustuksineen levisivät lehtien ja esitteiden avulla eri puolille 
Kanadaa (Ennals & Holdsworth 1998: 109–110). Uuden Suomen ensimmäinen 
valmistalo oli tiettävästi vuonna 1927 rakennettu pappila (LNFW 1982: 47), 
joka on neliönmuotoinen ja aumakattoinen. Lamavuosien jälkeen vuonna 1938 
rakennustoimintaa pyrittiin lisäämään lainsäädännöllä (Henriksson 2006: 217). 
Tämä saattoi vaikuttaa myös jollain tavalla rakennustyyppeihin.

Qu’Appelle-joen varren asutusta vuonna 1996 tarkastellut Herriot (2000: 225) 
kuvaa Uuden Suomen hirsirakennuksia seuraavasti:

”Suomalaiset ja venäjänjuutalaiset tekivät suuret kotinsa ja latonsa poppe-
lihirsistä. Suomalaiset tavallisesti veistivät hirret kulmikkaiksi. Veistetyt hir-
ret liitettiin heille tyypillisesti satula- ja lovisalvoksilla. Suomalaiset käyttivät 
aina vinoja pajurimoja hirsien päällä. Niiden päälle he lisäsivät laastin ja 
kalkkimaalin, jota poltettiin paikallisissa kalkinpolttouuneissa. Lopputulos oli 
hirsiä peittävä vaalea pinta, joka piti poissa pölyn ja kylmyyden.”…” Eräänä 
iltapäivänä…näin useita suomalaisia rakennuksia, joissa kulmikkaita hirsiä 
peittivät rimat ja laasti. Talot olivat olleet pitkään tyhjillään – kukaan ei ollut 
asunut tässä laakson osassa vuosiin – mutta ne olivat säilyneet ihmeellisen 
hyvin. Jopa vuosikymmenen jälkeen nämä rakennukset henkivät ylevää kau-
neutta, suloutta, joka muilta tiloilta puuttuu. Sen saa aikaan jokin vaaleissa 
pintakäsittelyissä ja työtavoissa.”

Havaitsin alueella liikkuessani vain yhden asuinrakennuksen, jossa oli käytetty 
Herriotin kuvaamaa rakennustapaa. Lisäksi asukkailta saamassani aineistossa on 
kuva toisesta rakennuksesta, jossa on käytetty samaa menetelmää. Myös Alanen 
(2005: 127) mainitsee nähneensä Uudessa Suomessa yhden rakennuksen esi-
merkkinä Herriotin mainitsemasta rakennustavasta. Alasen mukaan menetelmää 
käyttivät lähialueen venäjänjuutalaiset siirtolaiset. Herriot on alueella liikkuessaan 
todennäköisesti ylittänyt tietämättään suomalaisen asutuksen rajat ja oleskellut 
venäjänjuutalaisten alueella.
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Hawkesin (1924: 702) mukaan suomalaiset päällystivät hirsiseinät usein 
päreillä. Tästäkin tein vain yhden havainnon: Gabriel Knuttilan talon yläosa oli 
vuorattu päreillä, mutta alaosan hirret olivat kokonaan vuoraamatta. Todennäköi-
sesti päreillä vuorattuja taloja on ollut, mutta ne on purettu, päreet on poistettu 
tai ne on korvattu muilla materiaaleilla.

Varakkaimmat suomalaiset vuorasivat hirret laudoituksella kohentaakseen 
talon ulkonäköä ja parantaakseen eristystä (ks. Alanen 2005: 127). Kaikki laudoi-
tukset ovat horisontaalisia, kuten Petayksen talossa kuvassa 18. Tarkastellessani 
asuintaloja lautarakenteiset talot mukaan luettuna havaitsin, että laudoitus oli 
yleisin pintamateriaali. Laudoitettuja asuintaloja oli noin puolitoistakertainen 
määrä verrattuna seuraavaksi yleisimpään pintamateriaaliin, joka oli rakennus-
levy. Seuraavaksi eniten oli käytetty tervapahvia. Hirsitaloja ilman verhoilua oli 
saman verran kuin tervapahvilla (ks. McIlwraith 1999: 24–28) vuorattuja hirsi-
siä asuinrakennuksia. Hirsiseinien verhoilu auttoi eristyksessä, mutta se kuvaa 
myös sitä, ettei hirttä arvostettu (ks. Kaups 1983: 24). Uudessa Suomessa etenkin 

Kuva 17. Ernest Mattsonin 1940-luvulla rakentama, ajalle tyypillinen neliönmuotoinen, 
aumakattoinen asuintalo (NE21-17-1-W2). Vastaavanmallisia asuintaloja, jotka oli 
rakennettu samoihin aikoihin, löytyi tutkimusajankohtana alueelta yhdeksän. Lisäksi 
malli oli käytössä muutamassa kaksikerroksisessa rakennuksessa. Kuvassa olevassa 
Mattsonin talossa hirret ovat suomalaisalueelle poikkeuksellisesti pystyasennossa. 
Kuvassa erottuu hyvin myös hirsien välisenä tiivisteenä käytetty kalkkikiviseos (kuva: 
M. Maki).
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Kuva 18. Salomon ja Anna Petayksen asuintalon lautaverhoilu, suuri koko ja isot 
ikkunat kertovat taloudellisesta menestymisestä. Talo rakennettiin jo ennen vuotta 
1898 (NE20-17-33-W1). Yläkuva on otettu noin vuonna 1928, jolloin Petyksen tytär 
Hulda oli jo useiden vuosien ajan hoitanut tilaa miehensä John Andersonin kanssa. 
Alakuva on vuodelta 1999, jolloin talo oli ollut tyhjillään noin kymmenen vuotta. Tilan 
muutkin rakennukset olivat erittäin hyvin säilyneet. Pihapiirissä olivat esimerkiksi 
hirsiset maitohuone, sauna ja paja (LNFW 1982: 247; Wilson W. 1999; yläkuva M. 
Wilsonin kokoelmasta).
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tiiliverhoilun näköiset levyt olivat yleisiä. Tällaisilla viilupinnoitteilla pyrittiin 
saamaan aikaan arvokas vaikutelma vähin kustannuksin. 1960-luvulla yleistyneet 
alumiinilevyt antoivat vaikutelman laudasta ilman tarvetta kunnostusmaalauk-
seen. Pelkästään hirsitaloja tarkasteltaessa tervapahvi oli laudoituksen jälkeen 
yleisin päällystemateriaali. Sitä käytettiin, koska se oli edullista ja nopea asentaa. 
Monista rakennuksista tervapahvit olivat osittain kuluneet pois, mikä mahdollisti 
hirsirakenteen tarkastelemisen. Tervapahvilla päällystetty asuinrakennus näkyy 
kuvassa 5. Tervapahvia käytettiin myös Suomessa 1800-luvun lopulla, mutta 
yleensä ainoastaan kattojen päällysteenä (Niiranen 1981: 35).

Uudessa Suomessa hirsiseinät käsiteltiin tavallisesti kalkkimaalilla. Sitä pys-
tyttiin valmistamaan ilman materiaalikustannuksia, koska kalkkia saatiin Uuden 
Suomen maaperästä (LNFW 1982: 40; Maki & Niemi & 1999). Aikojen kuluessa 
kalkki on pääosin kulunut pois seinistä. Uuden Suomen historiikki (LNFW1982: 
40) kertoo myös, että latojen ulkoseiniä käsiteltiin suomalaisella punamultamaa-
lilla. Punamultaa onkin käytetty Suomessa ja muissa Pohjoismaissa keskiajalta 
saakka (Niiranen 1981: 53–54). Historiikissa (LNFW1982: 40) kerrotaan myös 
punamullan valmistusohje. Uudessa Suomessa havaitsin kaksi suurta latoa ja 
muutamia aittoja, jotka oli todennäköisesti käsitelty punamullalla.

Asuinrakennusten sijainnin, koon ja rakennusmateriaalin on todettu (esim. 
Black 2003: 22; Carter & Collins Cromley 2005: xxi) heijastelevan asukkaiden 
taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa. Asukkaiden taloudellinen asema puo-
lestaan on yhteydessä asukkaiden yhteisölliseen valta-asemaan ja mahdollisuu-
teen vaikuttaa alueen identiteettipoliittiseen maisemaan. Uudessa Suomessa 
asuinrakennusten sijainnista ei voi päätellä asukkaiden sosiaalista asemaa, mutta 
varakkaiden ja vaikutusvaltaisten asukkaiden kodit erottuivat kokonsa ja materi-
aalinsa perusteella (vrt. Carter & Collins Cromley 2005: xxi). Jotkut asuivat pienissä 
hirsimökeissä, mutta jo 1800-luvun lopulla toiset rakensivat viimeisteltyjä suuria 
koteja. Esimerkiksi Salomon Petays Sr. myi tilansa Suomessa lähtiessään Pohjois-
Amerikkaan, ja pystyi näin aloittamaan tilanpidon monia muita helpommin. Hänen 
laudoitettu asuintalonsa on kuvassa 18. Salomon Petayksen yhteiskunnallinen 
asema vaikutti suomalaisuuden ilmenemiseen maisemassa, koska hän toimi yh-
teisössä aktiivisesti ja oli päättämässä yhteisöä koskevista asioista esimerkiksi 
kirkkovaltuustossa. Myös suomenkielistä kirjastoa pidettiin hänen talossaan.

Valtaosa Uuden Suomen uudisasukkaista oli lähtöisin Pohjanmaalta, missä 
tuparati eli kaksi- tai puoli toistakerroksinen, suuri pitkänmalli nen asuinraken nus 
(Vuorela 1998: 309–312) on ollut maisemassa vallan ja varakkuuden symboli 
(Korhonen 1985: 118). Uudessa Suomessa 1990-luvun loppuun asti säilyneistä 
asuinrakennuksista vain yksi, joka näkyy kuvassa 19, muistutti tuparatia. Tupara-
tien suuri koko ja malli saattoivat vaikuttaa siihen, ettei niitä Uudessa Suomessa 
rakennettu. Haapahirret olivat liian lyhyitä pitkiin seiniin, ja pitkänmallisen 
talon lämmitys edellytti ainakin kahta uunia. Siirtolaiset halusivat myös tuoda 
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varakkuuttaan esiin pohjoisamerikkalaisilla tavoilla pohjoisamerikkalaisessa 
maisemassa, koska tällöin myös Uuden Suomen alueen ulkopuoliset ymmärtäisivät 
”lukemaansa” maisemaa.

Yksi varakkuudesta kertova tunnusmerkki Uuden Suomen rakennuksissa on 
ollut terassi. Niiden rakentaminen oli maantieteilijä Thomas McIlwrightin (1999: 
129; ks. myös Rochlin 1983) havaintojen mukaan vilkkaimmillaan Ontariossa 
1910–1920-luvuilla, jolloin maatilojen työmäärä väheni, ja vapaata aikaa jäi 
aiempaa enemmän. Autojen ja televisioiden yleistyessä terassien suosio laski, 
ja niistä rakennettiin usein umpinaisia huoneita. Uudessa Suomessa havaitsin 
avoterassin viidessä talossa, joista kaksi edusti myöhempää, 1970-luvun raken-
nuskantaa. Lisäksi kahdessa talossa oli lasiterassi. Näistä toinen näkyy kuvassa 
20. Terasseja on todennäköisesti ollut enemmänkin, mutta niitä on purettu ja 
siirretty rakennusten mukana. Uudessa Suomessa terasseja oli eniten suurissa 
taloissa. Esimerkiksi Jacob ja Susanna Myllymaen vuonna 1918 rakentamaa 
neliönmuotoista ja aumakattoista taloa kiertää terassi. Myllymaki osallistui 

Kuva 19. Uuden Suomen ainoa (säilynyt) tuparatia muistuttava asuintalo. Talomalliin 
kuuluvat räystään alapuolelle sijoitetut, tavallisesti matalat ikkunat (Vuorela 1998: 309). 
Kuvassa näkyvän talon rakensi Jacob Johanson (NE4-18-1-W2) todennäköisesti vuonna 
1904. Johanson oli syntynyt vuonna 1853 Ylistarossa, mutta oli asunut Gellivaarassa 
Ruotsissa ennen asettumistaan Uuteen Suomeen vuonna 1904 (LNFW 1982: 144). 
Tuparati oli yleinen myös Ruotsissa (Vuorela 1998: 311), mikä on saattanut osaltaan 
vaikuttaa Johansonin talonmalliin. Rakennuksen seinässä näkyy paikoitellen valkoista 
kalkkimaalia, jolla Uuden Suomen hirsirakennuksia oli tapana maalata (kuva: M. Maki).
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aktiivisesti yhteisön asioihin ja rahoitti muun muassa viiden suomalaisen nuo-
ren muuton alueelle (LNFW 1982: 221). Jacob jatkoi näin isänsä työtä yhteisön 
hyväksi. C. Mair (1899) kertoo Jacob Myllymaen isän Mikael Myllymaen olevan 
”vakavarainen” ja ”merkittävässä asemassa” suomalaisessa yhteisössä. Mikael 
oli saanut varallisuutta myytyään osuutensa kaivoksesta Ontariossa. Uudessa 
Suomessa Luoteisterritorioiden kuvernööri nimitti hänet asiamieheksi otta-
maan vastaan valaehtoisia todistuksia ja valoja. Mikael antoi myös taloudellista 
ja henkistä apua yhteisön jäsenille (Hawkes 1924: 698; LNFW 1982: 219–220; 
Knuttila 1983: 187), ja pystyi tällä tavoin käyttämään vaikutusvaltaansa yhtei-
sön asioista päätettäessä. Hänen talossaan toimi myös postikonttori vuosina 
1902–1908 (LNFW 1982: 38).

Asukkaiden henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen taustalla vaikutti myös 
Kanadan yleinen taloudellinen tilanne, joten kansantalouden nousu- ja laskukau-
det näkyvät rakentamisessa. 1920-luvun loppu oli vaurasta aikaa. Silloin raken-
nettiin suuria ulkorakennuksia ja laajennettiin asuinrakennuksia. 1930-luvun 
laman myötä rakennukset mataloituivat, ja talot rakennettiin yksikerroksisiksi. 
1940-luvulla talot näyttävät jälleen hieman suurenevan.

Kuva 20. Wilsonien perhe kotinsa edustalla vuonna 1948. Sama talo näkyy kuvassa 13, 
joka on otettu noin 40 vuotta aiemmin. Talo on hyvä esimerkki siitä, kuinka taloudellisen 
tilanteen parantuessa seuraavat sukupolvet laajensivat asuinrakennuksia ja vuorasivat 
niitä laudoituksella. Erkkeri, parveke ja lasitettu terassi kertovat varakkuudesta. 
Taloudellisesta menestymisestä kertovat myös kuvaan tarkoituksellisesti ajetut autot 
(kuva M. Wilsonin kokoelmista).
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Rakennuksia myös myytiin ja siirrettiin paljon. Siirtämisen yleisyyden taustalla 
oli rakennusmateriaalin vaikea saatavuus: valmista taloa oli helpompi siirtää kuin 
aloittaa uusien hirsien etsiminen ja veistäminen. Lautatavara puolestaan oli kal-
lista. Alli Knuttila (Knuttila & Knuttila 1999) muisteli lapsuudenkotiaan siirretyn 
kolmesta neljään kertaa alueen eri osiin. Uuden Suomen merkittävin siirtourakka 
oli kirkon siirtäminen kahteen osaan sahattuna. Myös kuvan 14 Peräsalon talo oli 
siirretty nykyiselle paikalleen 1940-luvulla. Tämä osoittaa, että hirsitaloista oli 
kysyntää vielä maailmansotien jälkeenkin. Osa hirsisistä asuintaloista on saattanut 
menettää pintamateriaalinsa siirtämisen yhteydessä.

Aitat, ladot ja eläinsuojat

Uuden Suomen aitat ovat yksikerroksisia, eikä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ylei-
siä luhtiaittoja raken nettu (Härö & Kaila 1976: 24, 26). Useim missa piha piireis sä 
oli vielä tutkimusajankohtana aittoja. Ne ovat yksin kertai sia, kuten kuvan 16 aitta, 
eikä esimer kiksi ovenpäällisiä ulkonemia tai etukatoksia rakennettu. Myös kään län-
sisuomalaiselle heinä la dolle omi nais ta seini en kallistumista ulospäin (Kaups 1989) 
ei ole nähtä vis sä. Aitat olivat Suomessa tärkeitä rakennuksia, joiden ulkonäköön 

Kuva 21. Pitkänmalliset ulkorakennukset ovat olleet tyypillisiä suomalaisten siirtolaisten 
asuttamilla alueilla (Mather & Kaups 1963: 502). Rakennusta pidennettiin tilantarpeen 
lisääntyessä. Kuvan aitta on ollut osittain verhoiltu tervapahvilla, josta näkyy jäänteitä 
räystään alapuolella. Kuvan rakennus on pihapiirissä, joka näkyy kuvassa 20. Tiheä 
puusto ja pensaikko ovat vallanneet pihapiirin tilan jäätyä asumattomaksi.
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kiinnitettiin erityistä huomiota (Huitu 1976), mutta Uudessa Suomessa tärkeintä 
oli tarkoituksenmukaisuus. Kuvan 21 kaltaiset pitkänmalliset, eri aikoina yhteen 
rakennetut ulkorakennukset olivat yleisiä Uudessa Suomessa, koska säilytystiloja 
rakennettiin vähitellen tarpeiden kasvaessa. Myös materiaalit muuttuivat, ja hirsi-
seen aittaan saatettiin rakentaa laudasta jatko-osa. Uudessa Suomessa aittoja on 
verhoiltu harvoin: niissä hirret olivat muutamaa tervapahvein verhoiltua poikke-
usta lukuun ottamatta näkyvissä. Ulkorakennuksia oli useita, eikä niissä yleensä 
ollut tarvetta lämpöeristyksen parantamiseen, koska niitä ei lämmitetty.

Kaupsin (1989) mukaan suomalaisten asuttamia alueita Yhdysvaltojen Isojen 
järvien alueella luonnehtivat niityillä sijaitsevat, hirrestä rakennetut heinäladot. 
Siirtolaisten lähtöaikana heinäladot olivat keskeinen maisemaelementti etenkin 
Pohjanmaalla, mistä valtaosa siirtolaisista muutti. Siirtolaiset rakensivat asut-
tamilleen alueille, latoja ja niistä muodostui keskeinen osa näidenkin alueiden 
kulttuurimaisemaa (Kaups 1989). Kaups (1989) on havainnut latojen rakenta-
misessa kolme vaihetta. Pienehköistä ladoista siirryttiin 1920-luvulla rakenta-
maan korkeita kaksikerroksisia latoja. Lopulta maatalouden muuttumisesta oli 
seurauksena se, että ladot jäivät vähitellen pois käytöstä, eikä uusia enää raken-
nettu. Sama kehityskulku näkyy Uudessa Suomessa, vaikka ensimmäisen vaiheen 
ladot ovatkin usein hyvin huonokuntoisia, mikä vaikeuttaa niiden tarkastelua. 
1920-luvun lopulla rakennetut suuret ladot ja tallit sen sijaan ovat säilyneet hyvin. 

Kuva 22. Wilfred Wilsonin todennäköisesti vuonna 1939 tilansa pihapiiriin rakentama 
mansardikattoinen talli (SE4-17-33-W1). Tallin alakerta on Uudessa Suomessa 
tyypillisen rakennustavan mukaisesti hirttä ja yläkerta lautaa. Hirsisalvoksena on 
käytetty V-salvosta.
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Havaintoaineistoni ladot sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta tilojen pihapiirissä. 
Näyttää todennäköiseltä, että suurin osa ladoista sijoitettiin Uudessa Suomessa 
tilojen piha-alueelle, eikä niitylle. Syynä tähän oli maatalouden nopea koneellis-
tuminen. On myös mahdollista, että pihapiirin latoja on kunnostettu enemmän 
kuin niityillä sijaitsevia latoja. Tämän seurauksena pihapiirin ladot ovat säilyneet 
pidempään kuin niityillä sijaitsevat ladot. Pihapiirien ladot olivat myös niittylatoja 
helpommin havaittavissa liikkuessani alueella.

Uudessa Suomessa navetoissa, talleissa ja ladoissa suosittiin 1920-luvulta 
lähtien erityisesti mansardikattoa, koska taitekaton alle jäi käyttöön suurempi 
tila kuin harjakattoisissa rakennuksissa. Suomessa tämä ranskalaisperäinen tai-
tekatto oli yleinen maalaiskartanoissa 1740-luvulta 1880-luvulle asti, ja yleistyi 
jälleen 1900-luvun alussa (Niiranen 1981: 36–37; Vuorela 1998: 414). Uudes sa 
Suo messa ei ole yhtään mansardikattoista asuinraken nusta, mutta kahdelta 
lappeelta taittuvaa kattoa rakennettiin kookkaisiin navettoihin, talleihin ja hei-
näsuojiin tai näiden yhdistelmiin. Kuvassa 22 on Uudessa Suomessa tyypillinen 
mansardikattoinen talli. On todennäköistä, että tämä Pohjois-Amerikassa ylei-
nen kattomalli levisi Uuteen Suomeen muualta Kanadasta, jossa sitä käytettiin 
yleisemmin ulkorakennuksissa. Ennalsin (1972: 267) arvion mukaan taitekatto 
yleistyi 1880-luvulla Ontariossa, jonne malli oli todennäköisesti saatu Keskilän-
nestä. Ontariosta tämä kattomalli levisi edelleen lautarakenteiden yleistymisen 

Kuva 23. Maatalousmaisema muuttui tuotannon suunnan muuttumisen ja 
koneellistumisen myötä. Kuvassa eri aikakausien ”jyvähuoneita” Peräsalon tilalla, jonka 
asuinrakennukset näkyivät kuvassa 14. Metallisten viljasiilojen takana näkyy hirsiaittoja 
ja sauna. Metsärajan tuntumassa näkyy myös maatalouskoneiden suojarakennus.
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myötä. Uudessa Suomessa taitekattoiset ladot rakennettiin kuitenkin ainakin 
alaosastaan yleensä hirrestä.

Metalliset viljasiilot yleistyivät toisen maailmansodan jälkeen (Alanen 
2005:132), koska suurentuneet maatilat tarvitsivat suurempia varastoja. Preeria-
alueen tunnusmerkeiksi muodostuivat korkeat metallisiilot, jotka kohoavat mui-
den rakennusten yläpuolelle. Koneellistumisen myötä maatalouden työvoiman 
tarve väheni, tilakoot kasvoivat ja Uuden Suomen asuintalot alkoivat autioitua. 
Tilojen tuotantorakenteen erikoistuminen aiheutti myös sen, että tarvittiin vain 
tietyntyyppisiä rakennuksia. Esimerkiksi viljantuotanto edellytti suuria säiliöitä, 
mutta samalla monet luopuivat karjasta, joten niiden suojat jäivät käyttämättö-
miksi. Karjatiloilla puolestaan tarvittiin suuria eläinsuojia. Tutkimusajankohtana 
monissa Uuden Suomen pihapiireissä vanhat hirsirakenteiset ja uudemmat, me-
talliset siilot näkyivät maisemassa rinnakkain kuten kuvassa 23.

Saunat

Maantieteilijä J. G. Granö (1936: 478) kirjoitti 1930-luvulla saunan kuuluvan 
suomalaisen maatilan pihapiiriin. Sauna ei todennäköisesti ole alkuperältään 
suomalainen, mutta saunomisen perinne on jatkunut Suomessa yhtäjaksoisesti 
satoja, eräiden arvioiden mukaan jopa toista tuhatta vuotta. Suomen lisäksi sau-
nomisen perinne on pitkä vain Venäjällä (Forsell 2007: 23; Vuolle-Apiala 2009). 
Siihen, että saunasta muodostui suomalaisille tärkeä ”identiteettisymboli”, vaikutti 
erityisesti 1800-luvun niin kutsuttu kansalliskirjallisuus (Laaksonen 2005: 137). 
Kalevala ja esimerkiksi kirjailijat Sakari Pälsi, Aleksis Kivi ja Juhani Aho vahvistivat 
kirjoituksillaan saunan kansalliskulttuurista asemaa (Laaksonen 2005: 138).

Pohjois-Amerikassa suomalaiset siirtolaiset jatkoivat saunomisen perinnettä. 
Sauna on monissa siirtolaisia käsittelevissä tutkimuksissa (esim. van Cleef 1918; 
Mather & Kaups 1963; Kaups 1976; Sutyla 1977; Torma 1988; Kauppinen 1996; 
Alanen 2005) todettu tärkeäksi suomalaisesta asutuksesta kertovaksi maise-
maelementiksi. Esimerkiksi Mather ja Kaups (1963) totesivat, että saunat olivat 
suurella todennäköisyydellä merkki suomalaisesta asutuksesta Yhdysvaltain 
Isojen järvien rannalla. Myös Uuden Suomen asukkaat nostavat historiikeissa 
saunan esiin suomalaisuuteen liittyvänä elementtinä (esim. LNFW 1982: 91–92, 
99, 275; LNFW 2001: 44, 46, 47, 57, 144). Historiikin (LNFW 1982: 63) mukaan 
sauna oli siirtolaisille ”linkki menneisyyteen…He hikoilivat pois väsymyksensä ja 
koti-ikävänsä lian ohella”.

Siitä, että saunominen liitetään juuri suomalaisiin siirtolaisiin ja heidän 
jälkeläisiinsä, on hyvänä osoituksena itse sana ”sauna”. Se on ainoana suomen 
kielen sanana siirtynyt suomalaisten mukana amerikanenglantiin (Kero 1997: 
363). Saunojen merkityksestä suomalaisille kertoo myös se Alasen (2005: 129) 
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havainto, että puuttomalla preerialla rakennettiin turvesaunoja, kun puuta ei 
ollut saatavilla.

Uudessa Suomessa rakennettiin aluksi turvekattoisia savusaunoja, jotka olivat 
Suomessakin tuohon aikaan yleisiä (esim. Vuolle-Apiala 2009). Tein havaintoja 
kahdeksasta saunasta, joista kolme oli savusaunoja. Saunoista viisi oli varmasti 
rakennettu hirrestä ja yksi laudasta. Kuvassa 24 on yksi aineistoni savusaunoista. 
Sauna on mitoiltaan noin neljä kertaa neljä metriä, ja se on alueelle tyypillisesti 
harjakattoinen ja V-nurkkainen hirsirakennus. Suomessa hirsisaunoissa käytettiin 
1800-luvun alussa yleisesti sulkanurkkaa (Forsell 2007: 63). V-nurkan yleistymi-
seen Uudessa Suomessa vaikutti sen helppo valmistustapa ja sen soveltuvuus eri-
tyisesti ohuehkoon haapahirteen. Historiikki (LNFW 1982: 91) kuvaa saunoja:

”Jokaisella perheellä oli sauna. Eräillä yksihuoneinen, toisilla suurempi kak-
sihuoneinen, jossa oli pukuhuone ja pesuhuone eli sauna. Pesuhuoneessa oli 
kasa kiviä. Ne lämmitettiin, vettä heitettiin niille…”

Kuva 24. Savusauna ”Hillbergin plassilla” (NE32-17-33-W1). Sauna on rakennettu 
1800-luvun lopussa hirrestä käyttämällä V-salvosta. Saunassa on alueelle tyypillisesti 
matala harjakatto. Ulkoneva eturäystäs tekee saunasta poikkeuksellisen muihin 
havaintoaineistoni saunoihin verrattuna. Suomessa avokatos eli riima on kuitenkin 
ollut yleinen etenkin Pohjois-Suomessa (Vuolle-Apiala 2009: 22, 48). Kuvassa näkyvän 
tiheän kasvuston takia sauna oli vaikeasti havaittavissa.
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Vanhimmissa Uuden Suomen saunoissa oli vain löylyhuone, mutta myöhemmin 
rakennettiin erillisiä pukeutumistiloja. Suomessakin saunakamarit yleistyivät 
1920-luvulla. Samoihin aikoihin alkoivat yleistyä savupiippua vaativat pönttö-
kiukaat. Niiden etuna oli se, että ne lämpenivät savusaunoja nopeammin (Forsell 
2007: 28). Uudessa Suomessa pihasaunojen kiukaat tehtiin usein itse, koska 
valmiita kiukaita ei ollut saatavilla. Kylpemisen lisäksi saunassa kupattiin ja hie-
rottiin kuten Suomessakin. Uudessa Suomessa syntyneen ja asuneen Susanna 
Sippolan (1995) mukaan saunassa ei synnytetty, mutta historiikissa (LNFW 1982: 
137) kerrotaan Sanna ja Jacob Huhtalan pojan syntyneen saunassa vuonna 1909. 
Myös kirjallisuuden tutkija ja toimittaja Nancy Mattson (1989: 51), jonka kaikki 
isovanhemmat ovat Uuden Suomen suomalaisia, kirjoittaa runossaan: “Sauna on 
paras paikka syntyä, lämmin kuin kohtu”. Saunomisen merkityksestä kertoo sekin, 
että yksi tienpätkä on saanut nimekseen ”Saunakuja”.

Kaikilla Uuden Suomen suomalaisilla ei saunaa ollut. Vuolle-Apiala (2009: 
10) arvioi, ettei Suomessakaan vuoden 1900 paikkeilla kaikissa maaseututalois-
sa ollut vielä omaa saunaa, vaan saunattomat käyttivät naapuruston saunoja. 
Uuden Suomen historiikissa (LNFW 2001) on useita mainintoja saunareissuista 
naapuriin tai sukulaisten luo:

”Talvisin lauantai-illat olivat ilon aihe, koska äitini oli leiponut koko päivän 
ja isoisä lämmitti saunan. Naapurit tulivat juttelemaan, kylpemään ja juhli-
maan kanssamme. Joimme kahvia ja söimme äidin herkullisia kanelipullia.” 
(LNFW 2001: 114).

Lainauksesta ilmenee saunomisen merkitys yhteisöä koossapitävänä kulttuuripe-
rinteenä ja riittinä. Käsitystäni tukee myös Uudessa Suomessa syntynyt kirjailija 
Hazel Lauttamus-Birt (1993: 55). Hän pitää saunomista tärkeimpänä syynä Uu-
den Suomen yhteisön säilymiseen, koska saunominen rituaalina ja sen jälkeinen 
illanvietto lähensivät yhteisön jäseniä toisiinsa. Nähdäkseni saunat eivät olleet 
tärkein syy Uuden Suomen yhteisön säilymiseen, mutta suomalaisille siirtolai-
sille ne muodostivat tärkeän siteen suomalaisuuteen. Saunominen mahdollisti 
eräänlaisen fyysisen ja henkisen yhteyden esivanhempiin. Saunat olivat myös 
jotakin, mitä muilla etnisillä ryhmillä ei ollut. Sauna ”oli identiteettisymboli ja 
tapa ilmaista yhteisöllisyyttä suomalaisten kesken” (Sutyla 1977: 95). Myös Kaups 
(1976: 19) pitää saunomista tärkeänä sosiaalisena instituutiona suomalaisissa 
siirtolaisyhteisöissä. Sauna on ollut Uudessa Suomessa tärkein uudistilan asuk-
kaiden suomalaisesta alkuperästä kertova rakennus.

Myös Uudessa Suomessa vierailleet henkilöt kertovat saunakokemuksistaan 
ja liittävät saunomisen suomalaisuuteen. Esimerkiksi Gilbert Johnsonin (1962: 
71) mukaan saunat kuuluivat suomalaiseen yhteisöön, ja vuonna 1967 Uuteen 
Suomeen saapunut pastori Richards muistelee (LNFW 1982: 56): 
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”Meidän kuumin muistomme on ensimmäinen saunassa käynti Walter Huh-
talan luona. Kokemus oli kuin satukirjasta…”

Herriot (2001: 226) kertoo sekä saunomisen perinteestä että suomalaisten ystä-
vyyssuhteista yhteisön ulkopuolisten kanssa:

”Höyrykylpy oli eräs pieni ylellisyys, jonka suomalaiset toivat mukanaan 
vanhasta maasta. Pohjoisten ihmisten perinne sopi hyvin tähän ilmastoon ja 
itäisen Qu’Appelle-joen metsäisille rinteille. Kylminä lauantai-iltoina McRaet 
matkasivat reellä Kallion tilalle, jossa he nauttivat seurasta ja höyrykylvyn 
kosteudesta harjaten selkiään ja jalkojaan oksilla, joita oli kerätty joentör-
mältä...kun lämpö oli imeytynyt kaikkiin huokosiin ja luihin Kalliot avasivat 
oven, astuivat ulos ja hyppäsivät valkoisiin nietoksiin, pyörien villisti lumessa 
ja nauraen yhä enemmän nähdessään höyryn verhoamat McRaet, jotka tui-
jottivat epäuskoisina hökkelin sisältä.”

Suomalaisten sauna on ollut näille skotlantilaisille naapureille elämys, josta on 
kerrottu uusille sukupolville. Lainaukset osoittavat sen, miten muistot ja maise-
man merkitykset ovat sidoksissa keskenään. Muistot eivät välttämättä ole henki-
lökohtaisia, vaan ne voivat periytyä esimerkiksi esivanhemmilta kuten Herriotin 
muistojen saunamatka (ks. McDowell 2008: 41). Tämä tarina on myös osoitus 
siitä, miten materiaalisesta maisemaelementistä syntynyt kokemus on yhdistänyt 
eri kulttuuritaustaiset ihmiset.

Kaikki kanadalaiset eivät kuitenkaan kokeneet ajatusta saunasta positiivisena; 
antropologi Charles Sutylan (1977: 95) mukaan ajatus kuumuudesta ja alastomuu-
desta sai monet kanadalaiset suhtautumaan varauksellisesti suomalaisten saunoi-
hin. Sutylan (1977) havaintojen mukaan Winnipegissä asuneiden suomalaisten 
saunomisen kulttuuriin tuli katkos 1920-luvulla. Se oli seurausta suomalaisten 
vasemmistotoiminnan aikaansaamasta suomalaisvastaisuudesta ja muun väes-
tön negatiivisista käsityksistä saunomisesta. Lisäksi heikko taloudellinen tilanne 
pakotti suomalaisia luopumaan saunoista. 1950-luvulla saunomiskulttuurista tuli 
jälleen hyväksyttyä, ja sen suosio kasvoi uudestaan suomalaisten keskuudessa. 
Uuden Suomen syrjäinen sijainti ja suomalaisten suuri määrä vaikuttivat siihen, 
ettei Uuden Suomen asukkaiden tarvinnut luopua saunoistaan kuten Winnipegin 
suomalaisten 1920-luvulla. Ilmeistä kuitenkin on, että myös Uudessa Suomessa 
saunomisen arvostus koki renessanssin pienten, asunnon sisään rakennettujen 
sähkösaunojen yleistyttyä 1960-luvulla.

Suomalaisalueella 1800-luvun lopussa vieraillut Hawkes ei poikkeuksellisesti 
mainitse saunaa, vaikka kehuu hirsirakennuksia, ”parasta kahvia”, lasten älykkyyt-
tä ja puhtautta sekä suomalaisia luonteenpiirteitä. Eräässä talossa hän kuitenkin 
hämmästelee pesutilojen puuttumista: ”Siellä (yksihuoneisessa asuintalossa) ei 
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ollut myöskään pesusoikkoa, enkä koskaan nähnyt naisen ja lasten taholta mitään 
merkkiä peseytymisestä” (Hawkes 1924: 700). Kyseisen perheen likaisuudesta 
päätellen he eivät ilmeisesti vielä olleet rakentaneet omaa saunaa tai he eivät 
ehkä päässeet naapuriin saunomaan Hawkesin vierailun aikana. Hawkes ei toden-
näköisesti käynyt saunassa, eikä huomioinut pienten hirsirakennusten erityistä 
käyttötarkoitusta.

Vihta tai itäsuomalaisittain vasta on osa saunomisen kulttuuria. Uuden Suomen 
historiikki (LNFW 1982: 63) kertoo vihdan liittyvän olennaisesti saunomiseen. 
Historiikissa käytetään nimenomaan länsisuomalaista sanaa vihta, eikä itäistä 
sanaa vasta. Sanan valinta heijastelee siirtolaisten lähtöalueita, jotka painottuvat 
Länsi-Suomeen. Sana vasta on asukkaille kuitenkin tuttu, sillä alueella lauletaan: 
”Saunassa, lauteilla, siellä saatiin läpsytellä vastalla. Ikävää se vähentää ja myöskin 
ikävää se pitentää” (Kolmas sukupolvi..1982).

Vihtomisen perinne on säilynyt, mutta se on mukautunut materiaalien saata-
vuuteen. Uudessa Suomessa vihta on perinteisesti tehty koivun tai tammen oksista. 
Tammea on ollut helposti saatavilla, ja alueen asukkaat uskovat sen olevan vihta-
materiaali myös Suomessa. Kaupsin (1976: 16) mukaan Minnesotan suomalaiset 
omaksuivat vihtamateriaaleiksi koivun ohella tammen, vaahteran ja setripuun. 
Uudessa Suomessa tammisia vihtoja kuivataan kuten Suomessa koivuisia.

Saunomisen merkitys on alueella säilynyt. Kenttätutkimusta tehdessäni 
eräät vanhoista hirsisaunoista olivat käytössä, uusia pihasaunoja oli rakennettu 
laudasta, tai asuinrakennuksen sisälle oli rakennettu sauna. Vuonna 1995 teet-
tämistäni (Hännikäinen 1998: 81) lomakehaastatteluista ilmeni se, että puolella 
vastanneista oli sauna. Myös monet lähikaupunkeihin muuttaneet henkilöt ovat 
rakentaneet pienen sähkösaunan kotiinsa. Useat asukkaat kertoivat, että myös 
heidän nuorten, muualla asuvien lastenlastensa vierailuihin liittyy saunominen. 
Näin perinne ja tietoisuus suomalaisista juurista siirtyvät seuraaville sukupolville. 
Asukkaat myös esittelivät saunojaan mielellään. Saunakulttuurin säilymistä on 
edesauttanut se, että saunominen on tullut tunnetuksi ja yleistynyt pohjoisame-
rikkalaisen väestön keskuudessa. Siitä on tullut eräs asumisen korkean laadun 
merkki (Sutyla 1977: 99; Vuolle-Apiala 2009: 55).

Rakennuksissa näkyvät kulttuurierot

Vaikka suomalaisten merkitys Pohjois-Amerikan uudisasutuksen hirsirakentamis-
perinteessä on usein korostetusti esillä (Noble 2000: 359–362), Kanadassa hir-
restä rakensivat kuitenkin alkuperäisasukkaat ja useat siirtolaisryhmät jo ennen 
suomalaisten saapumista (Wonders 1979: 189). Esimerkiksi Wisconsinin belgia-
laiset rakensivat hirrestä, vaikka se ei olekaan belgialainen perinne (Noble 2000: 
353–356). Saskatchewanin puuttomalla alueella asuneet suomalaiset puolestaan 
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käyttivät rakennuksissa turvetta. Uudisasukkaiden keskuudessa hirsirakentami-
nen perustui Wondersin (1979) mukaan etenkin Pennsylvaniasta lähtöisin ole-
vaan tekniikkaan, joka kulkeutui siirtolaisten mukana Ontarioon. Pennsylvanian 
tekniikan taustalla on todettu olevan 1600-luvulla Uuden Ruotsin siirtokuntaan 
muuttaneiden Vermlannin metsäsuomalaisten vaikutusta (Jordan & Kaups 1989). 
Tämä vaikutus näkyy Uudessa Suomessakin V-salvoksen käyttönä.

Uudessa Suomessa paikalliset luonnonolosuhteet ja resurssit vaikuttivat kan-
sallista perinnettä enemmän. Uudessa Suomessa saatavilla oleviin materiaaleihin 
sovellettiin perinteisiä Suomessa ja muualla Pohjois-Amerikassa opittuja taitoja. 
Luonnonolosuhteet, taloudellinen tilanne ja perinne yhdistyivät uudisraivaajien 
rakennuksissa. Uudessa Suomessa pihapiirin rakennusten suomalaisperäinen 
käyttötarkoitus näkyy selvimmin saunoissa. Ne erottuvat pihapiiristä helposti ja 
kertovat hyvin usein siitä, että tilalla asuu tai on asunut suomalaisia siirtolaisia 
ja heidän jälkeläisiään.

Vaikka siirtolaisten jo 1800- ja 1900-lukujen taitteessa käyttämät tekniset ja 
esteettiset ratkaisut eivät olekaan yksiselitteisesti lähtöisin Suomesta, suomalais-
ten asuttama alue erottuu ympäristöstä osittain rakennuskantansa perusteella. 
Esimerkiksi lähistön skotlantilaiset uudisraivaajat rakensivat kivestä (Herriot 
2001: 258–259), jota he olivat tottuneet käyttämään kotimaassaan. Kiveä ei juuri-
kaan käytetty suomalaisessa yhteisössä. Uudessa Suomessa on jäljellä kivinavetan 
(SW34-17-1-W2) ja Kansallisseurakunnan kivikirkon rauniot (NW22-17-33-W1). 
Lisäksi historiikista (LNFW 1982: 106, 111) löytyy maininta, että Almit ja Burk-
manit rakensivat kivitalon. Myös kään kiviai to ja ei raken net tu, vaikka mate ri aa lia 
olisi ollut saata vil la. Ai dat raken net tiin oksista, pääosin haavasta, koska oksista 
rakentaminen oli nopeaa ja edullista.

Kivitalojen olettaisi kestävän hirsirakennuksia paremmin, mutta Uuden Suo-
men kuiva ilmasto on osaltaan edesauttanut hirsirakennusten säilymistä (Alanen 
2005: 124). Kivitalot sen sijaan ovat raunioituneet, koska kiviä ei muurattu yhteen 
sementillä vaan hiekan ja kalkin sekoituksella, joka ei ole yhtä kestävää. Samaa 
seosta käytettiin hirsien välisenä tilkkeenä ja hirsiseinien päällystämisessä. Vä-
liaikaisiksikin tarkoitetut hirsirakennukset ovat usein osoittautuneet parhaiten 
säilyviksi.

Juutalaisalueella Barish Laken ympärillä hirsirakennukset päällystettiin 
rimoin ja oljin (Leonoff 1970a: 11, 12), mikä erottaa ne Uuden Suomen hirsira-
kennuksista. Juutalaisten taloissa oli tavallisesti olkikatto (Leonoff 1970b) kuten 
ukrainalaistenkin taloissa (Regehr 1979: 36). Rocanvillen ja Whitewoodin his-
toriikeissa (Whitewood and area…1992; Where the prairie lily…1997) on kuvia 
näiden kuntien rakennuskannasta. Etenkään suuremmat, varakkaiden perheiden 
laudoitetut talot eivät juuri eroa toisistaan eri etnisten ryhmien välillä. Pelkäs-
tään omistajien sukunimien perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista päätellä 
varmasti asukkaiden lähtömaata ja kulttuuritaustaa. Suomalaisten taloissa näyt-
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täisi olleen vähemmän koristeellisia yksityiskohtia, ja niissä suosittiin tulisijoja 
talon keskellä, kun taas eräät muut siirtolaisryhmät suosivat talojen päädyissä 
olevia tulisijoja.

Wonders & Rasmussen (1980) ovat tutkineet hirsirakennuksia Edmontonis-
ta länteen sijaitsevalla alueella. He toteavat kulttuurierojen näkyvän siinä, että 
skandinaavit panostivat asuinrakennukseen, kun taas ukrainalaisilla merkittävin 
rakennus oli suuri lato. Skandinaaveilla asuintalot olivat suurempia, ja niissä oli 
useimmiten laudoitus hirsien päällä. Skandinaavinen vaikutus näkyy myös Uuden 
Suomen tiloilla. Uudessa Suomessa on edelleen pystyssä useita suuria latoja ja 
karjasuojia, mutta ne sijaitsevat yleensä tiloilla, joilla on keskivertoa suurempi ja 
viimeistellympi asuintalo. Ulkorakennukset ovat kookkaita vain, jos asuintalokin 
on suuri ja viimeistelty laudoituksella.

Paikallisten materiaalien ja perinteisten taitojen merkitys väistyi suomalaisten 
keskuudessa vähitellen. Toisen ja kolmannen polven siirtolaisilta puuttuivat omat 
havainnot suomalaisesta rakentamisesta, koska he eivät olleet käyneet Suomessa. 
Asuintalomallit muuttuivat teknisen kehityksen, taloudellisen tilanteen, tarpeiden 
ja muotien mukana (pohjoisamerikkalaisista asuintaloista esim. Rifkind 1980; 
Foster 2004). Taloudellisen tilanteen parannuttua rakennusmateriaaleja ei enää 
hankittu omilta mailta vaan niitä ostettiin ja tuotiin pitkienkin matkojen päästä. 
Myös valmistalomallien käyttö yleistyi. Samalla perinteisten taitojen merkitys 
katosi, mutta niiden arvostuksen symbolinen merkitys kasvoi.

Uuden Suomen asukkaat (LNFW 1982: 91) ovat ylpeitä esi-isiensä rakennus-
taidosta:

”Suomalaiset olivat tunnettuja kauniiden hirsitalojen rakentamisesta, etenkin 
nurkista, joissa hirret sopivat täydellisesti toisiinsa. Nykyään museoalueilla 
näkee hirsirakennuksia, joiden nurkat on vain veistetty, mutta ei sovitettu ja 
kiinnitetty vaarnoilla kuten suomalaiset tekivät.”

Suomalaiset saattoivat arvostaa hirsirakennuksia muita etnisiä ryhmiä enemmän 
siksi, että niiden kautta syntyi sidos kotimaahan. Hirsirakennustekniikan hallitse-
minen lisäsi suomalaisten mainetta rakentajina. Esimerkiksi venäjänjuutalaisten 
uudisraivaajien ongelmana oli se, etteivät he olleet saaneet omistaa maata, eikä 
heillä ollut kokemusta maanviljelyksestä tai siihen liittyvästä rakentamisesta 
(Leonoff 1970a: 2). Hirsirakennusten suomalaisuudesta kertova symbolinen 
merkitys lisääntyy, koska Uuden Suomen siirtolaisten jälkeläiset arvostavat esi-
vanhempiensa elämää ja työtä:

”Rakennukset rappeutuvat ja romahtavat pikkuhiljaa, mutta siellä on vielä 
pystyssä hirsirakennuksia todisteina suomalaisesta rakennustaidosta. Ne ovat 
tavallaan näiden uudisasukkaiden muistomerkkejä.” (LNFW 2001: 121).
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Lainauksesta näkyy se, miten hirsirakennuksista on tullut muistomerkkejä, joi-
den kautta muodostuu yhteys menneisyyden ihmisiin: heitä ei koskaan tavattu, 
mutta heidän kanssaan koetaan yhteenkuuluvuutta. Hirsirakennusten yleinen 
arvostuksen nousu ja suomalaissiirtolaisten vanhojen rakennusten suojelemi-
nen eri puolilla Pohjois-Amerikkaa on nostanut rakennusperinteen arvostusta 
myös Uudessa Suomessa. Suomalaisalueiden hirsirakennuksista on ilmestynyt 
valokuvateoksia (esim. Gudmundson & Winckler 1991; Johnson & Wisuri 1996), 
jotka tukevat hirsirakennusten symbolisen merkityksen säilymistä siirtolaisten 
jälkeläisillä. Tämä osoittaa sen, miten yhteisön sisäiset ja yhteiskunnalliset mer-
kitykset, arvot ja valtasuhteet vaikuttavat maiseman merkityksiin (Häkli & Paasi 
2003: 142).

5.1.2. Yhteisön rakennukset: koulut, haali ja kirkot

Koulut, haali ja kirkot olivat yhteisön keskeisiä instituutioita varten rakennettuja 
maisemaelementtejä. Ne olivat tärkeitä yhteisön toiminnan kannalta, ja niillä 
oli myös huomattava symbolinen merkitys alueen suomalaisille siirtolaisille ja 
heidän jälkeläisilleen.

Uuden Suomen instituutioiden perustaminen oli keskeinen osa alueen roolin 
vakiintumista omaksi ”etnoregionaaliseksi” (Paasi 1996: 211) kokonaisuudekseen. 
Suomalaiset siirtolaiset perustivat Uuteen Suomeen instituutioita ja organisaa-
tioita täyttämään erilaisia käytännön tarpeita. Samalla he muodostivat perustan 
sosiaaliselle kanssakäymiselle ja tukivat yhteisön pysyvyyttä sekä suomalaisen 
kulttuurin ja kielen säilymistä. Asukkaat identifioituvat yhteisöllisiin instituuti-
oihin, jos heille on niistä hyötyä (Häkli & Paasi 2003: 147); tällöin arkielämän 
tapahtumat liittyvät tiettyyn fyysiseen paikkaan tuottaen ja uusintaen alueellista 
identiteettiä (Paasi 1996) ja maisemaa merkityksineen.

Vaikka yhteisö perusti omia instituutioitaan, hallinnollinen valta vaikutti niissä 
tapahtuvaan toimintaan. Kanadan kannalta keskeistä oli siirtolaisten nopea assi-
milaatio englanninkieliseen yhteiskuntaan. Hallinto pystyi lakien ja määräysten 
avulla käyttämään paikallisinstituutioita suoraan omien päämääriensä toteutta-
miseen, tai halutessaan rajoittamaan näiden instituutioiden toimintaa.

Koulut: suomalaisuuden ja kanadalaisuuden kohtaaminen

Suomessa kansallisen kulttuurin ja yhteenkuuluvuuden rakentamiseen liittyi 
1800-luvun loppupuolella sivistyksen arvostaminen ja koululaitoksen laajenta-
minen (Leskinen & Moilanen 2006: 224–232). Sen seurauksena suomalaisten 
siirtolaisten lukutaito oli hyvä, ja he arvostivat koulunkäyntiä (Kero 1997: 140; 
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Korhonen 1999: 52). Pohjois-Amerikkaan muuttaneet suomalaiset olivat ylpeitä 
lukutaidostaan, joten se lisäsi heidän omanarvontuntoaan ja etnisen identiteetin 
arvostustaan. Koska Uuteen Suomeen muutti perheitä ja lapset tarvitsivat kouluja, 
ne olivat alueelle ensimmäisinä perustettavien instituutioiden joukossa.

Aluksi vanhemmat itse opettivat lapsiaan lukemaan, mutta pian uudisasukkaat 
halusivat lapsilleen koulutalon ja opettajan. Uuden Suomen koulualue (New Fin-
land school district) perustettiin vuonna 1896. Seuraavana vuonna rakennettiin 
talkoilla hirsirakenteinen koulurakennus, joka näkyy kuvassa 25. Hawkes (1924: 
686) kuvaa koulua seuraavasti:

”Suomalaiset rakensivat koulutalon itse hirsistä. Se oli pieni, mutta mukava 
rakennus. Sen lähellä oli pieni hirsistä rakennettu mökki, joka oli päällystetty 
mudalla. Tämä oli opettajan asunto.” 

Taloudellisen tilanteen parannuttua vuonna 1918 koulun seinät laudoitettiin ja 
sisääntuloon rakennettiin eteinen (LNFW 1981: 77–78). Johnsonin (1962: 70) 

Kuva 25. Uuden Suomen koulu rakennettiin vuonna 1897. Sen malli noudattaa jo 
aiemmin Ontariossa vakiintunutta koulunmallia. Tässä rakennuksessa koulu lopetti 
toimintansa vuonna 1955 (SW20-17-33-W1). Uusi koulu rakennettiin tältä paikalta 
noin kaksi kilometriä länteen. Se ehti toimia kuusi vuotta ennen lakkautustaan. Vuoden 
1955 jälkeen kuvan koulurakennus on toiminut varastona. Koulun lähellä sijainnut 
opettajan asunto on siirretty W. Knuttilan pihaan, ja rakennus toimii kesäkeittiönä. 
Tyhjillään oleva koulurakennus kertoo väestön vähenemisestä ja instituutioiden 
toiminnan loppumisesta.
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mukaan koulu on osoitus suomalaisesta rakennustaidosta. Arviossa on kyse tek-
nisestä osaamisesta, sillä rakennuksen malli noudattelee Ontariossa jo vuonna 
1871 vakiintunutta koulurakennuksen muotoa. Yksihuoneiset koulurakennukset 
olivat tavallisesti puurakenteisia, harjakattoisia, suorakaiteenmuotoisia ja niissä 
oli kolme ikkunaa kummallakin pitkällä seinällä (ks. McIlwraith 1999: 161). Suo-
malaiset suunnittelivat ja rakensivat koulun itse, mutta noudattivat kanadalaista 
koulunmallia. Nurmi Ojan koulussa ikkunoita oli rivissä neljä, muuten malli oli 
sama. Siirtolaiset olivat muualla Kanadassa oleskellessaan omaksuneet idean 
siitä, millainen koulurakennuksen tuli olla. Käytännössä yksihuoneisen koulura-
kennuksen toteuttamisessa ei toisaalta ollut monia vaihtoehtoja. Uuden Suomen 
koulun haluttiin ulkonäöllään kertovan rakennuksen käyttötarkoituksesta, koska 
koulurakennuksiin liittyi myös symbolista arvostusta. Koulu nosti Uuden Suomen 
arvostusta asukkaiden ja ulkopuolisten silmissä, koska alueella oli mahdollista 
käydä koulua. Koulurakennuksista suomalaisuus ei näkynyt ulospäin, mutta osa 
kouluista sai suomalaisuutta korostavan nimen, ja koulujen symbolinen ja yhdis-
tävä merkitys oli yhteisölle suuri.

Kouluja arvostettiin erityisesti siksi, että suomalaiset olivat itse perustamassa 
ja rakentamassa niitä ja toimivat aktiivisesti niiden hyväksi. Koulujen nimetkin 
kertovat suomalaisesta asutuksesta. New Finlandin koulu nimettiin alueen mu-
kaan ja Convent Creek suomalaisen uudisasukkaan, ”Luostarin” mukaan. Nurmi 
Ojan koulu (1905–1958) sai kuitenkin kouluista ainoana suomenkielisen nimen. 
Koulun perustajat ja todennäköisesti myös kaikki oppilaat olivat suomalaisia 
(LNFW 1982: 88).

Väestönkasvu ja suomalaisalueen laajeneminen lisäsivät koulujen tarvetta. 
Alu eelle oli perustettu vuoteen 1905 mennessä neljä koulu aluetta, ja vuonna 1926 
perustettiin vielä Convent Creekin (1926–1961) koulualue. Lisäksi suoma laisia 
lapsia kävi kolmessa muussa lähei sessä koulus sa. Suomalaisalueen kouluissa kävi 
puolestaan myös muiden etnisten ryhmien lapsia: Deerwoodin (1898–1962) kou-
lussa oppilaat olivat suomalaisia ja englanninkielisiä, Grove Parkissa (1899–1966) 
pääosin unkarilaisia, böömiläisiä ja suomalaisia. New Finlandin (1896–1961), 
Nurmi Ojan (1905–1958) ja Convent Creekin oppilaat olivat pääosin suomalaisia 
(LNFW 1982: 77–89).

Uuden Suomen asukkaille koulu oli linkki kanadalaiseen kulttuuriin ja me-
nestymiseen uudessa yhteiskunnassa. Vaikka Uudessa Suomessa arvostettiin 
suomalaisuutta ja suomen kieltä, ymmärrettiin englanninkielen oppiminen yh-
teiskunnassa menestymisen edellytykseksi. Jo ensimmäiset suomalaiset vaativat 
englanninkielistä opettajaa lapsilleen. Vanhemmat halusivat, että lapset oppisivat 
koulussa ”vain hyvää englantia” englanninkieli sen opettajan johdolla (Hawkes 
1924: 699–700). Suomalaiset halusivat, että opettaja opettaa ”lukemaan, kirjoitta-
maan ja puhumaan englantia sekä laskemaan… He halusivat, että heidän lapsensa 
pystyisivät asioimaan englanninkielisten kanssa tasavertaisina” (Hawkes 1924: 
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689; LNFW 1982: 77). Esi mer kik si Nurmi Ojan koulus sa opetta jan piti huolehtia 
siitä, että oppilaat puhuivat koulupäivän aikana vain englantia (LNFW 1982: 
77–87). Englannin kielen taito nosti yksilön asemaa siirtolaisten keskuudessa. 
Kielitaitoinen pystyi auttamaan myös muita virallisissa, yhteisön ulkopuolisissa 
asioissa. Tämä synnytti asukkaiden välisiä riippuvuus- ja valtasuhteita.

Uuden Suomen maisemassa koulut olivat keskeisiä vallan rakenteita. Vaikka 
koulujen perustaminen tapahtui yhteisön aloitteesta, koulut olivat hallituksel-
le tärkeitä välineitä siirtolaisten nopeassa ”kanadalaistamisessa”. Hallituksen 
tavoitteena oli se, että Kanadan länsiosiin muodostuu brittiläinen yhteiskunta. 
Opetussuunnitelmalla ja huolellisesti valituilla opettajilla pyrittiin nopeuttamaan 
siirtolaisten assimilaatiota (Regehr 1979: 46–49). Koulujen tehtävänä oli opettaa 
haluttuja asioita ja etenkin englannin kieltä. Kielen oppiminen oli ensimmäinen 
edellytys siirtolaisten sopeuttamisessa uuteen yhteiskuntaan. Paasin (2002: 165) 
mukaan opettajat ja poliitikot ovat keskeisiä vaikuttajia kulttuuristen merkitysten 
ylläpidossa ja tuottamisessa; nämä merkitykset puolestaan ovat oleellisia etni-
syyden representaatioiden kannalta.

Koulutuksesta olivat vastuussa provinssit, joten koulutuspolitiikassa oli 
alueellisia eroja. Saskatchewanissa opetuskielenä käytettiin aluksi englantia tai 
ranskaa. Etnisille ryhmille sallittiin iltapäivisin tunti opetusta heidän omalla äi-
dinkielellään. Tunnin järjestämistä vaikeutti etnisistä ryhmistä tulevien opettajien 
puute, jota pyrittiin korjaamaan perustamalla viiden vuoden ajaksi erityiskoulu, 
josta valmistui eri etnisen taustan omaavia opettajia. Etnisten tuntien taustalla 
oli identiteettipoliittista manipulaatiota, sillä tavoitteena ei suinkaan ollut kult-
tuurien ja kielten säilyttäminen. Tuntien avulla pyrittiin varmistamaan se, että 
siirtolaiset lähettäisivät lapsensa kouluun, ja näin vauhdittamaan assimilaatiota 
(Burnet & Palmer 1989: 105; ks. myös Pedersen 2004: 76). Esimerkiksi slaaveja 
oli Hawkesin (1924: 689) mukaan hankala saada ymmärtämään koulunkäynnin 
merkitys. Eräät etniset ryhmät ylläpitivät yksityisiä kouluja, joiden toiminnan ja 
opetuskielen he määräsivät itse. Koulujen ylläpito oli kuitenkin kallista, ja var-
sinkin lama-aikana monet yksityisistä kouluista lopettivat toimintansa. Hallinnon 
suhtautuminen etnisiin ryhmiin muuttui suvaitsevammaksi vasta toisen maail-
mansodan jälkeen. Tämän myötä yksityiskoulujen toiminta helpottui, koska ne 
alkoivat saada taloudellista tukea (Burnet & Palmer 1989: 111–112, 115).

Uudessa Suomessa kou lunkäynti rajoittui aluksi vain muuta maan kuu kau-
teen vuodessa, mikä hidasti kielen oppimista ja hallinnon tavoitteita. Vuonna 
1904 Uudes sa Suo messa synty nyt Susan na Sippo la (1995) kertoo kou lun käyn-
nis tään:

”En minä oikein enklantia osaak kaan. Enklan ninkielinen koulu... Eihän me 
koulus ollu ku kesäai kana ku... ku piti kävel len kulkia kouluhun ja eihän sinne 
talvel la menty. Se oli vaan kesällä, alkas niin...oli vissiin huhtikuus ja se sitte 
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syksyllä loppu koko vara hin. En minä muista...en minoo paljon koulua käyny. 
Olin neljäntoista niin minä menin jo lapsen ammak si…”

Vuonna 1919 kouluvuosi kesti 190 päivää, ja sitä pidennettiin vähitellen (LNFW 
1982: 84).

Koululakeja tiukennettiin edelleen ensimmäisen maailmansodan jälkeen as-
similaation edistämiseksi. Saskatchewanin pakollista oppivelvollisuutta seurasi 
vuonna 1918 laki, joka teki englannista ainoan virallisen opetuskielen (Regehr 
1979: 49; Burnet & Palmer 1989: 107). Lain taustalla oli myös ensimmäinen 
maailmansota, jonka aikana lojaalisuus yhdistettiin kielelliseen ja kulttuuriseen 
yhtenäisyyteen (Burnet & Palmer 1989: 106). Isänmaallisuus ja nationalismi 
olivat keskeinen osa koulujen opetuksessa sodan aikana, ja niitä korostettiin edel-
leen sodan jälkeen. Opetuksella pyrittiin luomaan yhteistä brittiläiskanadalaista 
identiteettiä preeria-alueen monikulttuuriseen väestöön. Lipunnostoseremoniat, 
kansallishymni ja isänmaallisten juhlapäivien kuten Viktorian päivän vietto tulivat 
osaksi koulujen ohjelmaa (Regehr 1979: 47–48). Vastustusta herättävällä tavalla 
esitetyt koululait saivat aikaan useiden tuhansien, pääosin mennoniittisiirtolaisten 
muuttamisen pois Kanadasta. Yleensä siirtolaiset hyväksyivät lainsäädännön, koska 
käytännössä muita vaihtoehtoja ei ollut. Uuden lain myötä hallitus pyrki välttämään 
opettajien palkkaamista etnisten yhteisöjen sisältä varmistaakseen sen, että lapset 
puhuivat koulupäivän aikana vain englantia (Regehr 1979: 49). Uudessa Suomessa 
kielilailla ei ollut suurta vaikutusta, koska asukkaat olivat jo aiemmin halunneet 
opetuskieleksi englannin parantaakseen lastensa mahdollisuuksia kanadalaisessa 
yhteiskunnassa. Koulun aloittaminen oli kielitaidottomille lapsille hyvin hankalaa, 
koska suomen kielen puhumisesta rangaistiin. Yleensä siirtolaisten lapset osasivat 
koulun aloittaessaan vain suomea (Denet & Denet 1995; Polvi 1995).

Maailmansotien välisenä aikana hallintoviranomaiset olivat huolissaan etenkin 
Uuden Suomen kaltaisten siirtokuntien hitaasta assimilaatiosta (Burnet & Palmer 
1989: 111–112). Vaikka Uudessa Suomessa kouluissa oli käytetty englannin kieltä 
koulujen perustamisesta lähtien, tavoitetta yhteisön kanadalaistamisesta ei silti 
ollut saavutettu toivotulla tavalla. Suomalaiset olivat onnistuneet yhdistämään 
yhteisön sisällä puhumansa suomen kielen ja suomalaisen kulttuuri-identiteetin 
englanninkieliseen elämään yhteisön ulkopuolella. Esimerkiksi suomen kielen 
luku- ja kirjoitustaito opittiin kotona ja rippikoulussa. Monien lasten isovan-
hemmat ja vanhemmat puhuivat yhä pääosin suomea. Lisäksi suomen kieltä 
ylläpidettiin paikallisissa organisaatioissa.

Uudessa Suomessa kouluilla oli sekä assimiloitumista edistäviä että suomen 
kieltä ja kulttuuria ylläpitäviä vaikutuksia. Vaikka koulunkäynti ei suoraan edis-
tänyt ”suomalaisuutta” – koska sekä hallituksen että paikallisten asukkaiden 
tavoitteena oli englannin kielen oppiminen – oppilaiden yhteinen kulttuuritausta 
lisäsi kuitenkin yhteisön merkitystä heidän keskuudessaan. Historiikissa (LNFW 
1982: 88) Nurmi Ojan koulun oppilas kertoo:
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”Meitä ei sitonut yhteen vain se, että olimme koulutovereita, vaan koska pie-
nessä yhteisössä meillä kaikilla oli sama tausta, rotu ja uskonto. Me teimme 
samoja asioita ja näimme toisemme kaikkialla. Meillä oli samat odotukset 
ja rajoitukset. Me olimme melko samalla taloudellisella tasolla…”

Koulut olivat pienyhteisöjä, joiden oppilaita yhdisti heidän suomalainen syntype-
ränsä. He viettivät vapaa-aikaa yhdessä ja kokoontuivat suomenkielisiin yhdistyk-
siin ja urheiluseuroihin. Iltaisin kouluja käytettiin yhteisön kokoontumistiloina 
ja harrastuspaikkoina. Tämäkin ylläpiti yhteisöllisyyttä ja suomalaista kulttuuria 
ja kieltä. Historiikeissa (LNFW 1982, 2001) muistellaan useissa kohdin koulujen 
vapaa-ajan toimintaa ja juhlia:

”Paitsi oppimisen instituutioita koulut olivat sosiaalisen elämän keskuksia. 
Tansseja ja bingoja järjestettiin usein pitkien talvikuukausien aikana. Yhteis-
työn henki ja sosiaalinen elämä ovat suurelta osin kadonneet maaseutualueilta 
’pienten punaisten koulujen’ sulkemisen myötä.” (LNFW 1982: 87). ”Koulu oli 
yhteisön elämän keskus.” (LNFW 1982: 122).

Uuden Suomen koulut suljettiin 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa, koska koulu-
ikäisten lasten määrä oli maaltamuuton seurauksena vähentynyt.

Maaseutualueen pieniä yksihuoneisia koulutaloja kutsuttiin ”pieniksi pu-
naisiksi kouluiksi” (Little red school) (LNFW 1982: 87) tai ”preerian pieniksi 
valkoisiksi kouluiksi” (Burnett & Palmer 1989: 89), koska ne maalattiin usein 
punaisiksi tai valkoisiksi. Vanhoista valokuvista näkyy Uuden Suomen koulujen 
olleen valkoisia lukuun ottamatta Deerwoodin alkuperäistä koulurakennusta, 
joka oli punainen. Suomessa vaaleaksi maalatut ulkoseinät olivat vaurauden 
merkki (Granö 1936: 477). Uudessa Suomessa valkoista väriä käytettiin, koska 
sitä voitiin valmistaa hyvin edullisesti Uuden Suomen maaperästä saatavasta 
kalkista (Kirjallinen tiedonanto…2002). Tämäkin osoittaa sen, että taloudelliset 
tekijät ja paikalliset materiaalit yhdenmukaistivat rakennuksia ja vaikuttivat 
etnisyyden ilmenemiseen.

Haali: suomalaisuuden näyttämö

Suomalaisten siirtolaisten rakentamat kokoontumistalot eli haalit olivat suoma-
laisten asuttamien alueiden symbolisia ja toiminnallisia keskuksia. Haalien esi-
kuvina olivat nuorisoseurojentalot, jotka olivat tärkeitä vapaa-ajanviettopaikkoja 
suomalaisissa kylissä (ks. Korhonen 1999: 149). Haaleille suomalaiset kokoon-
tuivat edistämään poliittisia päämääriään ja viettämään yhdessä vapaa-aikaa. 
Haaleja perustettiin ideologisten päämäärien toteuttamista varten, ja niissä 
konkretisoituivat monien suomalaisyhteisöjen sisäiset ristiriidat.
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Suomalaisyhteisöissä ensimmäisen haalin rakensi usein raittiusseura. 
Raittiusseuroja perustettiin Yhdysvalloissa 1800-luvun alussa syntyneen 
raittiusliikkeen innoittamina. Liike oli levinnyt Suomeenkin, mutta ameri-
kansuomalaiset saivat toiminnalleen mallia todennäköisesti ruotsalaisten ja 
norjalaisten Pohjois-Amerikkaan perustamista raittiusseuroista (Kero 1997: 
51–66). Työväenliikkeen kasvaessa 1900-luvun alussa monilla suomalaisten 
asuttamilla paikkakunnilla rakennettiin erikseen työväenhaaleja, ja samalla 
raittiusseurojen toiminta alkoi vähentyä. Yleistä oli se, että raittiusseuran 
haalin lisäksi samalla paikkakunnalla oli kaksi työväenhaalia: sosialisteille ja 
kommunisteille molemmille omansa. 1920-luvulla työväenliikkeen hajottua 
kolmeen keskenään riitelevään osaan saattoi samalla paikkakunnalla olla kol-
mekin suomalaista työväenhaalia (Kero 1997: 51–66). Poliittinen riitely johti 
ilkivaltaan haaleilla ja järjestöjen väliseen kilpailuun haalien käytöstä. Haalien 
toimintaa vaikeutti myös hallinnollinen vallankäyttö. Kanada rajoitti ajoittain 
työväenhaalien toimintaa, koska se näki työväenliikkeen yhteiskunnallista 
epätasapainoa aiheuttavana tekijänä. Erityisesti maailmansotien aikana suoma-
laisten kokoontumiset olivat kiellettyjä kirkollisia tilaisuuksia lukuun ottamatta 
(Anderson & Niskala 1981: 169).

Uuden Suomen Raittiusseura (New Finland Temperance Society) perustettiin 
vuonna 1911. Perustamisen taustalla oli kahden suomalaisen juovuksissa aloitta-
ma riita, joka päättyi ampumiseen haulikolla. Toimintapaikakseen Raittiusseura 
rakensi vuonna 1914 haalin, josta muodostui alueen harrastuskeskus. Haali 
tehtiin laudasta, ja siinä oli terävä harjakatto (LNFW 1982: 68). Sekä haali että 
Pyhän Johanneksen seurakunnan kirkko rakennettiin laudasta, vaikka asuinra-
kennuksissa käytettiin yleisesti hirttä. Kirkon ja haalin suuri koko vaikuttivat 
rakennusmateriaalin valintaan, sillä haapahirret olivat yleensä ohuita ja lyhyitä. 
Lautaa myös arvostettiin, joten käyttämällä sitä julkisten rakennusten materiaali-
na vahvistettiin käsitystä menestyvästä suomalaissiirtokunnasta. Historiikeissa ei 
ole haalin kuvaa, eikä sellaista ollut haastateltavillanikaan. Kuvien puuttuminen on 
hämmästyttävää, sillä rakennus toimi hyvin monipuolisena vapaa-ajankeskuksena, 
joten olisi voinut olettaa, että myös rakennuksesta olisi otettu kuvia tai että se 
näkyisi jonkin kuvan taustalla.

Haalin etuosassa oli näyttämö, jolla paikalliset harrastajat esittivät Suomesta 
tilaamiaan suomalaisia näytelmiä. Vuoden 1940 jälkeen esitettiin myös englan-
ninkielisiä näytelmiä (LNFW 1982: 68). Teatteritoiminta oli erittäin suosittua 
suomalaisten asuttamilla alueilla (Kero 1997: 171–177). Se mahdollisti suomen 
kielen käyttämisen, ystävien tapaamisen ja hauskanpidon. Vuonna 1919 voimaan 
astunut kieltolaki vähensi raittiusseurojen toimintaa monissa yhteisöissä (Kero 
1997: 64), mutta Uudessa Suomessa toiminta jatkui erittäin vilkkaana (LNFW 
1982: 67–69), koska kilpailevaa haalia ei ollut ja Raittiusseuran haalilla järjestet-
tiin monipuolista toimintaa urheilusta tansseihin.
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Vuonna 1927 haaliin asennettiin tanssilattia, johon voitiin kiinnittää myös 
voimistelutelineet voimisteluryhmille. Haalilla näytettiin myös elokuvia ja järjes-
tettiin konsertteja juhannuksena ja jouluisin. Vaikka lama tiukensi alueen taloutta 
1930-luvulla, Raittiusseuran jäsenet lisäsivät toimintaa haalilla ja paransivat 
harrastusmahdollisuuksia. 1930-luvulla rakennettiin hirsilato ja kellari, jossa 
voitiin valmistaa ruokia tapahtumiin. Suomen kielen ja kulttuurin sekä yhteisön 
säilymisen kannalta oli tärkeää, että asukkaat pystyivät toimimaan yhdessä ja 
käyttämään suomen kieltä. Nuoret myös tapasivat toisiaan haalilla, mikä edesaut-
toi ryhmän sisäisten avioliittojen solmimista.

Vaikka haaleista muodostui useilla suomalaisalueilla kilpailevien poliittisten 
yhteisöjen vallan tunnuksia, Uudessa Suomessa toiminta haalilla näyttää sujuneen 
ilman suuria ristiriitoja. Raittiusseuran perustamisen ja haalin rakentamisen ai-
koihin vuonna 1914 yhteisössä elettiin ideologisesti yhtenäistä ajanjaksoa, mikä 
mahdollisti sen, että Raittiusseuraan liittyi noin 75 prosenttia yhteisön asukkaista 
(Johnson 1962: 70). Raittiusaate vetosi etenkin kirkkoon kuuluviin siirtolaisiin, 
joita valtaosa Uuden Suomen asukkaista oli. Haastatteluissa saamieni tietojen 
mukaan 1920-luvulla Uuteen Suomeen olisi saapu nut ryhmä ”punaisia”, jotka 
suunnittelivat yhdistetyn koulun ja kokoontumistilan rakentamista lähelle New 
Finlandin kou lua. He eivät kuitenkaan saaneet aatteelleen tarpeeksi kannatus-
ta, jotta uuden haalin rakentaminen olisi kannattanut. Uskonnolliset asukkaat 
vierastivat kommunistien arvomaailmaa. Uudessa Suomessa identiteettipoliit-
tiset riidat keskittyivät seurakuntiin ja heijastuivat maisemaan uskonnollisissa 
instituutioissa. Historiikissa (LNFW 1982: 69) on tosin maininta siitä, että Rait-
tiusseuraan kuulumattomat kutsuivat seuraa nimellä ”Makkara Seura”, eräissä 
talkoissa tarjoillun aterian mukaan. Todennäköisesti halventavaksi tarkoitettu 
nimi jäi käyttöön vuosiksi.

1950-luvulla väestömäärä alkoi laskea, ja Raittiusseuran toiminta hiipui. Haa-
lista tehtiin Uuden Suomen yhteisön toimitila, ja tansseja järjestettiin edelleen, 
vaikka nuorta väkeä oli vähemmän. Vuonna 1973 haali myytiin ja rahat lahjoitettiin 
kirkolle. Haalin puutavara käytettiin yksityisasunnon kunnostukseen Uudessa 
Suomessa (LNFW 1982: 67–69, 177).

Kirkot: ristiriitojen jälkeen perinneikoniksi

Uskontoon liittyvät riitit ja traditiot ovat keskeisiä ryhmäidentiteetin ylläpitäjiä 
(Burnet & Palmer 1989: 125). Näin on ollut myös Uudessa Suomessa koko sen 
historian ajan. Valtaosa Uuden Suomen siirtolaisista oli lähtöisin Pohjanmaalta, 
jossa uskonnollisuus korostui 1800-luvun lopulla evankelisluterilaisten herätys-
liikkeiden vaikutuksesta. Pohjois-Amerikassa seurakunnat helpottivat siirtolaisten 
sopeutumista (Kero 1997: 50), koska niissä toiminta tapahtui äidinkielellä ja 
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niissä oli mahdollisuus kanssakäymiseen muiden suomalaisten kanssa. Samalla 
uskonto ja seurakunnat tukivat etnisen identiteetin säilymistä ja yhteisöllisyyttä. 
Uskontotieteilijä Douglas Ollilan (1976: 169) mukaan ”suomalaiset pitivät omaa 
uskonnollista perinnettään ainutlaatuisena”, ja sen säilyttämistä tärkeänä. Erityiset 
piirteet näkyivät herätysliikkeissä.

Uudessa Suomessa uskonnon harjoittamisen keskuksia ovat olleet alueen kir-
kot, jotka ovat keskeinen osa alueen identiteettipoliittista maisemaa. Kanadassa 
kirkkojen toimintaan ei puututtu hallinnollisesti, koska kirkko ja valtio haluttiin 
pitää erillään. Tämä tarkoitti myös sitä, ettei kirkkojen toimintaa tuettu taloudel-
lisesti, mikä vaikeutti useiden pienten seurakuntien toimintaa (Burnet & Palmer 
1989: 127) ja pakotti seurakuntien yhdistymisiin. Näillä oli usein assimilaatiota 
nopeuttavia vaikutuksia, koska jumalanpalveluskieleksi jouduttiin erikielisten 
seurakuntien yhdistyttyä vaihtamaan englanti.

Uudessa Suomessa seurakunta oli ensimmäisenä alueelle perustettu instituu-
tio. Pyhän Johanneksen Seurakunta perustettiin vuonna 1893. Yksi seurakunta ei 
kuitenkaan riittänyt asukkaille vaan uskonnollisten näkemysten erot ja henkilöi-
den väliset riidat johtivat lopulta neljän eri seurakunnan perustamiseen. Tämä 
on osoitus suomalaisten siirtolaisten keskuudessa vallinneista erilaisista henki-
lökohtaisista identiteeteistä sekä Pohjois-Amerikan suomalaisten perustamien 
uskonnollisten instituutioiden hajaantumisesta (ks. Ollila 1976; Kero 1997). Ide-
ologisten näkemysten lisäksi henkilökohtaiset erimielisyydet vaikuttivat haluun 
perustaa uusia seurakuntia. Henkilökohtaisten riitojen merkitys korostui, koska 
seurakunnissa ei ollut vakituista pappia johtamassa toimintaa (Lindström 1991: 
190). Uudessa Suomessa seurakuntien väliset ajoittaiset ristiriidat heijastuivat 
rakennettuun maisemaan esimerkiksi useina kirkkorakennuksina.

Heränneet eli körttiläiset pysyivät Pohjois-Amerikassa perustetun keskus-
järjestön Suomi-Synodin eli Amerikan Suomalaisen Evankelis-luterilaisen Kirkon 
yhteydessä, mutta lestadiolaiset ja evankeliset perustivat monilla paikkakunnilla 
omia seurakuntiaan (Raivio 1975: 314; Kero 1997: 26). Suomi-Synodi oli pe-
rustettu, koska sen avulla pyrittiin säilyttämään Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon perinteet, ja pidettiin yllä suhteita Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon (Raivio 1975: 313). Siirtolaisuushistorioitsija Reino Keron (1997: 
33) mukaan ”kansallinen ajattelu” oli suomalaisten siirtolaisten keskuudessa 
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa erittäin voimakasta ja näkyi myös seurakun-
tien toiminnassa. Esimerkiksi Synodin sanomalehti vahvisti kirjoituksillaan 
suomalaisnationalistista ajattelua siirtolaisten keskuudessa (Ollila 1976: 169). 
Suomessa käynnissä ollut kansallisen identiteetin rakentaminen jatkui siis 
siirtolaisyhteisöissä.

Uudessa Suomessa vuosina 1897–1898 seura kunta laisten väliset riidat 
aiheuttivat hajaannusta, ja muutaman uuden siirtolaisen vaiku tuksesta osa 
seurakunta laisista siirtyi evankeliseen herätysliikkeeseen pohjautuvaan Kansal-
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lisseurakuntalaisten ryhmään (Saarisuu 1940: 57–60; Raivio 1975: 230–231). 
Kansallisseurakuntia (Amerikan Suomalainen Evankelis-luterilainen Kansalliskirk-
ko) perustettiin eri puolilla Pohjois-Amerikkaa vastustamaan Suomi-Synodia sen 
pappikeskeisen toiminnan ja eräiden oppien takia (Raivio 1975: 313–315; Kero 
1997: 26–39). Lindström (1991: 191) arvioi kuitenkin Uuden Suomen seurakun-
tien hajaannuksen todelliseksi syyksi henkilöiden ja perheiden väliset riidat.

Eräät Uuden Suomen siirto lai set olivat tutustu neet Laesta diuksen oppei hin 
jo Suomessa, mutta varsinai sesti opit levisivät alueelle Suomesta 1910-luvulla 
saapuneiden kahden papin välityk sellä. Virallinen lestadiolaisseurakunta Fin-
nish Apostolic Lutheran Church perustettiin vuonna 1920 (LNFW 1982: 57). 
Suomalaisen kulttuurin vaikutus jatkui suomalaisten Kanadaan perustamissa 
lestadiolaisseurakunnissa muita seurakuntia pidempään. Syynä oli uskonnon 
aiheuttama eristyneisyys muusta väestöstä. Liike kielsi muun muassa televisiot 
ja eräät kanssakäymisen muodot kuten tanssit. Lestadiolaiset muodostivat usein 
tiiviin yhteisön, jonka jäsenet solmivat avioliitot keskenään (Anderson & Niskala 
1981). Esimerkiksi sosiologi Alan Anderson ja Brenda Niskala (1981: 166) arvi-
oivat 1980-luvun alussa Rock Pointin lestadiolaisseurakunnassa suomen kielen 
käytön vähenevän, mutta suomalaisuuden vaikutuksen säilyvän edelleen.

Neljäs alueella toiminut seurakunta on Clayridge Full Gospel Church eli hellun-
tailaiset. Seurakunta muodostettiin vuonna 1963, mutta ensimmäiset saarnaajat 
olivat käyneet alueella jo vuonna 1940 (LNFW 1982: 58–59). Helluntaikirkko 

Kuva 26. Alueella toimineista neljästä seurakunnasta Pyhän Johanneksen seurakunnan 
kirkko on muodostunut yhteisön symboliksi (SW13-17-1-W2). Kirkko kokoaa alueen 
asukkaat ja lähikaupunkeihin muuttaneet entiset asukkaat yhteen vahvistaen näin 
yhteisöllisyyttä. ”Pyhän Johanneksen kirkontorni, joka näkyy kaikkiin suuntiin, on 
suomalaisen yhteisön maamerkki.” (LNFW 2001: 203).
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lopetti toimintansa vuonna 1985, mutta 1960-luvulla Wapellaan muuttaneet 
Lyyli Lammi ja Sinikka Lukkarinen järjestivät raamattupiirejä helluntailaisuuden 
pohjalta vuoteen 1996 saakka. Historiikissa (LNFW 2001: 33–34) painotetaan 
raamattupiirin etnisyyttä. Sillä oli tärkeä asema ”suomalaisena tuntina”, jolloin 
käytettiin suomen kieltä ja ylläpidettiin kulttuuriperintöä; tämä kertoo suomen 
kielen taidon säilyneen alueella vielä 1900-luvun lopussa.

Ensimmäiset seurakunnat kokoontuivat aluksi kodeissa, mutta vuonna 1906 
Pyhän Johanneksen seurakunta osti John Lauttamukselta reilun hehtaarin maata 
(SE36-17-1-W2) kirkon rakentamista varten. Rahat rakennusmateriaaleihin saa-
tiin keräyksellä suomalaisten keskuudesta, ja lautarakenteinen kirkko rakennettiin 
talkootyönä (LNFW 1982: 46). Kirkosta tehtiin hyvin pelkistetty. Se on suorakai-
teen muotoinen ja harjakattoinen, ja kirkon kapeissa ikkunoissa on goottilaiset 
kaaret. Nykymuodossaan kirkko näkyy kuvassa 26. Vastaavat luterilaiset kirkkora-
kennukset olivat tavallisia sekä Suomessa että Pohjois-Amerikan suomalaisalueilla 
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa (ks. McIlwraith 1997: 145–155; Silén 2008: 
26–29, 100–102). Hyvin usein keskilaivan länsipäädyssä on kellotorni (Silén 
2008: 28). Uudessa Suomessa torni rakennettiin myöhemmin, vuonna 1945, ja se 
sijaitsee etelä-pohjoissuuntaisen kirkon eteläpäädyssä. Pastori Saarisuu (1940: 
60, 66) kuvaa kirkkoa seuraavasti:

”Oman kirkkonsa saa seurakunta v. 1907. Se onkin erittäin hyvä, tarpeeksi ti-
lava ja kaikin puolin tarkoitustaan vastaava. Kirkon on suunnitellut ja raken-
tanut taitava rakennusmestari Mikki Luoma. Kirkon tyyli todistaa rakentajan 
hyvää taideaistia…Kirkkoon mahtuu alun kolmatta sataa henkeä istumaan. Ei 
ole aivan harvinaista, että se täyttyy supisuomalaisista maanmiehistämme.”

Kirkon rakentaminen yhdisti jakautuneen seurakunnan, sillä Kansalliskirkon 
jäsenet palasivat tällöin takaisin Pyhän Johanneksen seurakuntaan. He kuitenkin 
erosivat uudelleen vuonna 1919 (Raivio 1975: 230–231). Etenkin kirkon käytöstä 
aiheutui riitoja seurakuntien välillä. Aluksi Pyhän Johanneksen seurakuntalai-
set ja kansallisseurakuntalaiset riitelivät kirkon omistuksesta. Vuonna 1920 
kansallisseurakuntalaiset nostivat oikeusjutun ja vaativat Pyhän Johanneksen 
kirkkoa itselleen (Raivio 1975: 231). Kirkko pysyi kuitenkin Pyhän Johannek-
sen seurakunnalla, joka päätti siirtää kirkkoa noin viisi kilometriä etelämmäksi 
vuonna 1934. Pyhän Johanneksen seurakunnan pappila oli rakennettu vuonna 
1927 noin viisi kilometriä kirkosta etelään. Vuonna 1934 kirkko siirrettiin kahtia 
sahattuna pappilan viereen, kuten kuvasta 27 näkyy. Historiikin (LNFW 1982: 
47) mukaan kirkko siirrettiin, koska asutuksen painopiste oli siirtynyt etelään 
ja pappila sijaitsi kaukana kirkosta. Uuden Suomen asukas Walter Knuttila ym. 
(1990) mainitsevat kirkon siirron syyksi huonokuntoiset tiet. Nähdäkseni teitä 
olisi ollut helpompi korjata kuin siirtää kirkkoa! Kirkon siirron syyt ovatkin 
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osaltaan seurakuntien ja henkilöiden välisissä ristiriidoissa, mutta ne ovat myös 
maantieteellisiä.

Kirkon siirtoa suunnittelivat alueen eteläosassa asuneet seurakunnan jä-
senet, koska heidän kirkkomatkansa lyheni huomattavasti. Tämä selvisi, kun 
vertasin kirkon siirtoa varten käynnistettyyn rahankeräykseen (Uuden Suomen 
Ev. Luth…1934) lahjoittaneiden allekirjoituksia heidän asuinpaikkoihinsa maan-
omistuskartoilta. Täysin aukotonta asuinpaikkojen määrittäminen ei ole, koska 
eräät allekirjoitukset ovat hyvin epäselviä, eikä niitä voi liittää henkilöön. Kirkon 
siirtoon lahjoittaneissa on myös useita yhteisön ulkopuolisia. En kuitenkaan löy-
tänyt yhtään lahjoittajaa, joka olisi asunut lähempänä vanhaa kuin uutta kirkon 
paikkaa. Listan 14 ensimmäistä nimeä paikallistuvat kaikki maantieteellisesti 
lähelle kirkon nykyistä sijaintia. Ensimmäisenä lahjoittaneet olivat todennäköi-
sesti järjestämässä kirkon siirtoa. Lahjoitusten kerääjänä ja yhtenä suurimmista 
lahjoittajista toimi J.K. Laine, jonka oma kirkkomatka lyheni huomattavasti siirron 
seurauksena. Hänellä oli selvästi vaikutusvaltaa seurakunnan asioissa. Historiikki 
(LNFW 1982: 185–186) muistaakin hänet luterilaisen kirkon kannattajana ja 
vanhimmaksi eläneenä seurakunnan jäsenenä.

Kirkon siirto aiheutti jälleen uusia ristiriitoja asukkaiden välille. Myös lesta-
diolaiset riitaantuivat Pyhän Johanneksen seurakunnan ja Kansallisseurakunnan 

Kuva 27. Pyhän Johanneksen kirkkoa siirretään kahteen osaan sahattuna vuonna 
1934. Kirkon siirto ilmentää yhteisön sisäisiä identiteettipoliittisia ristiriitoja (kuva: 
Saskatchewan Archives Board no. R-A24821-2).
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kanssa, koska nämä eivät antaneet kirkkojaan edes maksusta lestadiolaisten 
käyttöön (Raivio 1975: 306). Kirkon siirron jälkeen Saarisuu (1940: 60) kertoo:

”Kirkon siirto ja uudet säännöt vuodelta 1935 ovat edelleen pitäneet yllä 
pientä hiljenevää kapina-liikettä. Siitä ovat kaikki yksimielisiä, että kirkko 
ja pappila tulee olla vierekkäin, mutta miten ne ovat alun perin rakennetut 
niin erilleen, siitä ollaan ymmällään nyt kun kirkon siirto uuteen paikkaan 
on tapahtunut.”

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että kirkon nykyinen sijainti on alkuperäistä 
paikkaa parempi, koska se sijaitsee Uuden Suomen hyväkuntoisten pääteiden 
risteyksessä.

Uudessa Suomessa Kansalliskirkon toiminta sekä uusi lestadiolainen seurakun-
ta vähensivät osaltaan Pyhän Johanneksen seurakuntalaisten määrää, joka putosi 
1920-luvulla 415:sta noin 160:een. Seurakuntien jäsenmäärien väheneminen oli 
Pohjois-Amerikassa yleinen ilmiö, johon vaikuttivat etenkin sukupolvien väliset kie-
liriidat sekä sosialismin lisääntynyt kannatus (Kero 1997: 33). Kansallisseurakunta 
toimi vuosina 1920–1940, jonka jälkeen toimin ta hiipui. Yhteistyö seurakuntien 
välillä alkoi yhteisestä pastorista, jonka jälkeen toiminta vähitellen yhdistyi. Näyt tää 
siltä, että useimmat asukkaat palasivat takaisin Pyhän Johanneksen seurakuntaan, 
jonka jäsen määrä alkoi nousta 1940-luvulla (Saarisuu 1940: 59; LNFW 1982: 56–
58). Seurakuntien yhdistyminen oli tärkeää alueen kirkon ylläpidon ja uskonnollisen 
toiminnan jatkumisen kannalta. Vähentyvä väestömäärä ei olisi pitkään pystynyt 
ylläpitämään useita seurakuntia. Yhteistyön mahdollistivat yhtäältä ensimmäisen 
siirtolaissukupolven ikääntyminen ja toisaalta uuden, englanninkielentaitoisen 
Kanadassa kasvaneen sukupolven erilainen arvomaailma (Kero 1997: 50). Myös 
toisella maailmansodalla oli monissa yhteisöissä yhdistävä vaikutus. Lisäksi muu-
tokset kirkon kattojärjestössä saattoivat edistää yhteistyötä (Kero 1997: 44–46): 
Suomi-Synodi lopetti toimintansa Kanadassa vuonna 1931, ja Pyhän Johanneksen 
seurakunta siirtyi United Lutheran Churchin alaisuuteen (Knuttila ym. 1990: 206; 
Kero 1997: 45). Lesta diolaisseurakunnan jäseniä oli enimmillään 66 henkilöä vuosi-
na 1930–1940, jonka jäl keen jäsenmäärä kääntyi las kuun (LNFW 1982: 57–58).

Vaikka kirkkoon kuuluvien määrät Uudessa Suomessa vaihtelivat, on väes-
tö ollut hyvin uskonnollista moniin muihin suomalaissiirtokuntiin verrattuna. 
Vuonna 1921 vain neljä prosenttia kanadansuomalaisista kuului virallisesti 
evankelisluterilaiseen kirkkoon. Monen siirtolaisen kohdalla kysymys oli tosin 
siitä, ettei seurakuntia ollut. Yhdysvalloissa, missä suomalaiset olivat perustaneet 
seurakuntia aktiivisemmin, joka neljäs suomalainen kuului johonkin seurakuntaan 
(Raivio 1975: 231).

Seurakuntien yhdistyminen ja yleinen taloudellisen tilanteen paraneminen 
mahdollistivat kirkkorakennuksen laajentamisen ja parannustyöt. Pohjoisamerik-
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kalaiseen tapaan kirkon alle rakennettiin kellarikerros vuonna 1945. Kellarissa on 
seurakuntasali ja hyvin varustettu keittiö sekä pieni toimistotila. Samana vuonna 
kirkon eteläseinään liitettiin kellotorni, mikä asukkaiden mielestä paransi kirkon 
ulkonäköä (LNFW 1982: 48). Suuret rakennushankkeet vuonna 1945 osoittavat 
sen, että sekä yhteisö että seurakunta olivat voimissaan ja että taloudellinen 
tilanne oli parantunut.

Ulkonäöltään kuvassa 26 näkyvä kirkko on Pohjois-Amerikan suomalaisalu-
eille tyypillinen, mutta varsinaisesti asukkaiden suomalaisista juurista kertoo 
oven yläpuolella oleva teksti ”New Finland”. Kirkon sisällä seurakuntalaisten 
suomalaisista juurista ovat osoituksina suomenkieliset virsikirjat, seinävaatteet, 
lasimaalaukset ja alttaritaulun teksti: ”Missä kaksi tahi kolme on kokoontunut 
minun nimeeni, siellä olen MINÄ heidän keskellään”.

Alttarimaalaus hankittiin vuonna 1944, joten teksti kertoo uskonnollisuuden 
lisäksi suomen kielen merkityksestä ja sen taidon säilymisestä. Teksti kuvaa hyvin 
siirtolaisyhteisöä, jonka ensimmäinen sukupolvi muutti eri puolilta Suomea. Myös 
kahdessa lasimaalauksessa on suomenkielinen teksti: ”Ruoki minun lampaitani” 
ja ”Herra siunaa”. Kolmas lasimaalaus kuvaa alueen elämäntapaa: peltoaukiolla 
kulkevaa viljelijää, jonka alla on englanniksi teksti ”Kylväjä meni kylvämään” 
(”A sower went out to sow”). Kirkon keskeinen ikonografia korostaa Suomessa 
luterilaisuuteen liittyvää työn arvostusta. Samalla alueen asukkaat kunnioittavat 
uudisraivaajien tekemää työtä.

Muiden seurakuntien olemassaolosta oli maisemassa 1990-luvun lopussa vain 
vähän fyysisiä merkkejä. Kansallisseurakuntalaiset kokoontuivat seurakuntalais-
ten kodeissa ja ”Kivikirkossa” (NW22-17-33-W1) 1920-luvulta 1940-luvulle asti 
(LNFW 1982: 56–57). Nimensä mukaisesti Kivikirkko oli rakennettu kivestä. Siitä 
oli tutkimusajankohtana jäljellä rauniot. Lestadiolaiset suunnittelivat oman kirkon 
rakentamista 1920-luvulla, mutta pankin tehtyä konkurssin suunnitelmat oli hylät-
tävä. Seurakunta jatkoi kokoontumista kodeissa ja Nurmi Ojan koulussa, joka sijaitsi 
seurakuntalaisten asutuksen keskellä. Koulun lakkautuksen jälkeen seurakunta 
hankki koulurakennuksen itselleen, ja myöhemmin se siirrettiin noin puolitoista 
kilometriä länteen. Seurakuntalaisten määrä oli kuitenkin liian pieni ylläpitämään 
omaa kirkkoa, ja vuonna 1979 rakennus myytiin ja tapaamiset siirtyivät jälleen 
koteihin (LNFW 1982: 57–58). Helluntaiseurakunnan kirkkona toimi yksityistalo 
vuodesta 1963 lähtien. Tutkimusajankohtana rakennuksen toimimisesta kirkkona 
kertoi sen seinässä oleva, suuren ristin jättämä vaalea jälki. Se oli eräs konkreettinen 
merkki maisemassa siitä, että alueella on toiminut useita seurakuntia.

Kirkkojen merkitys suomen kielen säilymisessä

Vaikka suomalaiset halusivat lastensa oppivan englantia, se ei tarkoittanut suo-
men kielen hylkäämistä. Uuden Suomen seurakunnilla oli merkittävä vaikutus 



5.1. Rakennukset ■ 127

suomen kielen säilyttämisessä. Kielitaitoa pitivät pitkään yllä jumalanpalvelukset, 
pyhäkoulu, rippi koulu ja kesäkoulu. Juma lanpal veluk set olivat aluksi suomenkie-
lisiä, ja niitä piti yleensä omasta seura kun nasta valittu maallik kosaar naaja, koska 
vakituisen papin palkkaamiseen ei ollut varoja. Ensim mäi nen vakituinen pastori 
Pyhän Johanneksen seura kuntaan saatiin vuonna 1927. Suomenkieliset jumalan-
palvelukset jatkuivat seurakunnassa 1940-luvulle asti, jolloin ne muutettiin ensin 
kaksikielisiksi ja vuonna 1955 kokonaan eng lanninkielisiksi. Tämän jälkeenkin 
vierailevat pastorit saattoivat järjestää suomenkielisiä jumalanpalveluksia (LNFW 
1982: 54; The History of St. John’s...1983: 7; Knuttila ym. 1990).

Suomenkieliset pyhäkoulut olivat merkittäviä äidinkielen ylläpitäjiä Pohjois-
Amerikan suomalaisissa yhteisöissä (Kero 1997: 142). Pyhän Johanneksen seu-
rakunnassa pyhäkoulua järjestettiin suo mek si vuo desta 1898 alkaen (Virtaranta 
1982: 78). Vuosituhannen vaihteessa pyhä koulua pidettiin edelleen vapaa eh-
tois ten seura kunta laisten voimin, mutta käytössä ollut kieli vaihtui 1940-luvulla 
eng lannik si (The History of St. John’s...1983: 12). Myös rippi koulu muut tui 
1940-luvulla osit tain ja lopulta vuon na 1949 koko naan englan ninkie lisek si. 
Muutokset käytetyssä kielessä tapahtuivat toisen maailmansodan aikana ja sen 
jälkeen. Patrioottinen henki ja toisaalta epävarmana nähdyn tulevaisuuden pelko 
saattoivat vaikuttaa seurakunnissa käytettyyn kieleen. Sodanaikaiset rajoitukset 
vaikuttivat suoraan suomalaisyhteisöjen mahdollisuuksiin käyttää etnisiä tun-
nuksia (Lindström 2000: 182).

Patrioottisuutta ja pelkoa suurempi syy vaihtaa käytetty kieli englantiin 
oli todennäköisesti lasten suomen kielen taidon väheneminen. Muutoksella 
helpotettiin nuorten pysymistä mukana seurakunnan toiminnassa ja turvattiin 
toiminnan jatkuminen. Samalla kuitenkin vähennettiin suomen kielen käyttöä, 
mikä edisti kielitaidon heikkenemistä. Historioitsijoiden Jean K. Burnetin ja 
Howard Palmerin (1989: 135) mukaan monet siirtolaisseurakunnat muuttivat 
jumalanpalvelukset englanninkielisiksi nimenomaan pitääkseen nuoret mukana 
kirkon toiminnassa. Suomalaisen asutuksen alkamisesta oli kulunut jo 50 vuotta, 
ja alueella asui kolmas siirtolaissukupolvi. Siirtolaisten jälkeläiset olivat jo ehtineet 
oppia englannin kielen. Tosin monet 1950-luvulla syntyneet lapset oppivat vielä 
suomen kielen, jos heidän molemmat vanhempansa osasivat suomea. Avioliitot 
yhteisön sisällä alkoivat kuitenkin harvinaistua liikkumisen lisääntymisen ja 
elinpiirin laajenemisen myötä. Suomen kielen käytön vähenemisestä kertovat 
myös ne seikat, että 1940-luvulla suomen kielen käyttö hautamuistomerkeissä 
muutamaa myöhempää muistomerkkiä lukuun ottamatta loppui, ja että haalilla 
alettiin esittää englanninkielisiä näytelmiä.

Uudessa Suomessa siirryttiin kuitenkin kokonaan englanninkieliseen jumalan-
palvelukseen vasta kymmenen vuotta sodan päättymisen jälkeen vuonna 1955, 
mikä kertoo suomen kielen taidon säilymisestä. Lesta diolai set käytti vät suo mea 
juma lan pal ve luk sis sa ja pyhä kou lus sa aina 1950-luvulle saakka, jolloin pyhäkou lu 
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muuttui englan ninkieli seksi ja jumalan palve lukset kaksikieli siksi (LNFW 1982: 
58). Pyhä- ja rippikoulujen lisäksi monet alueen asukkaat oppivat lukemaan ja 
kirjoittamaan suomea myös kesäkouluissa, joissa tulkittiin raamattua suomeksi. 
Kesäkouluja järjestettiin 1930- ja 1940-luvuilla (LNFW 1982: 54, 56; Denet & 
Denet 1995). Suo men kielen ylläpi toon tähtäsi vät myös 1990-luvun alussa puo-
len vuoden ajan järjes tetyt ”suomi tunnit”, jol loin  ker ran viikos sa ko koon nuttiin 
opiske lemaan suo mea yhdes sä (Maki 1995).

Saattoi olla, että toinen maailmansota vauhditti kielen muuttumista, mutta 
maailmansota ei merkinnyt sitä, että asukkaat olisivat halunneet kätkeä juurensa. 
Tätä osoittaa esimerkiksi se, että Pyhän Johanneksen seurakunta hankki vuonna 
1944 kirkkoon alttaritaulun, jossa on suomenkielinen raamatunlause. Tämä alt-
taritaulu on selkeä osoitus asukkaiden alkuperästä. Vaikuttaa siltä, että asukkaat 
ovat erityisesti halunneet korostaa alkuperäänsä huolimatta sodanaikaisista 
etnisen identiteetin rajoituksista. Vihollisen asemaan joutuminen oli loukannut 
asukkaita, joilla oli takanaan jo vuosikymmenten asuminen Kanadassa. Asukkaat 
kertoivat: “he olivat ylpeitä suomalaisia, niin sisäisesti kuin ulkoisesti” (Kirjallinen 
tiedonanto 2002). Toisaalta alttaritaulun valintaan vaikutti myös se, millaisia 
malauksia oli saatavilla (ks. LNFW 1982: 49). Joka tapauksessa suomalaista 
identiteettiä oli mahdollista ylläpitää ”turvallisesti” seurakunnan ja kirkon kautta, 
koska kirkossa kävijät olivat suomalaisten jälkeläisiä, eikä valtio puuttunut kirkon 
toimintaan. Kirkosta muodostuikin merkittävä ”identiteetin paikka”.

Yhdistävä perinneikoni

Pyhän Johanneksen kirkko oli tutkimusajankohtana Uuden Suomen keskus niin 
uskonnollisesti kuin toiminnallisestikin, ja vanhat riidat olivat unohtuneet. Englan-
ninkieliseen jumalanpalvelukseen kokoonnuttiin sunnuntaisin. Vaikka kirkkoon 
on lähimmistä kaupungeista matkaa 25 kilometriä, jaksoivat niihin muuttaneet 
entiset asukkaat vielä käydä Uuden Suomen omassa kirkossa. Ystävien tapaaminen 
kirkolla sunnuntaisin oli erittäin tärkeä osa viikkoa. Vanhan tavan mukaan jumalan-
palveluksen toteuttamiseen osallistuivat myös seurakuntalaiset. Toimet oli urkurin 
tehtä västä lähtien jaettu asukkaiden kesken. Kirkonmenojen aikaan lapset kokoon-
tuivat kirkon alakertaan pyhä kouluun, jota seurakuntalaiset itse pitivät. Vaikka eri 
herätysliikkeillä oli vielä kannattajansa, kävivät hekin Pyhän Johanneksen kirkon 
jumalanpalveluksissa. Vastaavasti helluntailaisten raamattupiirissä kävi asukkai-
ta, jotka eivät virallisesti kuuluneet helluntailaisiin. Heitä paikalle houkuttelivat 
ystävät sekä suomen kieli, jonka käyttö muualla oli vähentynyt.

Vaikka kaikki alueen suomalaiset eivät ole kuuluneet Pyhän Johanneksen 
seurakuntaan, muodostavat yhteisö, alue, seurakunta ja kirkkorakennus kiinteän 
kokonaisuuden. Historiikista (LNFW 1982: 50) löytyy kommentti: ”Niin kauan 
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kuin Uusi Suomi on olemassa, on myös Pyhän Johanneksen kirkko”. Pedersen (2004: 
127) on muuttanut ajatuksen näin: ”Niin kauan kuin on Pyhän Johanneksen kirkko, 
on Uusi Suomikin”.

Kaupunkitutkija Ken Worpolen (2003: 72) mukaan kirkoista on toiminnal-
lisuuden ohella tullut perinteisyyden, vanhojen tapojen ja tyylien ikoneita eli 
perinteen ikoneita (icon of heritage). Käsitteenä perinneikoni kuvaa hyvin myös 
tilannetta Uudessa Suomessa. Kirkossa ja seurakunnassa yhdistyvät alueen iden-
titeetin oleelliset piirteet: uskonto, suomen kieli, suomalainen kulttuuriperintö, 
yhteisöllisyys ja talkootoiminta. Kirkko ei symboloi enää vain uskontoa, vaan 
myös suomalaista yhteisöä ja aluetta. Alueen asukkaan mukaan ”Kirkko on Uusi 
Suomi, ja kun kirkko sulkeutuu, on se myös yhteisömme loppu”. Eräs haastatelluista 
(1999) kuvaa kirkon symbolista merkitystä seuraavasti:

”Minun mielikuvani Uudesta Suomesta nyt on Uuden Suomen kirkko – se on 
se – ja kaksi hautausmaata. Se on minun kuvani Uudesta Suomesta. Toiset 
ihmiset tulevat Rocanvillestä, he ovat siellä asuvia suomalaisia. He tulevat 
Whitewoodista ja Esterhazystä. He eivät asu täällä. Yhteisön keskus on kirkko 
ja nuo kaksi hautausmaata. Enää ei ole kuten ennen. Ennen oli joka neljän-
neksellä…puolen mailin välein oli koti. Koti ja perhe.”

Lainaus kertoo siitä, miten perinteisen suomalaisasutuksen rajat ovat alkaneet 
menettää merkitystään haastateltavalle. Hänen mielikuvissaan Uusi Suomi alu-
eena on kadonnut, ja tarkoittaa nyt samaa kuin kirkko ja hautausmaat.

Kirkko on myös muistin ja nostalgisten muistojen paikka, jossa menneisyys 
konkretisoituu ja vahvistaa nykyisten ja entisten asukkaiden identiteettiä ja sidosta 
Uuteen Suomeen. ”Minut konfirmoitiin siellä, ja tunnen yhä läheisyyttä kirkkoa ja 
seurakuntaa kohtaan, vaikka olen asunut muualla lähes 40 vuotta” (LNFW 2001: 
96). Omien muistojen ohella kirjallisuus tukee kirkon ja seurakunnan identiteetti-
poliittista merkitystä. Seurakunta on julkaissut merkkivuosiensa kunniaksi monia 
lehtisiä, jotka osaltaan vahvistavat kirkon symbolista asemaa intertekstuaalisesti.

Lisäksi seurakunta pystytti vuonna 1967 kirkon viereen kuvassa 28 näkyvän 
muistomerkin alueen kirkon, koulun ja ensimmäisen homestead-hakemuksen 
kunniaksi (LNFW 1982: 49). Muistomerkki kertoo tuleville sukupolville ja alueella 
vieraileville ihmisille Uuden Suomen asukkaiden keskeiseksi kokeman osan alueen 
historiasta. Vastaavat muistomerkit ovat Pohjois-Amerikassa yleinen tapa muistaa 
alueiden asukkaiden etnisiä juuria ja vahvistaa kollektiivista identiteettiä (ks. 
Raivo 2000). Uudessa Suomessa alueen asuttaminen ja ensimmäisen seurakunnan 
perustaminen ovat keskeinen osa yhteisön narratiivia ja muiston politisointia 
(ks. Raivo 2000: 145). Muistomerkki on omistettu alueelle vuosien 1887–1895 
aikana muuttaneille suomalaisille uudisraivaajille, joita mainitaan nimeltä 32. 
Kaksi tyyliteltyä vaahteranlehteä ja Saskatchewanin vaakuna kertovat suomalaisen 
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asutushistorian kanssa rinnakkaista tarinaa asukkaiden kanadalaisesta identi-
teetistä. Vaahteranlehti tuli tunnetuksi kanadalaisuuden tunnuksena Kanadan 
uuden lipun myötä vuonna 1965 (Henriksson 2006: 247), joten muistomerkin 
pystyttämisen aikaan vaahteranlehtitunnus oli ajankohtainen, ja Uuden Suomen 
asukkaat omaksuivat sen muistomerkkiinsä. Vaahteranlehti ja Saskatchewanin 
vaakuna osoittavat sen, että muistomerkin pystyttämisen aikaan kanadalainen 
nationalismi oli keskeinen osa Uuden Suomen asukkaiden identiteettiä. Itse 
asiassa muistomerkissä yhdistyvät neljän aluetason ikonografiat: valtiollinen 
vaahteranlehti, provinssin vaakuna, Uuden Suomen asutushistoria ja asukkaiden 
suomalainen alkuperä.

Pedersenin (2004: 127) mukaan Uuden Suomen kirkko on ainoa yhteisöstä 
kertova fyysinen elementti. Näin ei havaintojeni mukaan kuitenkaan ole, koska 
asukkaiden alkuperästä kertovia fyysisiä merkkejä on helpoin havaita alueen hau-
tausmailta. Niiden ikonografia kertoo monipuolisesti yhteisön ja sen asukkaiden 
historiasta, kulttuurista ja identiteetistä.

Kuva 28. Uudisasutuksen ja kirkon 
kunniaksi vuonna 1967 pystytetty 
muistomerkki Pyhän Johanneksen 
kirkon vieressä on yksi suomalaisesta 
asutuksesta kertova fyysinen merkki 
maisemassa. Muistomerkissä käytetyt 
kivet ovat peräisin alueen pelloilta ja 
alkuperäisen kirkon perustuksista. 
Suomalaisesta uudisasutuksesta 
kertovan ikonografian lisäksi siinä 
on myös kanadalaisuudesta kertovia 
tunnuksia: kaksi vaahteranlehteä ja 
Saskatchewanin vaakuna.
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5.2. Hautausmaat

Hautausmailla menneisyys konkretisoituu materiaalisissa elementeissä ja ikono-
grafiassa. Yksilötasolla muistomerkit kertovat nimen ja kuolinaikojen lisäksi usein 
uskonnosta, perhesuhteista, saavutuksista ja ammateista. Muistomerkit eivät 
kuitenkaan kerro pelkästään vainajasta, vaan myös muistomerkit pystyttäneistä 
omaisista, yhteisöstä ja yhteiskunnasta. Hautausmaiden maisemasta on luettavissa 
useita erilaisia ja eri hierarkiatasoilta nousevia narratiiveja. Hautausmaat mah-
dollistavat esimerkiksi asutusrakenteen, sukupuolten välisten valta-asetelmien, 
taloudellisen tilanteen, ideologisten erojen tai tyylien historian tarkastelun. Eri 
hierarkiatasot yksittäisestä henkilöstä ja perheistä aina kansainvälisiin poliit-
tisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin valtasuhteisiin saakka (Lindgren 2009: 35) 
linkittyvät yhteen ja vaikuttavat toisiinsa.

Hautausmaiden tärkein tehtävä on toimia eläville ihmisille rakennettuina 
muistelualueina (Lowenthal 1979: 123). Muistomerkkien avulla omaiset kunni-
oittavat vainajaa, mutta myös helpottavat suruaan. Hautausmaat ovat yksilöiden 
ja yhteisöjen ”muistin paikkoja” (Nora 1996), jotka sitovat yksilöt ja yhteisöt 
menneisyyteen. Hautamuistomerkit kertovat jatkuvuudesta ja sukupolvien 
ketjusta, jonka osa jokainen on. Samalla ne ylläpitävät ja vahvistavat yhteenkuu-
luvuutta (ks. Lindgren 2009: 35–36) ja yhteisöllistä identiteettiä sekä kertovat 
yhteisön itsensä oleellisimmaksi tulkitsemasta identiteetistä ja historiasta. Au-
tioituneissa rakennuksissa asuu entisten asukkaiden muisto heidät muistavien 
ihmisten välityksellä. Samalla tavoin hautausmailla vainajien muisto kiinnittyy 
hautamuistomerkkeihin. Kun ketään ei ole enää muistamassa ja ylläpitämässä 
muistoa kunnostamalla hautamuistomerkkejä, niiden tekstit kuluvat pois, ja 
usein huonokuntoiset muistomerkit lopulta poistetaan. Raennon (2002: 167) 
huomio on tärkeä: ”Vain merkityt ja nimetyt haudat ovat merkityksellisiä – muut 
eivät näy eivätkä siten jäsenny osaksi kokonaisuutta”. Toisin sanoen nämä merkit-
semättömät haudat eivät kerro tarinaansa, eivätkä jäsenny osaksi hautausmailta 
luettavaa yhteisön historiaa. Esimerkiksi vanhoilla hautausmailla taloudellisesti 
ja sosiaalisesti menestyneet henkilöt ovat usein yliedustettuina, koska heillä tai 
heidän omaisillaan oli varallisuutta hankkia kestävistä materiaaleista valmistet-
tuja muistomerkkejä. Vaikka merkitsemättömät haudat eivät erotu maisemassa 
selvästi, niiden sijainnista saattaa kuitenkin kertoa haudankokoinen painauma 
maassa. Nämä painaumat ovat osa unohduksen maisemaa ja kertovat myös osal-
taan yhteisöstä.

Hautausmailla korostuva yhteisöllisyys tulee esiin esimerkiksi Lowenthalin 
(1979) ja Raennon (2002) tutkimuksissa. Yhteisöllisyys on seurausta alueen 
asukkaiden yhteisistä arvoista, mutta myös yhteiskunnan ohjailusta. Yhteis-
kunnallinen muutosprosessi on selkeästi nähtävissä myös Uuden Suomen hau-
tausmaiden yhteisöllisten elementtien alla. Hautakivien muoto, symboliikka ja 
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tekstit noudattavat ajassa muuttuvia yhteiskunnallisia tai kansainvälisiä tapoja 
ja tyylisuuntia, joihin yhteisö ja sen asukkaat lisäävät omia tunnuksiaan (esim. 
Price 1966; Francaviglia 1971; Dethlefensen 1981; Etlin 1987; Lindgren 2000, 
2009). Uudessa Suomessa näitä omia tunnuksia ovat esimerkiksi maataloudesta 
kertovat symbolit ja suomenkieliset tekstit. Muutosten taustalla ovat käytännön 
tekijät, kuten tekniikan kehitys, mutta myös yleinen suhtautuminen kuolemaan 
sekä tyylien ja arvojen muuttuminen ajassa (Dethlefensen 1981; Jordan 2002: 
6–8; Lindgren 2009).

Suomessa olennaisimmat erot suhtautumisessa kuolemaan ovat perinteisesti 
näkyneet luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon seremonioissa (Pentikäinen 
1990), mutta myös näiden hautausmaiden maisemat poikkeavat toisistaan. Esi-
merkiksi luterilaisessa Länsi-Suomessa vainajat haudattiin kirkkoihin tai niiden 
välittömään läheisyyteen (Pentikäinen 1990: 77), kun taas ortodoksit suosivat 
maailmansotien jälkeiseen aikaan asti metsissä sijaitsevia luonnonkalmistoja (Rai-
vo 1996: 218). Uuden Suomen siirtolaiset olivat pääosin lähtöisin Länsi-Suomesta, 
ja heidän hautauskulttuurinsa noudatteli Suomessa opittuja luterilaisia perinteitä. 
Eräät alueen uudisasukkaista olivat lähtöisin Itä-Suomesta, mutta historiikeissa 
(LNFW 1982, 2001) ei ole yhtään mainintaa ortodoksisista asukkaista.

Uuden Suomen kaltaisissa syrjäisissä siirtolaisyhteisöissä hautausmaiden 
perustaminen tuli ajankohtaiseksi pian asutuksen alettua. Uuden Suomen ”Vanha 
hautausmaa” (The Old Cemetery) eli ”Kautosen mäki” perustettiin vuonna 1896 
ja virallistettiin vuonna 1902. ”Uusi hautausmaa” (The New Cemetery) perus-
tettiin vuonna 1900 (LNFW 1982: 59–60). Molemmat ovat edelleen käytössä. 
Vuonna 1999 Uuden Suomen hautausmailla oli yhteensä 306 muistomerkkiä, 
joista laskettuna haudattuja oli 467. Todellisuudessa haudattuja on enemmän, 
sillä osa muistomerkeistä on hävinnyt tai poistettu, ja osa haudoista on ollut jo 
alkujaan merkitsemättömiä. Esimerkiksi vuonna 1995 Vanhalla hautausmaalla 
ollut hautalauta oli vuonna 1999 poissa paikaltaan ja hauta oli merkitsemätön. 
Osan merkitsemättömistä haudoista pystyy paikallistamaan maassa näkyvistä 
haudan kokoisista painaumista.

Länsimaisilla hautausmailla muistaminen kytkeytyy yleensä muistomerkeis-
sä oleviin nimiin (Layne 2006); nimen kuluminen lukukelvottomaksi on usein 
merkki siitä, että ketään ei ole enää muistamassa kyseistä henkilöä. Kokonai-
suutena tarkastellen Uuden Suomen hautamuistomerkkien nimistö on suomen 
kieltä taitavalle selvä osoitus alueen suomalaisesta asutuksesta, joka on jatkunut 
1800-luvun lopulta tutkimusajankohtaan asti. Alueen asukkaat ovat tietoisesti 
pyrkineet pitämään hautausmaat ainoastaan suomalaista alkuperää olevien vii-
meisinä leposijoina. Asutuksen alkuaikoina hautausmaille haudattiin eräitä Grove 
Parkin alueella asuneita luterilaisia unkarilaisia (Kirjallinen tiedonanto… 2002), 
mutta nykyään hautapaikan ehtona ovat suomalaiset juuret Uudessa Suomessa. 
Tämä kertoo asukkaiden halusta vaalia etnistä ja yhteisöllistä identiteettiään, 
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ja on myös osoitus siitä, että hautausmaiden avulla voidaan korostaa ja edistää 
haluttuja identiteettejä ja poliittisia valtarakenteita.

Valtarakenteita voidaan hautausmailla edistää vallan eri tasoilla. Esimerkiksi 
valtiovalta saattaa käyttää hautamuistomerkkejä omien poliittisten tavoitteidensa 
edistämiseen, kuten tapahtui Espanjassa, missä hautamuistomerkeistä poistettiin 
kaikki baskikulttuurin tunnukset (Clarke 1979). 1800-luvun Suomessa puolestaan 
käytettiin merkittävien henkilöiden hautamuistomerkkejä apuna kansallistunteen 
rakentamisessa (Lindgren 2009: 34).

Vähemmistöryhmä voi käyttää hautausmaita tietoisesti tai tiedostamattaan 
kulttuurisen muutosprosessin vastustamiseen. Tämän ovat havainneet esimer-
kiksi kulttuuriantropologi Doris Francis ym. (2005: 190) tutkiessaan Britannian 
etnisiä hautausmaita, joissa on käytetty vahvaa kansallista symboliikkaa ja tun-
nuksia kuten lippuja. Esimerkiksi Lontoon irlantilaiset saattavat korostaa kan-
sallisuuttaan hautamuistomerkkeihin kiinnitetyin Irlannin lipuin tai katolisuutta 
ilmentävin rukousnauhoin (Francis ym. 2005: 189).

Pohjois-Amerikassa etnistä symboliikkaa löytyy niin yhteisöjen hautausmailta 
kuin yksittäisen henkilön hautamuistomerkeistä monikulttuurisilla hautaus-
mailla. Etnisestä alkuperästä kertovat kielen ja nimistön lisäksi muistomerkkien 
symboliikka, esimerkiksi valtioiden liput, kuvat kansallisiin vaatteisiin puetuista 
ihmisistä, perinnekäsitöihin perustuvat ornamenttikuviot tai muistokirjoitusten 
lainaukset kansallisesta kirjallisuudesta (ks. Meyer 1993). Osa etnisestä symbo-
liikasta aukeaa vain oman yhteisön jäsenille, osa on kaikille helposti tulkittavaa 
(Francis ym. 2005: 179). Hautausmaat rituaaleineen lujittavat etnistä yhteen-
kuuluvuutta ja auttavat henkisen sidoksen ylläpitämistä lähtömaata kohtaan 
(Francis ym. 2005: 182).

Siirtolaisille hautausmaat edustivat vakautta muuttuvissa yhteiskunnallisissa 
olosuhteissa. Etniset hautausmaat vahvistivat identiteettiä symboliikan ja kielen 
avulla. Uskontotieteilijä Juha Pentikäinen (1990: 84) pitää Pohjois-Amerikan 
etnisiä hautausmaita nimenomaan suomalaisille siirtolaisille tyypillisinä. Hän 
kirjoittaa (1990: 84): ”Etniset kylähautausmaat mm. Keskilännen farmari- ja 
preeria-alueella ovat mielenkiintoinen amerikansuomalainen ilmiö, joita ei juuri 
muilla kansallisuuksilla tapaa”. Hänen väitteensä ei saa tukea Pohjois-Amerikan 
hautausmaita käsittelevästä tutkimuksesta eikä omista havainnoistani. Etniset 
hautausmaat ovat tyypillisiä monille siirtolaisyhteisöille ja heidän jälkeläisilleen 
(esim. Graves 1993; Kiest 1993). Pentikäisen (1990) ajatuksena saattoi olla, että 
hautausmaita perustettaessa muilla kuin suomalaisilla siirtolaisilla määräävänä 
tekijänä toimi ensisijaisesti uskonto ja vasta toissijaisena tekijänä etnisyys. Tä-
mäkään ajatus ei kuitenkaan saa tukea aiemmasta tutkimuksesta. Esimerkiksi 
ukrainalaiset siirtolaiset perustivat ”kansallisia hautausmaita”, joihin hautaamisen 
ehtona olivat nimenomaan vainajan ukrainalaiset juuret eikä uskonto (Graves 
1993). Arkeologi Richard Veit ja hautausmaatutkija Mark Nonestied (2008: 
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190–193) ovat puolestaan tutkineet Yhdysvaltain New Jerseyn hautausmaita ja 
havainneet, että Cassvillen venäläisyhteisön hautausmaalle on haudattu ortodok-
sien lisäksi buddhalaisia venäläisiä.

Etnisyyteen perustuvat hautausmaat olivat yleisiä etenkin Uuden Suomen 
kaltaisissa yhteisöissä, joista matkat kaupunkien hautausmaille olivat pitkät. Kau-
pungeissa sen sijaan samalle hautausmaalle haudattiin usein eri etnisiin ryhmiin 
kuuluneita henkilöitä. Näillä hautausmailla yksittäiset muistomerkit kertovat 
usein vainajan syntyperästä. Etnisyyteen perustuvaa segregaatiota tapahtuu 
kuitenkin hautausmaiden sisällä: niihin on saattanut muodostua eri etnisten tai 
ideologisten ryhmien käytössä olevia alueita (esim. Pattison 1955; Sloane 1995; 
Worpole 2003: 65–68). Maaseudulla syrjäinen sijainti teki oman hautausmaan 
välttämättömäksi, koska vainajien kuljettaminen oli vaikeaa. Esimerkiksi Neb-
raskan preerialle asettuneet tšekkiläiset siirtolaiset perustivat lukuisia etnisiä 
hautausmaita. Maisema-arkkitehti Karen Kiestin (1993) mukaan ne olivat yksi 
tapa pitää yllä kulttuurista etäisyyttä muihin etnisiin ryhmiin ja osoittaa ylpeyttä 
kansallisista juurista. Tšekkiläisiä yhteisöjä luonnehtinut jakautuminen katolisiin 
ja vapaa-ajattelijoihin näkyi myös hautausmailla. Molemmilla ryhmillä oli omat 
hautausmaansa. Kuten esimerkki osoittaa, samassa etnisessä yhteisössä lähekkäin 
sijaitsevat kaksi hautausmaata ovat yleensä osoitus yhteisön sisäisestä uskonnol-
lisesta tai poliittisesta jakaantumisesta.

5.2.1. Kaksi hautausmaata

Uudessa Suomessa huomio kiinnittyy kahteen, suhteellisen lähellä toisiaan sijait-
sevaan hautausmaahan, jotka on perustettu samoihin aikoihin. Uuden Suomen 
pohjoinen eli ns. Vanha hautausmaa sijaitsee ”township and range”-maanjakojär-
jestelmän mukaan lähes keskellä varttia SW36-17-1-W2, noin puoli kilometriä 
alueen läpi kulkevasta ”New Finland”-tiestä itään; asutuksen alkuaikoina se on 
todennäköisesti sijainnut kulkureitin varrella. Eteläisempi eli Uusi hautausmaa 
sijaitsee alan NW24-17-1-W2 luoteiskulmassa, myös New Finland-tien varrella, 
vain noin kaksi kilometriä Vanhasta hautausmaasta etelään. Hautausmaiden 
sijainnit näkyvät kuvista 3 ja 10 sekä liitteestä 1. Lähimmät kaksi muuta hautaus-
maata sijaitsevat noin kahdeksan kilometrin päässä idässä ja lännessä. Suomessa 
ja yleensäkin läntisessä Euroopassa hautausmaat perustettiin aiemmin kirkkojen 
läheisyyteen, kun taas Pohjois-Amerikassa ne sijaitsevat yleensä erillisillä alueil-
la. Syynä tähän on se, että hautausmaita tarvittiin siirtolaisyhteisöissä jo ennen 
kirkkojen rakentamista (Jeane 1995: 113). Näin oli myös Uudessa Suomessa, 
mutta siellä kirkko rakennettiin suhteellisen lähelle Vanhaa hautausmaata, siitä 
seuraavalle vartille itään. Nykyään etäisyydet hautausmaiden ja kirkon välillä 
ovat suuremmat, koska kirkkoa siirrettiin vuonna 1934 alkuperäiseltä paikaltaan 
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noin viisi kilometriä etelään. Kirkon uusi sijaintipaikka on noin kolme kilometriä 
Uudesta hautausmaasta etelään.

Pelkästään Uuden Suomen hautausmaiden rakenteita ja ikonografiaa tarkaste-
lemalla ei löydy syytä kahteen hautausmaahan. Muun muassa vasemmistolaisuus 
on näkynyt Pohjois-Amerikan hautausmaiden ikonografiassa. Esimerkiksi Kana-
dan Timminsissä vuonna 1924 kuolleen suomalaisen siirtolaisen hautakivessä 
on sirpin ja vasaran kuva sekä englanninkielisenä teksti ”Tulevaisuus kuuluu 
proletariaatille” (Kero 1996: 203) kertomassa hänen olleen kommunisti. Uudessa 
Suomessa molempien hautausmaiden muistokirjoitukset ja symbolit ovat pääosin 
uskonnollisia, mutta halusin tutkimuksessani varmistaa, ettei syy kahden hauta-
usmaan perustamiseen ollut alkujaan puolueiden välisissä ristiriidoissa.

Suomalaisten poliittista toimintaa Kanadan preeriaprovinsseissa tutkineet 
Andersson ja Niskala (1981: 172) eivät löytäneet todisteita siitä, että työvä en-
lii ke olisi saanut kanna tus ta Uudessa Suomessa. He pitävät syynä tähän Uuden 
Suomen perustamista jo viime vuosisa dalla. Näin ollen alueen siirtolai set eivät 
olleet Suomessa enää vuoden 1918 sisällissodan aikana, joka syvensi ideologista 
kuilua suomalaisten välillä. Tämä ei kuitenkaan riitä perusteluksi sille, että työ-
väenliike ei toiminut Uudessa Suomessa, koska Saskatchewanin Rock Pointiin 
perustettiin kommunistimielinen Suomalainen Järjestö vuonna 1913 (Andersson 
& Niskala 1981: 169), ja valtakunnallinen kattojärjestö Canadan Suomalainen 
sosialistijärjestö oli perustettu jo vuonna 1911 (Kero 1997: 84).

Myös kään Uuden Suo men historiikit eivät mainitse radikaalia toimintaa. Tämä 
on saattanut olla kirjoittajilta tietoinen valinta, osoitus muistin politiikasta: nega-
tiiviseksi koetut asiat on haluttu unohtaa. Kuten jo aiemmin tuli ilmi, haastattelu-
jeni mukaan alueelle olisi muuttanut ”punaisia” 1920-luvulla. Heidän aatteensa 
ei kuitenkaan saanut kannatusta Uudessa Suomessa. Tärkein syy vasemmiston 
vieroksuntaan oli todennäköisesti alueen uskonnollisuus; uskonnolliset asukkaat 
vierastivat kommunistien arvomaailmaa. Lisäksi maatiloja omistavat asukkaat pys-
tyivät vaikuttamaan omiin työoloihinsa, eivätkä tarvinneet työväenliikkeen tukea. 
Viimeksi mainittu ei kuitenkaan yksinään riitä selittämään kiinnostuksen puutetta, 
sillä myös Rock Point oli maanviljelyaluetta, ja siellä kommunistimielinen järjestö 
toimi toiseen maailmansotaan saakka (Andersson & Niskala 1981: 169).

Vaikka alueelle saapui vasemmiston kannattajia 1920-luvulla, ei Uudessa Suo-
messa vielä hautausmaiden perustamisen aikoihin ollut vasemmiston toimintaa. 
Haastateltavien mukaan 1920-luvulla alueelle muuttaneille uusil le siirtolaisille 
oli tarjolla vain marginaalisia maita, ja 1930-luvun lama vuosien aikana heidän oli 
lähdettävä etsimään toimeentuloaan muualta. Tästä syystä vasemmistolaisuus ei 
heijastunut alueen maisemaan myöhemminkään. Historiikin (LNFW 1982) elä-
mäkertatiedoista näkyy se, että kaksi ensimmäisen siirtolaissukupolven perhettä 
ja eräitä toisen sukupolven siirtolaisia muutti sosialistiseen suomalaisyhteisöön 
Sointulaan Brittiläiseen Kolumbiaan (LNFW 1982: 109–110, 129, 284–285), ja 
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yksi perhe muutti Neuvosto-Karjalaan niin sanotun ”karjalakuumeen” seurauk-
sena (LNFW 1982: 130).

Haastatteluissa kahden hautausmaan perustamissyyksi epäiltiin riitoja seu-
rakuntien välillä. Kirjallisuus tukee tätä tulkintaa. Hautausmaiden perustamisen 
aikoihin vuonna 1897–1898 noin 30 Pyhän Johanneksen seurakunnan jäsentä 
siirtyi evankeliseen herätysliikkeeseen pohjautuvaan Kansallisseurakuntaan 
(Raivio 1975: 230; The history of St. John´s…1983: 1). Eronneet palasivat takaisin 
vuonna 1907, mutta erosivat uudestaan vuonna 1919 (Raivio 1975: 230–231). 
Hautausmaiden perustamisen aikaan tapahtuneesta seurakuntien hajaannuksesta 
ei löydy kuvauksia, mutta vuonna 1919 alkaneen uuden välirikon syvyyttä kuvaa 
esimerkiksi rovasti Yrjö Raivio (1975: 231) seuraavasti:

”Kahakoihin johtanut ’vihoottelu’ jatkui kuitenkin kauan synnyttäen riitoja ja 
vaikeuttaen pappien toimintaa. Seurakunnan iltamien aikana särjettiin hevos-
ten valjaita ja päästettiin hevosia irti, iltamissa tanssittiin joskus aamuun asti 
ja miehet joivat itsensä vahvaan humalaan. Yleensä seurakunnan toiminta oli 
kuitenkin vakavaa ja arvokasta ja kokosi paljon ihmisiä yhteen.”

Vuonna 1940 pastori Saarisuu (1940: 58) kuvaa paatoksellisesti suomalaisten 
välisiä kiistoja:

”Tuntuu siltä vielä tänä päivänä, että paikkakuntalaiset ovat hengeltään ylen 
hitaat ja taipumattomat ottamaan sovinnon tekijän nöyriä ensi askeleita. 
Siksi he herkuttelevat edelleen kolmessa, neljässä pöytäkunnassa, vaikka ei 
heitä ole kylliksi täyttämään edes yhtä.” Hän (Saarisuu 1940: 59) kuitenkin 
jatkaa: ”… että keskihakuisuuden hetki on koittanut.”

Lainaukset kertovat seurakuntien välisten riitojen olleen vakavia ja heijastuneen 
myös kirkkojen ulkopuoliseen elämään. Näyttää erittäin todennäköiseltä, että 
seurakuntien väliset riidat olisivat aiheuttaneet toisen hautausmaan perusta-
misen. Myöhemmän jakautumisen aikana kirkon käyttö muodostui ryhmien 
väliseksi kynnyskysymykseksi, koska Pyhän Johanneksen seurakuntaan kuulu-
vat eivät halunneet kansalliskirkkolaisten käyttävän vuonna 1907 rakennettua 
kirkkoa.

Toivoin löytäväni ensimmäisten haudattujen vainajien henkilöllisyydestä 
vahvistuksen sille, että seurakuntien väliset ristiriidat olivat syynä kahteen 
hautausmaahan. Vanhan hautausmaan perustamisesta kerrotaan alueen asuk-
kaiden keskuudessa kahta tarinaa. Toinen tarina kertoo, että Vanhan hautaus-
maan läheisyydessä olisi kuollut lapsi, ja että David Kautonen olisi tarjonnut 
mahdollisuutta haudata hänet mailleen (Lauttamus-Birt 1993: 66; Kirjallinen 
tiedonanto…2002). Toisen tarinan mukaan kiivasluontoinen Kautonen olisi pian 
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alueelle muutettuaan riitaantunut maksamattomista veloista alueella asuneen 
ruotsalaismiehen kanssa. Riidan seurauksena Kautonen olisi tappanut ruotsalai-
sen ja haudannut hänet pienen kummun, nykyisen Kautosen mäen, pohjoispuo-
lelle. Kautonen hankki pian kyseisen vartin itselleen (Lauttamus-Birt 1993: 21). 
Lauttamus-Birtin (1993: 21) mukaan Kautonen tarjosi mäkeään hautausmaaksi 
Wilhelmiina Myllymaen (os. Lauttamus) (1896) ja hänen vastasyntyneen poi-
kansa sekä viisitoistavuotiaan Kaarlo Lauttamuksen (1897) kuoltua alueella. 
Kyseisten henkilöiden hautoja ei voi varmuudella paikallistaa, mutta Kautosen 
mäellä on useita merkitsemättömiä hautoja sekä muistomerkkejä, joista teksti 
on kulunut pois. Elämäkertatietojen mukaan neljävuotias Ernest Mustama kuoli 
vuonna 1893 aivokuumeeseen (LNFW 1982: 94). Hänen hautaansa ei löydy, eikä 
hautapaikasta ole kirjallista dokumenttia, mutta hänen vanhempansa, Matti ja 
Maria Mustama, on haudattu Kautosen mäelle. Myös Ruusa Holma kuoli 1890-lu-
vulla (LNFW 1982: 130): hänen nimensä on luettavissa eräästä kuluneesta 
muistomerkistä. Vanhalla hautausmaalla vanhin luettava kuolinvuosi on 1898 
synnytyksessä kuolleen Hilma Maria Luhtalan ja tämän vastasyntyneen tyttären 
obeliskinmallisessa muistomerkissä, joka on kuvassa 31. Elämäkertatietojen 
(LNFW 1982: 110) mukaan Hilma Luhtalan aviomies Charles Bond osti vartin, 
jolla hautausmaa sijaitsee, Kautoselta viimeistään vuonna 1898. Virallisesti Bond 
myi alueen hautausmaaksi vuonna 1902.

Uuden hautausmaan maa-alue kuului Antti Järvelle. Alue vihittiin hautaus-
maaksi vuonna 1900, mutta aita rakennettiin jo edellisenä vuonna (LNFW 1982: 
60), joten hautauksia tehtiin todennäköisesti jo aiemmin. Historiikin (LNFW 1982: 
60, 120) mukaan Uuden hautausmaan ensimmäiset haudat olivat tuberkuloosiin 
kuolleiden Heikki ja Ruusa (Hauta)Maen. Vuonna 1999 heidän hautapaikallaan 
ei ollut muistomerkkiä. Elämäkertatietojen (LNFW 1982: 120) mukaan Heikki 
(Hauta)Maen nuorin lapsi syntyi vuonna 1905, joten vanhemmat kuolivat vasta 
tuon vuoden jälkeen. Uuden hautausmaan vanhimmat luettavat muistomerkit ovat 
kaksi obeliskia. Kumpaankin muistomerkkiin on merkitty useiden ihmisten tiedot, 
joten ne on saatettu pystyttää myös myöhemmin kuin ensimmäiset kuolinvuodet 
1896 (Vaino Ansel Polvi) ja 1897 (Vaino William Aho) antaisivat ymmärtää. Jos 
nämä vainajat on haudattu kyseiselle paikalle, on hautaamisia tehty Uudelle hau-
tausmaalle jo samoihin aikoihin kuin ensimmäiset hautaukset Kautosen mäelle. 
Perheet ovat myös saattaneet haudata kyseiset lapset kodin läheisyyteen ja pys-
tyttää hautamuistomerkit myöhemmin virallisille hautausmaille. Siirtolaisuuden 
alkuaikoina oli tavallista haudata vainajat paikalle, jossa kuolema tapahtui tai 
kodin läheisyyteen (Sloane 1995: 13–17), koska hautausmaat sijaitsivat kaukana 
ja vainajien kuljettaminen oli hankalaa.

Historiikista (LNFW 1982: 56–57) löytyy maininta 17 henkilöstä, jotka osal-
listuivat Kansallisseurakunnan toimintaan. Yhdeksän heistä tai heidän läheisistä 
perheenjäsenistään on haudattu Uudelle ja seitsemän Vanhalle hautausmaalle. 
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Eroa ei siis käytännössä ole, mutta on huomattava, että vain kaksi näistä henki-
löistä kuoli seurakuntien hajaannuksen aikana, ja heidät molemmat on haudattu 
Uudelle hautausmaalle. Vuonna 1893 perustetun Pyhän Johanneksen seurakun-
nan yhdeksästätoista perustajajäsenestä (The history of St. John…1983:1) vain 
neljällä on hautapaikka Uudella hautausmaalla; kahdentoista hautapaikka on 
Vanhalla hautausmaalla ja kolmesta ei ole tietoa saatavilla. Ristiriitojen vaikutusta 
hautausmaiden perustamiseen tukee se, että Isaac Polvi Sr. kävi Kansalliskirkossa 
ainakin 1920-luvulla (LNFW 1982: 57), ja todennäköisesti jo ensimmäisen ha-
jaannuksen aikana. Hänen lapsensa Vaino Polven muistomerkki on kuolinvuoden 
mukaan Uuden hautausmaan ensimmäinen. Näin ollen Uusi hautausmaa olisi 
ollut alkujaan kansallisseurakuntalaisten perustama.

Alueen asukkaat epäilivät myös perheiden välisiä riitoja syyksi kahteen hauta-
usmaahan. Todennäköisesti seurakuntien väliset riidat muuttuivat myös perhei-
den ja yksilöiden välisiksi erimielisyyksiksi tai päinvastoin: yksilöiden riidoista 
saattoi saada alkunsa uusien seurakuntien toiminta. Koska palkattua pappia ei 
ollut, ja koska paikalliset asukkaat olivat itse vastuussa seurakuntien toiminnasta 
ja jumalanpalvelusten hoitamisesta, erimielisyyksiä syntyi helposti.

Tarkastelemalla hautamuistomerkkejä ja haudattujen luetteloita vaikuttaa 
siltä, että ennen vuotta 1905 Vanha hautausmaa oli ”suositumpi”. Haudattujen 
määrään vaikutti se, että todennäköisesti ensimmäiseksi perustetulla seurakun-
nalla oli enemmän jäseniä kuin uudella Kansallisseurakunnalla. Vaikka matka 
Uudelle hautausmaalle olisi ollut lyhyempi, käytettiin silti Vanhaa hautausmaata. 
Tämä havainto puoltaa tulkintaani, jonka mukaan hautausmaiden perustamisen 
taustalla oli uskonnollisia eroja, eikä toisen hautausmaan perustaminen ollut 
seurausta sen sijainnin tuomasta edusta.

Seurakuntien toisen hajaannuksen aikana, vuoden 1919 jälkeen, hautaus-
maiden käyttö ei todennäköisesti ollut enää riidan aihe. Seurakuntatoiminnan 
ollessa yhdistynyttä osa Uuden Suomen perheistä oli alkanut käyttää Uutta 
hautausmaata sen sijainnin tuoman edun takia, ja jatkoi saman hautausmaan 
käyttöä myöhemminkin. Huomioni kiinnittyi siihen, että useimmat kirkon siirtoa 
järjestäneet eteläosan asukkaat on haudattu eteläiselle hautausmaalle. Tämä tukee 
päätelmääni, etteivät seurakuntien väliset riidat enää vaikuttaneet hautausmaan 
valintaan, vaan valintaperusteena oli asuinpaikan sijainti. Kirkon siirron jälkeen 
ja seurakuntien yhdistyttyä Uudesta hautausmaasta on haudattujen määrän pe-
rusteella tullut suurempi. Siihen on vaikuttanut sen sijainti lähempänä kirkkoa, 
ja hautausmaan helpompi saavutettavuus etenkin talvisin.

Lestadiolaisten kohdalla hautausmaiden suosituimmuutta on vaikea selvittää, 
koska tietoja seurakunnan jäsenistä on hyvin vähän. Seurakuntalaisten nimien 
tunteminen olisi mielenkiintoista, koska heidän uskonnolliset yhteisönsä olivat 
tiiviitä, mikä edisti suomen kielen ja kulttuurin säilymistä (Anderson & Niskala 
1981). Lestadiolaisia olivat ainakin Jacob ja Kristiina Kallio sekä Antti Kangas, 
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jotka on haudattu Uudelle hautausmaalle (LNFW 1982: 57–58). Historiikkien 
(LNFW 1982: 58–59) avulla selvisi se, että Helluntaiseurakunnan jäseniä oli 
haudattu kummallekin hautausmaalle, Vanhan hautausmaan ollessa hieman 
suositumpi.

5.2.2. Kaariportit

Vuonna 1985 hautausmaiden perusteellisten kunnostustöiden yhteydessä mo-
lemmille hautausmaille rakennettiin kaariportit sekä verkkoaidat ympäröimään 
hautausmaita (LNFW 2001: 35). Tätä ennen Uutta hautausmaata ympäröivät 
vuonna 1899 rakennettu puinen aita (LNFW 1982: 60) ja myöhemmin istutetut 
pensaat. Myös Vanha hautausmaa oli aidattu jo aikaisemmin. Hautausmaiden 
aitaamisella on perinteisesti erotettu pyhä alue maallisesta ympäristöstä. Aitaa-
malla on kunnioitettu vainajia ja hautoja, mahdollistettu hautarauha sekä estetty 
eläinten pääsy hautausmaille (Lempiäinen 1990a: 8; Heng 1994: 59; Jordan 2002: 
99; ks. myös Sloane 1995: 20–21). Etenkin kiviaidat ja niihin liittyvät portit ovat 
olennainen osa suomalaista hautausmaata (Heng 1994: 59). Suomessa myös vesi 
on erottanut elävät ja kuolleet toisistaan sekä eristänyt henget elävien ympäris-
töstä (Pentikäinen 1990: 11–12, 37). Ensimmäiset suomalaiset uudisasukkaat 
muuttivat jo 1600-luvun alkupuoliskolla Uuden Ruotsin siirtokuntaan nykyisen 
Delawaren osavaltion rannikolle. Siellä suomalaisten hautausmaat sijaitsivat saa-
rissa ja joentörmillä erottuen näin muiden ryhmien hautausmaista (Pentikäinen 
1990: 37, 81–82).

Aitoja näkyvämpi elementti Uuden Suomen hautausmailla ovat vuonna 1985 
rakennetut takorautaiset kaariportit. Vanhan hautausmaan portti näkyy kuvassa 
29. Kaariportit ovat tärkeä elementti pohjoisamerikkalaisilla hautausmailla (Jor-
dan 2002). Hautajaissaatto kulkee leveän, niin sanotun ”ruumisportin” (lichgate) 
kautta hautausmaalle. Vierailijat käyttävät yleensä sivuilla sijaitsevia kapeita 
portteja (Jordan 2002: 38). Sama kulkukäytäntö on ollut Suomessakin, mutta 
porteissa ei yleensä ole kaartuvaa yläosaa (Heng 1994: 59). Jordanin (2002) 
mukaan pohjoisamerikkalaisten kaariporttien alkuperä on Britanniassa. Siellä 
puurakenteiset katokselliset kaariportit ovat johtaneet kirkkomaille ja toimineet 
hautausseremonian aloituspaikkoina. Kuitenkin myös monilla muilla etnisillä ja 
uskonnollisilla ryhmillä on pitkät perinteet hautausmaiden porttien rakentami-
sessa. Esimerkiksi Kiinan hautausmailla ”henkiporttien” tarkoituksena on estää 
henkien poistuminen hautausmaalta (Napoleon Purnell 1993: 194). Myös Suo-
messa rakennettiin erityisiä porttihuoneita tai katoksellisia portteja, jotka toimivat 
kulkuväylinä kirkkomaalle ja kirkkoon. Kirkosta erillään olevilla hautausmailla sen 
sijaan tavallisia ovat olleet matalat takorautaiset portit. Portit tehtiin käytännön 
syistä, mahdollistamaan pääsy aidatulle hautausmaalle, mutta portteihin liittyy 
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myös kristillistä symboliikkaa. Portit merkitsevät matkaa taivaan valtakuntaan 
ja pelastukseen (Keister 2004: 116).

Pohjois-Amerikassa hautausmaiden kaariporteista näyttää muodostuneen 
hautausmaan yleisiä symboleita väestön etnisestä alkuperästä tai uskonnosta riip-
pumatta (ks. Jeane 1995; Jordan 2002: 38–39). Ideologiaan katsomatta vainajille 
halutaan suoda rauha, ja erottaa kuolleiden ja elävien alueet toisistaan aidalla ja 
portilla. Kaariporttien avulla hautausmaat myös erottuvat ympäristöstään kau-
empaa ja selvemmin (Kiest 1993: 92).

Uudessa Suomessa portit sekä rajaavat ja merkitsevät hautausmaata että ovat 
tärkeitä kollektiivisia muistomerkkejä, jotka ilmentävät virallista paikallishistori-
aa, ja sitä miten asukkaat haluavat tulla nähdyiksi. Portit maisemallistavat yhteisön 
identiteettiä ja ”vahvistavat” paikan ja yhteisön ”aitouden” (Raivo 2000: 147). Port-
tien rakentaminen liittyy yleiseen etnisyyden arvostamisen nousuun 1970-luvulla 
sekä Kanadassa 1980-luvulla käynnistyneeseen monikulttuurisuuspolitiikkaan, 
joka korosti kanadalaisten mahdollisuutta tuoda esiin etnisiä juuriaan. Kun portit 

Kuva 29. Vuonna 1985 pystytetty Uuden Suomen Vanhan hautausmaan portti, jossa 
on sekä uskonnollista että etnistä symboliikkaa. Portin kuparinen muistotaulu, joka 
näkyy myös kuvassa 30, kertoo paikallisten asukkaiden arvoista ja tärkeäksi kokemasta 
historiasta. Portit on suunnitellut ja toteuttanut Roy Sippola (LNFW 2001:35). Taustalla 
näkyy Kautosen mäki. Mäellä on 46 muistomerkkiä, jotka on pystytetty ainakin 68 
vainajalle.
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rakennettiin, Suomessa syntyneitä asukkaita ei enää juurikaan ollut elossa. Huoli 
etnisen alkuperän katoamisesta oli ilmeinen. Porttien avulla siirtolaisten jälkeläi-
set ovat tuoneet syntyperäänsä, identiteettiään, arvojaan ja yhteisöllisyyttä osaksi 
rakennettua maisemaa. Portit ovat muistomerkkejä, joilla kunnioitetaan esi-isien 
työtä ja kiinnitetään tietoisesti kävijän huomio suomalaisiin juuriin ja asutushis-
toriaan. Hautausmaiden yhdenmukaiset portit antavat mielikuvan yhtenäisestä 
suomalaisten asuttamasta alueesta. Kahtena hautausmaana materialisoituneet 
asukkaiden ja osayhteisöjen väliset ristiriidat on haluttu unohtaa.

Molempien hautausmaiden portin pielissä olevat kupariset muistotaulut 
kertovat lyhyesti suomalaisalueen ja hautausmaiden historiasta sekä asukkaiden 
arvostamista asioista. Kuvasta 30 näkyy se, että suomalaiset uudisasukkaat ja 
uudisraivaus ovat keskeinen osa yhteisöllistä muistamista. Vanha hautausmaa on 
saanut nimensä Kautosen mäki alueen ensimmäisestä uudisasukkaasta, ja hänen 
merkitystään alueen perustajana korostetaan myös tekstissä. Kummatkin portit 
on myös omistettu suomalaisille uudisasukkaille, Uusi hautausmaa lisäksi heidän 
jälkeläisilleen. Hautausmaiden perustamisvuodet ajoittavat ne osaksi alueen 

Kuva 30. Hautausmaiden porttien muistotaulut vahvistavat Uuden Suomen asukkaiden 
yhteisöllistä identiteettiä ja tukevat valitun historian muistamista. Siinä korostuvat 
suomalaisuus, uudisraivaus, sisu, maanviljely, suomen kieli ja uskonto. Samalla 
muistotaulut vahvistavat paikan ja yhteisön aitouden vierailijoidenkin mielikuvissa 
(ks. Raivo 2000).
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rakentumista, ja ilmentävät lisäksi sitä, että suomalaiset ja heidän jälkeläisensä 
ovat pysyneet alueella uudisasutuksen alusta saakka.

Asukkaiden suomalainen alkuperä ilmenee myös kummassakin muistotau-
lussa käytetystä suomen kielestä. Samalla tulee esiin suomen kielen keskeinen 
merkitys asukkaille. Lähes sata vuotta uudisasutuksen alkamisen jälkeen alueella 
puhuttiin edelleen suomea. Se myös haluttiin tuoda esiin huolimatta siitä, että 
harva alueen ulkopuolinen ymmärtäisi lukemaansa. Suomen kieli toimii yhteisön 
sisäisenä, yhteisöllisyyttä rakentavana merkitysjärjestelmänä (ks. Hall 2003a: 
88). Samalla se toivottaa alueen ulkopuoliset, erityisesti suomen kieltä osaavat 
henkilöt tervetulleiksi. Heille suomen kielen käyttö vieraassa ympäristössä toimii 
huomionherättäjänä ja helpottaa tutustumista asukkaisiin, samaan tapaan kuin 
suomalaisperäisten henkilönnimien käyttäminen helpottaa tutustumista nimen 
alkuperän tunnistaviin ihmisiin (ks. Palo Stoller 1996: 58).

Suomen kielen arvostuksen nousu 1970-luvun jälkeen näkyy esimerkiksi siinä, 
että vuonna 1967 pystytetty uudisasukkaiden muistokivi kirkon vieressä on eng-
lanninkielinen, kun taas lähes kaksikymmentä vuotta myöhemmin rakennetuissa 
porteissa on käytetty suomen kieltä. Suomen kielen arvostaminen on lisääntynyt 
yleisen etnisten kulttuurien arvostuksen nousun ja uusidentifikaation myötä (Air-
riess & Miyares 2007: 11–12). Se puolestaan liittyy vuorovaikutteisesti Kanadan 
monikulttuurisuuspolitiikkaan, joka on edesauttanut etnisten kulttuuripiirteiden 
säilymistä ja arvostamista. Toisaalta monikulttuurisuuden idean taustalla on et-
nisyyden arvostuksen nousu. Myös suomea osaavien määrän vähentyminen on 
lisännyt sen taidon arvostusta Uudessa Suomessa.

Suomenkielinen psalmi Uuden hautausmaan muistotaulussa korostaa hauta-
usmaan käyttäjien uskonnollisuutta. Vanhan hautausmaan tekstissä uskonnolli-
suus ei ilmene, mutta porteissa on muuta kristillistä symboliikkaa. Kummassakin 
portissa on kristinuskon symboli risti sekä valkoinen kyyhkynen Pyhän Hengen 
symbolina. Uuden Suomen ensimmäiset uudisasukkaat muuttivat 1800-luvun 
lopulla Pohjanmaalta, jossa uskonnollisuus korostui erityisen voimakkaasti 
evankelisluterilaisten herätysliikkeiden vaikutuksesta. Herätysliikkeiden toi-
minta siirtyi siirtolaisten mukana Uuteen Suomeen, jossa etenkin Evankelisella 
liikkeellä oli runsaasti kannattajia asutuksen ensimmäisinä vuosikymmeninä. 
1910-luvulla myös lestadiolaisten kannatus alkoi nousta. Suomalainen etninen 
yhteisö puolestaan edesauttoi näiden arvojen säilymistä, koska luterilaisuuden 
avulla siirtolaiset ylläpitivät vanhoja tapoja ja kieltä. Uskonto ja siihen liittyvät 
rakenteet ja seremoniat toimivat siltana lähtömaahan. Hautausmaat olivat tärkeä 
paikka, jossa voitiin toteuttaa näitä seremonioita ja maisemallistaa arvoja.

Luterilaisuuteen liittyy keskeisesti korkea työmoraali eli ahkeruus ja ruu-
miillisen työn arvostaminen. Se korostui erityisesti talonpoikaisessa kulttuu-
rissa (Korhonen 1999: 143; Halonen 2005: 171; Leskinen & Moilanen 2006: 
233–236), jonka piiristä valtaosa Uuden Suomen uudisasukkaista oli lähtöisin. 
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Suomessa työn arvostusta nostettiin niin sanotuilla ”raatamiskertomuksilla”, joissa 
työnteko yhdistyi sankaritarinaan. Ahkeran kansan narratiivi rakensi osaltaan 
Suomen kansallista identiteettiä (Leskinen & Moilanen 2006: 235–236). Työn 
arvostaminen ilmenee Uuden Suomen hautausmaiden muistotauluissa esi-isien 
uudisraivaustyön kunnioittamisena, maanviljelyn korostamisena sekä suomen-
kielisen sanan ”sisu” käytöllä. ”Sisu” assosioituu suomalaissiirtolaisten ja heidän 
jälkeläistensä keskuudessa voimakkaasti suomalaisuuteen. Sana kuvaa heille 
suomalaisuuden syvintä olemusta: sitkeyttä ja voimaa asettua vieraalle maalle 
ja aloittaa elämä alusta, mutta ylläpitää myös vanhoja arvoja. Ilman ”sisua” suo-
malaiset uudisasukkaat eivät olisi pystyneet asuttamaan kivikkoista ja syrjäistä 
Uuden Suomen aluetta. ”Sisun” merkitystä suomalaisille siirtolaisille kuvaa myös 
se, että Pohjois-Wisconsinissa sijaitsevan Oulun hautausmaalla on hautakivi, johon 
on kaiverrettu sana ”sisu”.

Korkean työmoraalin ja ruumiillisen työn arvostuksen myötä ”sisu” on myös 
keskeinen osa perinteistä luterilaisuuden ihannetta. Esi-isien ”sisun” kautta 
nykyiset asukkaat vahvistavat omaa itsetuntoaan. ”Sisu”, esi-isien kunnioitus ja 
ylpeys heidän työstään ilmenevät myös historiikeista (LNFW 1982, 2001), joista 
löytyy ”sisusta” 21 mainintaa, joista poimin kaksi esimerkkiä:

“Suomalaiset uudisasukkaat toivat mukanaan arvokkaimman luonteenpiir-
teensä, sisunsa” (LNFW 2001: 11) ja ”Vanhempieni suurin perintö on työ-
etiikka, sitkeys ja päättäväisyys tai sisu kuten suomeksi sanotaan” (LNFW 
2001: 69).

Lainaukset kuvaavat myös sitä, miten siirtolaisten arvomaailma on siirtynyt heidän 
jälkeläisilleen. Myös siirtolaisviranomaiset (ks. Hendrickson 1892: 172; Mair 1899) 
pitivät suomalaisia ahkerina työntekijöinä. Ennakko-odotukset lisäsivät suomalais-
ten ylpeyttä omasta ahkeruudestaan ja edistivät saadun imagon ylläpitoa.

Hautausmaiden portit myös konkretisoivat alueen nimen osaksi maisemaa. 
Uuden Suomen koulun ja postitoimiston lopetettua toimintansa nimi ”New Fin-
land” ei ollut yli 20 vuoteen näkyvä osa maisemaa. Molempien hautausmaiden 
samanlaisissa takorautaisissa porteissa lukee suurin kirjaimin NEW FINLAND. 
Konkreettisena maisemaelementtinä se edistää asukkaiden identifikaatiota ja 
helpottaa muualla asuvien henkilöiden sekä tulevien sukupolvien mahdollisuutta 
paikallistaa Uusi Suomi fyysisenä alueena. Fyysisenä maisemaelementtinä nimi 
todistaa sen, että Uusi Suomi on olemassa, vaikka nimi ei ole esiintynyt virallisilla 
kartoilla 1900-luvun alun jälkeen. Alueen nimi on samalla sen tärkein etninen 
symboli, joka kertoo asukkaiden alkuperästä.

Myös porttien väritys on osa etnisyyden ikonografiaa. Uuden hautausmaan 
portissa on käytetty Suomen lipun värejä, sinistä ja valkoista. Nämä värit ovat 
muodostuneet Suomen kansallisväreiksi, ja symboloivat suomalaisuutta. Vaikka 
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suomalainen syntyperä on asukkaille tärkeä, näkyy porteista myös uudisasukkai-
den ja heidän jälkeläistensä kanadalainen identiteetti, erityisesti heidän vahvat 
siteensä Saskatchewaniin. Vanhan hautausmaan portin värit ovat keltainen, 
valkoinen ja sininen. Keltainen on yksi Saskatchewanin lipun väreistä. Lisäksi 
kummankin portin kaaressa on kaksi metsäliljaa (western red lily eli philadelphi-
cum andinum; ks. Räty & Alanko 2004: 86). Tämä pohjoisamerikkalainen lilja on 
Saskatchewanin virallinen tunnus, ja esiintyy myös provinssin lipussa. Saskat-
chewanin tunnukset liittävät Uuden Suomen entiset ja nykyiset asukkaat osaksi 
provinssin ja Kanadan historiaa. Tunnukset vahvistavat asukkaiden kokemusta 
siitä, että he ovat yhteisönä vaikuttaneet provinssin syntyyn ja kehitykseen. 
Uuden Suomen uudisasukkaat olivat ensimmäisten uudistilallisten joukossa 
asuttamassa Saskatchewania ja raivaamassa aluetta maataloustuotantoon. 
Näin he ovat olleet osallisia siihen, että Saskatchewanista tuli provinssi vuonna 
1905. Paikalliset, alueelliset ja kansalliset identiteetit eivät välttämättä kilpaile 
toistensa kanssa (Knight 1999: 318) vaan limittyvät toisiinsa kuten porteista 
on nähtävissä.

5.2.3. Porttien sisäpuolella

Uuden Suomen molempien hautausmaiden vanhin osa sijoittuu mäelle. Monissa 
tutkimuksissa (esim. Kniffen 1967; Francaviglia 1971; Kiest 1993; Hannon 1995; 
Jeane 1995) todetaan etenkin pioneeriajan hautausmaiden sijaitsevan maaston 
muuta ympäristöä korkeammalla kohdalla. Tällä sijainnilla on nähty sekä uskon-
nollinen että taloudellinen tausta. Juutalais-kristillisessä perinteessä mäkien ja 
vuorten huiput ovat hengellisiä paikkoja, ja ne ovat myös vähiten alttiita tulville. 
Niillä ei myöskään ole merkittävää maataloudellista arvoa. Suomessa, kuten 
läntisessä Keski-Euroopassakin, morfologiaa suurempi merkitys on ollut kirkon 
ja asutuksen sijainnilla. Hannon (1995: 247) arvelee, että siirtolaiset saattoivat 
omaksua intiaanien tavan rakentaa hautausmaat mäelle, ja levittää tätä tapaa 
edelleen länteen. Uuden Suomen Vanhan hautausmaan perustamiseen Kautosen 
mäelle on todennäköisesti vaikuttanut tulvavaara, sillä hautausmaalle johtavan 
kapean tien molemmin puolin levittäytyy majavien asuttama kosteikko. Mäeltä 
hautausmaata on myöhemmin laajennettu tasangolle. Preerian melko tasaisessa 
maisemassa hautausmaiden on lisäksi haluttu erottuvan ympäristöstään (Kiest 
1993: 82); Uusi hautausmaa on myös perustettu pienelle mäelle.

Hautausmailla on noudatettu Suomessakin käytettyä kristillistä tapaa haudata 
vainajat kasvot itää kohti. Se pohjautuu uskomukseen ylösnousseen Kristuksen 
saapumisesta idästä (Hannon 1995: 247). Nykyään Suomessa useilla hautaus-
mailla on luovuttu tästä käytännöstä, ja haudat sijaitsevat muistomerkkien taustat 
vastakkain. Näin säästetään tilaa ja helpotetaan hautausmaiden hoitoa.
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Hautapaikkojen sijainti ja paikan koko kertovat usein perheiden taloudellisesta 
tilanteesta (Price 1966; Francaviglia 1971; Jordan 2002), mutta Uudessa Suomessa 
tällaisia eroja ei huomaa. Kautosen mäkeä lukuun ottamatta hautausmaat on jaettu 
yhtäläisiin geometrisiin ruutuihin. Ennen kuin ruutujako tehtiin, hautausmaita 
laajennettiin vähitellen ensimmäisten hautojen ympärille. Myöskään maisemal-
lisesti ”parempia” paikkoja ei ole.

Hautapaikan sijainnin ja koon lisäksi suuret hautamuistomerkit ja veistok-
set ovat olleet merkki yhteiskunnallisesta menestymisestä. Tämä näkyi etenkin 

Kuva 31. Kaksi Kautosen mäellä sijaitsevaa hautamuistomerkkiä ilmentävät materiaalin 
ja toteutuksen vaikutusta hautamuistomerkkien säilyvyyteen. Vasemmalla kotitekoinen, 
luonnonkivestä valmistettu, vuonna 1900 kuolleen John Andersonin muistomerkki. Sen 
teksti on kulunut erittäin vaikealukuiseksi. Sen sijaan ammattilaisen samoihin aikoihin 
valmistamassa, iäisyyttä symboloivassa obeliskinmallisessa muistomerkissä teksti on 
säilynyt helposti luettavana. Vuonna 1898 kuolleen Hilma Maria Luhtalan ja hänen 
tyttärensä muistokirjoitukset ovat sekä suomeksi että englanniksi. Muistomerkissä 
on viljalyhde, joka kuitenkin yleistyi Uuden Suomen hautamuistomerkeissä vasta 
1980-luvulta lähtien.
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1800-luvun maallistuneissa länsimaisissa yhteiskunnissa, joissa hautausmaista 
tuli keskeisiä paikkoja ilmentää ja vahvistaa perheiden sosioekonomista ase-
maa (Lindgren 2009: 34–35). Asukkaiden taloudellisen tilanteen erot näkyvät 
myös Uuden Suomen muistomerkeistä: erot vaatimattomien kotitekoisten ja 
viimeisteltyjen, korkeiden tehdasvalmisteisten kivien välillä ovat suuret. Osalla 
siirtolaisista oli alueelle muuttaessaan mukanaan pääomaa, jonka avulla he saivat 
maanviljelyksen helpommin alkuun, mikä puolestaan paransi heidän taloudel-
lista tilannettaan entisestään. Toiset taas saapuivat alueelle ilman omaisuutta, 
”ilmaisen” maan houkuttelemina. Elämä oli aloitettava tyhjästä, eikä kalliisiin 
hautakiviin ollut rahaa. Uudessa Suomessa myös pitkät etäisyydet ovat nostaneet 
kustannuksia ja rajoittaneet hautakivien ostoa. Hautakivien merkinnät kertovat, 
että niitä tilattiin 200 kilometrin päästä Brandonista Manitobasta.

Uuden Suomen hautausmaiden kotitekoisista muistomerkeistä välittyy myös 
asukkaiden suomalainen alkuperä, mutta näiden muistomerkkien materiaali aihe-
uttaa sen, että ne kuluvat sarjatuotantona valmistettuja nopeammin, kuten kuvasta 
31 käy ilmi. Tämä todistaa sen, että taloudelliset tekijät vaikuttivat identiteetin 
ilmenemiseen maisemassa, ja etenkin näiden representaatioiden säilymiseen. 
Kotitekoisia muistomerkkejä valmistettiin usein puusta, betonista ja luonnonki-
vistä. Etenkään puiset muistomerkit eivät ole kestäneet. Vanhalla hautausmaalla 
on jäljellä kaksi nimetöntä puuristiä (kuva 4) aivan hautausmaan takanurkassa, 
mutta puisia merkkejä on ollut enemmän. Vanhimmat luettavat muistomerkit 
ovat molemmilla hautausmailla liikkeiden valmistamia, korkeita, pylväsmallisia 
obeliskikiviä, joihin oli mahdollisuus sijoittaa runsaasti ikonografiaa, koska kaikki 
neljä sivua olivat käytössä. Vaurautta ilmentävät obeliskinmalliset muistomerkit 
olivat suosittuja Pohjois-Amerikan hautausmailla yhteensä noin 60 vuoden ajan 
1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin puolin (Price 1966; Francaviglia 
1971). Kuvassa 31 näkyvä obeliskikivi on Kautosen mäen vanhin luettavana 
säilynyt muistomerkki. Viimeiset tämän malliset kivet Uudessa Suomessa ovat 
1930-luvulta (kuva 6). Samoihin aikoihin loppuu myös suurten, niin sanottujen 
”saarnatuoli-kivien” käyttö.

Vaikka Uusi Suomi sijaitsi syrjässä, eri aikakausien suositut hautakivimallit 
ja niiden muutokset näkyvät sen hautausmailla (esim. Price 1966; Francaviglia 
1971; Dethlefsen 1981). Sarjatuotantona valmistettujen hautamuistomerkkien 
valintaa ohjaa niiden tarjonta: tämä aiheuttaa sen, että samat mallit toistuvat 
eri hautausmailla. Suomessakin hautakivimallit noudattivat ulkomaisia malleja 
jo 1800-luvulla (Hirvilahti 1998: 78). Uudessa Suomessa tyylin muutokset hei-
jastuivat myös kotitekoisiin muistomerkkeihin. Kuvassa 33 näkyvä betonista 
valettu obeliskinmallinen muistomerkki osoittaa sen, että kotitekoisten muisto-
merkkien haluttiin mukailevan suosittuja sarjatuotantona valmistettuja malleja. 
1940-luvun jälkeen Uuden Suomen hautakivet muuttuivat yhdenmukaisiksi, ja 
kotitekoisten muistomerkkien osuus väheni. Esimerkiksi suorakaiteen muotoi-
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nen, yläreunastaan kaareva, korokkeelle asetettu kivi tuli suosituksi 1940-luvun 
puolivälistä alkaen. Tämä malli näkyy kuvassa 34. Toinen suosittu malli on litteä, 
maassa makaava hautakivi, joka on yleisin Vanhan hautausmaan kivistä (kuva 6). 
Niitä on lähes kaksinkertainen määrä seuraavaksi yleisimpään, edellä mainittuun 
yläreunastaan kaarevaan, suorakaiteen muotoiseen kiveen verrattuna. Uudella 
hautausmaalla näitä kahta mallia on yhtä paljon.

Näiden mallien yleistymisen taustalla ovat taloudellisten erojen tasoittuminen 
1940-luvulla, muuttuneet käsitykset kuolemasta sekä hautausmaiden hoidolliset 
tekijät. Jacksonin (1967) mukaan ihmiset halusivat poistaa kuoleman merkit 
maisemasta. Koska kuolema ymmärrettiin pelottavana, se haluttiin unohtaa 
arjen elämässä. Tämä vaikutti muistomerkkien mataloittamiseen ja etenkin 
litteiden, maisemassa ”näkymättömien” muistomerkkien yleistymiseen. Monilla 
hautausmailla suosittiin pieniä ja matalia muistomerkkejä, koska niiden nähtiin 
helpottavan hautausmaiden hoitoa ja tiivistävän tilanpuutteesta kärsiviä hauta-
usmaita. Nähdäkseni Uuden Suomen hautausmailla litteillä muistomerkeillä ei 
saavuteta hyötyä hoidon kannalta, pikemminkin päinvastoin: hautausmailla ei ole 
polkuverkostoa vaan haudat sijaitsevat nurmialueella. Kun ruoho kasvaa, litteitä 
muistomerkkejä on erittäin vaikea paikallistaa. Käytännön tekijöitä enemmän 
muistomerkkien malleihin näyttää kuitenkin vaikuttaneen yhteiskunnallinen 
muutosprosessi, joka muutti suhtautumista kuolemaan ja samalla muistomerkki-
en ”muotia”. Muistomerkit pienenivät ja yhdenmukaistuivat, koska taloudellisen 
aseman ilmentämistä hautamuistomerkin avulla ei pidetty enää sopivana (Lind-
gren 2000: 215). Taloudellisten erojen tasoittuessa kotitekoisia muistomerkkejä 
ei juurikaan enää valmistettu Uudessa Suomessa, vaan asukkaat suosivat yleisiä 
malleja, jotka olivat pelkistetympiä kuin 1900-luvun alussa (esim. Francaviglia 
1971). Sama yhtenäistyminen näkyi myös Uuden Suomen rakennuksissa val-
mistalomallien yleistyttyä. 1970-luvulta lähtien persoonallisemmat hautakivet 
alkoivat jälleen yleistyä (Meyer 1995: 62), mikä näkyy myös Uudessa Suomessa. 
Muistomerkkien ikonografia alkoi monipuolistua ja suomen kieli tauon jälkeen 
näkyä muistokirjoituksissa.

Suomen kieli hautamuistomerkeissä

Hautamuistomerkeissä käytetty kieli on selkeä osoitus asukkaiden etnisestä 
taustasta ja kielellisestä akkulturaatiosta. Suomenkielisiä tekstejä on etenkin 
vanhimmissa teollisesti valmistetuissa muistomerkeissä, koska useat kotite-
koiset merkit ovat kuluneet lukukelvottomiksi. Tutkimusajankohtana Vanhalla 
hautausmaalla suomen kieltä oli säilynyt 13:ssa ja Uudella hautausmaalla 25 
hautamuistomerkissä. Yhteensä tämä on noin viisi prosenttia kaikista muisto-
merkeistä. Suomalaisen asutuksen määrä huomioiden luku vaikuttaa matalalta. 
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Suomenkielisiä muistomerkkejä on todennäköisesti ollut enemmän, mutta ne 
ovat kuluneet lukukelvottomiksi, ja ne on saatettu lopulta poistaa kokonaan. On 
myös huomioitava se, että hautausmailla on useita muistomerkkejä, joissa maini-
taan ainoastaan henkilön nimi ja elinaika. Näissä muistomerkeissä suomalainen 
alkuperä ilmenee nimistöstä, jota tarkastelen erikseen.

Kuten kuvasta 32 voi havaita, Vanhalla hautausmaalla suomen kielen käyttö 
on ollut tasaista vuoteen 1935 asti, jolloin se käytännössä loppuu kahta 1950-lu-
vun tekstiä lukuun ottamatta. Uudella hautausmaalla suomea on käytetty eniten 
vuosien 1910 ja 1925 välillä, jonka jälkeen käyttö jatkuu vuoteen 1940. Tämän 
jälkeen suomea on käytetty vain kolmessa hautakivessä. Syyt muistomerkeissä 
käytetyssä kielessä tapahtuneeseen muutokseen löytyvät yhteisön kielellisestä 
akkulturaatiosta, sekä maailman poliittisesta tilanteesta. Siirtolaisten jälkeläiset 
olivat yli 40 vuodessa ehtineet omaksua englannin kielen, ja suomen kielen käyttö 
alkoi vähentyä, etenkin lasten keskuudessa. Tätä tulkintaani tukee se, että esimer-
kiksi pyhäkoulu ja rippikoulu muutettiin englanninkielisiksi. Kielen muuttamisella 
pyrittiin pitämään nuoret mukana seurakunnan toiminnassa. Samalla kuitenkin 
heikennettiin entisestään lasten ja nuorten suomen kielen taitoa, koska kieltä 
ei enää tarvinnut käyttää. Lesta diolai set jatkoivat suomenkielistä pyhäkoulua 
1950-luvulle saakka (LNFW 1982: 58). Monet siirtolaisten jälkeläiset olivat myös 
muuttaneet alueelta pois, ja heidän suomen kielen taitonsa oli ilman jatkuvaa 
vuorovaikutusta yhteisön kanssa alkanut heiketä. Valitsemalla englanninkieliset 
tekstit omaiset todennäköisesti halusivat myös ulkopuolisten ja tulevien sukupol-
vien pystyvän lukemaan muistomerkkejä. Saattoi myös käydä niin, etteivät hau-
tamuistomerkin pystyttäneet, muualla asuneet vainajan omaiset enää osanneet 
suomea, ja tästä syystä muistokirjoitukset tehtiin englanninkielisiksi.

Maailman poliittinen tilanne on myös todennäköisesti vaikuttanut haluun vähen-
tää suomen kielen käyttöä, koska toisen maailmansodan aikana Kanada piti Suomea 
vihollisvaltionaan. Suomalaisilla oli näin erityinen tarve osoittaa lojaalisuuttaan 

Kuva 32. Suomen kielen käyttö hautamuistomerkeissä eri aikoina Uuden Suomen 
hautausmailla.

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 19901980

Suomen kieltä käytetty hautamuistomerkissä Vanhalla hautausmaalla

Suomen kieltä käytetty hautamuistomerkissä Uudella hautausmaalla

Vuosi Aika ei
tiedossa
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Kanadalle. Kanada myös rajoitti vihollisryhmien etnisten tunnusten ja symbolien 
käyttöä (Lindström 2000). Uskon määräysten vaikuttaneen myös Uudessa Suo-
messa, vaikka Pyhän Johanneksen kirkkoon hankittiinkin toisen maailmansodan  
loppupuolella alttaritaulu suomenkielisin tekstein. Kirkkorakennus oli hautausmaita 
suljetumpi ja näin turvallisempi paikka tuoda esiin suomalaista syntyperää.

Vaikka suomen kielen käyttö instituutioissa väheni, sen taito kuitenkin säilyi 
alueella asuvilla siirtolaisilla ja heidän jälkeläisillään. Kielitaitoa pidettiin aktiivi-
sesti yllä esimerkiksi laulujen ja virsien avulla, lukemalla suomenkielisiä lehtiä, 
suomen kielen oppitunneilla ja raamattupiireissä. Etenkin vanhempi väestö puhui 
keskenään suomea. Torman (1988: 111) mukaan Etelä-Dakotan suomalaisten 
siirtolaisten hautamuistomerkeissä suomen kielen käyttö loppui jo 1920-luvulla. 
Torman (1988) tutkimat suomalaisyhteisöt olivat iältään hieman Uutta Suomea 
vanhempia, mutta lähes samankokoisia kuin Uusi Suomi. Suomen kielen käyttöä 
näillä alueilla vähensi jo 1890-luvulla tapahtunut voimakas lähtömuutto. Uudessa 
Suomessa suomen kielen taidon säilyminen vuosituhannen vaihteeseen ilmenee 
maisemassa hautausmaan porttien muistotauluissa sekä vuonna 1986 pystyte-
tyssä hautamuistomerkissä.

Kuva 33. Esimerkki suomenkielisestä 
uskonnollisesta muistokirjoituksesta 
vuonna 1914 kuolleen Kaisa 
Kankaan muistomerkissä Uudella 
hautausmaalla. Muistomerkki on 
betonia ja kotitekoinen, mutta 
sen muotoon on saatu vaikutteita 
1900-luvun alussa suosituista 
obeliskinmuotoisista teollisista 
muistokivistä. Kuvasta näkyy se, 
miten betoni rapautuu vähitellen. 
Betoni yleistyi koti tekoisissa 
muistomerkeissä 1900-luvun alussa 
(Jordan 2002: 48).
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Lähes kaikki tutkimani suomenkieliset epitafit eli muistokirjoitukset (ks. 
Edgette 1995) ovat uskonnollisia. Ne kertovat alueen vahvasta uskonnollisuudes-
ta. Hyvä osoitus uskonnon merkityksestä on esimerkiksi vuonna 1942 kuolleen 
Elizabeth Katajamäen muistokirjoitus, psalmi 71: 5: ”Sillä sinä olet toivoni Herra 
/ Herra, sinä olet ollut turvani nuoruudestani saakka”. Siinä korostuu uskonnon 
vainajalle suoma turvallisuus, joka on jatkunut koko vainajan elämän ajan. Toinen 
esimerkki uskonnollisesta epitafista on kuvassa 33. Muistomerkin epitafi ”Autuas 
on jokainen joka Herraa pelkää ja hänen tiellänsä vaeltaa” kertoo paitsi vainajan 
uskonnollisuudesta myös ohjaa lukijaansa ”herran tielle”.

Usein etnistä alkuperää tuodaan hautamuistomerkeissä esiin syntymäpaikan 
tai -maan ilmoittamisella (Jordan 2002: 117; Francis ym. 2005: 188). Esimerkiksi 
Jordan (2002: 116–117) pitää Texasin saksalaisten siirtolaisten keskuudessa 
käytössä ollutta tapaa ilmoittaa syntymäpaikka oireena koti-ikävästä. Uudessa 
Suomessa syntymäpaikan ilmaiseminen ei ole ollut tapana. Kaipauksessa synty-
mämaahan oli suuria eroja yksilöiden välillä. Toiset olivat jo lähtiessään päättäneet 
jäädä Pohjois-Amerikkaan, toiset taas suunnittelivat viettävänsä siellä vain muuta-
man vuoden. Tutkimusajankohdan hautamuistomerkit eivät tätä kuitenkaan kerro. 
Syntymäpaikkaa ei ole ollut tapana merkitä hautamuistomerkkeihin Suomessa-
kaan, joten siirtolaiset jatkoivat samaa käytäntöä. Myös kaiverruskustannukset 
vaikuttivat siihen, miten paljon tekstiä hautakiviin laitettiin. Suomalainen tausta 
tuodaan esiin muistokirjoituksessa vain kerran. Siinä korostetaan henkilön olleen 
alueen ensimmäinen suomalainen nainen. Lisäksi yhdessä tutkimusajankohtana 
lukukelpoisessa Uuden Suomen muistomerkissä mainitaan syntymäpaikaksi 
New Finland. Tämä kertoo omaisten halusta korostaa Uuden Suomen merki-
tystä vainajalle. Vaikka Uutta Suomea ei löydy kartoilta, se on silti ollut vainajan 
syntymäpaikka. Syntymäpaikan merkitseminen tapahtui vuonna 1995. Tämä on 
osoitus hautausmaiden porteistakin näkyneestä Uuden Suomen ja samalla hen-
kilökohtaisten juurien arvostuksen lisääntymisestä 1980-luvun jälkeen.

Pentikäinen (1990: 85) mainitsee Uudesta Suomesta muistomerkin, jossa 
itään katsovan kyyhkysen alla on teksti: ”Ruumiini maatuu tänne, sieluni lentää 
Suomeen”. Se on selkeä osoitus kaipuusta Suomeen ja yhteydenpidon jatkumisesta 
lähtömaahan. Muistokirjoituksessa sielun halutaan palaavan takaisin kotimaahan 
läheisten luo. Tutkimusajankohtana kyseistä hautamuistomerkkiä ei Uudessa 
Suomessa ollut. Puuttuva muistomerkki osoittaa jälleen myös sen, miten ajan 
kuluessa osa muistomerkeistä muuttuu huonokuntoisiksi ja lopulta poistetaan.

Muistomerkkien koon ja muodon ohella myös muistokirjoitukset muuttuivat, 
kun kuoleman yhteiskunnallinen merkitys muuttui. Muutos näyttää tapahtuneen 
Uudessa Suomessa 1940-luvulla. Yksinkertaisempiin ja pienempiin muistomerkkei-
hin ei mahtunut pitkiä epitafeja eikä runsasta kuvasymboliikkaa. Pitkät uskonnolliset 
muistokirjoitukset korvautuivat lyhyillä lauseilla, joista yleisimpiä olivat ”In loving 
memory of…” (rakkaudella…muistolle) tai ”Rest in Peace” (lepää rauhassa). Lauseet 
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korostavat usein muistamista, kuoleman tuomaa lepoa sekä kuolemanjälkeistä 
jälleennäkemistä. Francisin ym. (2005: 190) mukaan siirtolaisten assimilaatiota seu-
rasivat perhesiteistä kertovien ilmaisujen korostuminen ja uskonnollis-kulttuurisen 
ikonografian korvautuminen maallisella symboliikalla. 1970-luvun jälkeen yleistyi 
henkilökohtainen, vainajan elämään liittyvä ikonografia, joka korvasi aiemman, 
kuoleman jälkeisyyttä ja pelastusta korostaneen ikonografian (Carmack 2002: 
130). Muutos liittyi yhteiskunnassa tapahtuneeseen yksilöllisyyden korostamisen 
lisääntymiseen. Uudessa Suomessa nämä muutokset näkyvät 1980-luvulta lähtien. 
Samaan aikaan myös etnisen alkuperän arvostus nousi.

Hautamuistomerkkien symbolit

Uuden Suomen hautamuistomerkkien symbolit eivät suoraan kerro asukkaiden 
suomalaisesta alkuperästä. Käytössä voisi olettaa olevan esimerkiksi heraldisia 
symboleita, joita löytyy muun muassa Britanniasta lähtöisin olevien siirtolaisten 
hautamuistomerkeistä (Clark 1995). Uuden Suomen suomalaiset eivät myöskään 
käytä lähtömaan luontoon tai historiaan liittyviä aiheita, joita löytyy runsaasti 
muun muassa Pennsylvanian ukrainalaisten hautausmailta (Graves 1993). Suo-
malaisten käyttämät symbolit kertovat yhteisön arvomaailmasta, joka puolestaan 
kytkeytyy asukkaiden alkuperään suomalaisina siirtolaisina.

Uuden Suomen hautamuistomerkkien symboliikka korostaa asukkaiden 
uskonnollisuutta. Etenkin Uudella hautausmaalla uskonnollisten symbolien ja 
-tekstien käyttö on jatkunut tasaisena nykypäivään asti. Vanhalla hautausmaalla 
on havaittavissa uskonnollisten symbolien vähenemistä 1960-luvulta alkaen, mikä 
on ollut yleinen suuntaus Pohjois-Amerikassa (Dethlefsen 1981). Hautausmaiden 
väliset erot saattavat olla seurausta siitä, että hautakiviin otettiin mallia muista 
saman hautausmaan muistomerkeistä. Uskonnollisuuden korostuminen Uudella 
hautausmaalla voi merkitä sitä, että herätysliikkeisiin kuuluvat käyttivät Uutta 
hautausmaata. Herätysliikkeissä uskonnon merkitys osana elämää on ollut hyvin 
tärkeä ja jatkunut pitkään muun muassa suomen kielen käyttönä seurakunnan 
toiminnassa.

Uudessa Suomessa käytettyjä uskonnollisia symboleita ovat muun muassa 
risti, krusifiksi, kädet, portti, kirja ja enkeli. Selvästi eniten (yhteensä 42 kertaa) 
käytetty symboli on risti, joka on ollut käytössä tasaisesti aina 1990-luvun alkuun 
asti. Toiseksi eniten (yhteensä 15 kertaa) hautamuistomerkeistä löytyy avointa kir-
jaa, joka symboloi ihmisen Jumalalle avointa sydäntä (Keister 2004: 113) ja Uuden 
Testamentin elämänkirjaa (Lempiäinen 1990: 61). Uuden Suomen hautausmaalla 
kirjan voisi helposti liittää myös koulutuksen ja lukutaidon arvostamiseen, joka 
korostui suomalaisten siirtolaisten keskuudessa. Kuitenkin Uudessa Suomessa 
avoimen kirjan käyttö hautamuistomerkeissä on vilkkainta vasta 1970-luvulla, 
jolloin lukutaito ja koulunkäynti olivat itsestäänselvyyksiä, eikä yhteisön panosta 
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enää tarvittu koulujen ylläpitoon. Tästä syystä päädyin tulkitsemaan avoimen 
kirjan merkityksen uskonnolliseksi.

Vaikka uskonnollisten symbolien käyttö on ollut runsasta, yleisimmin käytet-
tyjä symboleita ovat kukat ja erilaiset lehdet. Monien kasvienkin symboliikka on 
uskonnollista, mutta se ei ole yhtä tunnettua kuin ristin ja enkelin symboliikka. 
Esimerkiksi yhdessä Uuden Suomen muistomerkissä on päivänkakkara, joka on 
Neitsyt Marian symboli (Keister 2004: 46). Monet hautamuistomerkkien kukat ovat 
tyyliteltyjä, ja niiden esikuvia on vaikea tunnistaa. Kasvit ovat perinteisesti elämän 
symboleita, mutta ne kertovat myös luonnon kunnioituksesta ja merkityksestä. Ylei-
sin Uuden Suomen kukka-aihe on ruusu, joita on 33 muistomerkissä; sen käyttö oli 
yleistä varsinkin 1980-luvulla. Ruusu on eräs rakkauden ja kauneuden tunnuksista. 
Lisäksi se yhdistetään kristillisessä symboliikassa puhtauteen ja marttyyrisyyteen 
(Keister 2004: 54). Viktoriaanisella ajalla ruusu yleistyi naisten muistomerkeissä 
(Keister 2004: 54). Jordanin (2002: 53) mukaan ruusuja on käytetty erityisesti 
”äitien” hautamuistomerkeissä. Ruusu symboloikin äitiyttä (Carmack 2002: 221), 
mutta Uudessa Suomessa symboli on yleinen molemmilla sukupuolilla. Uudessa 
Suomessa kasvaa keskisessä Pohjois-Amerikassa yleistä preeriaruusua (Rose Ar-
kansana), joten ruusun käyttö hautamuistomerkeissä voisi kuvata myös paikallista 
luontoa. Tämä vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, koska kyseinen ruusulaji 
on Saskatchewanin toisen eteläisen rajanaapurin, Pohjois-Dakotan tunnuskasvi.

1970-luvun jälkeen yleistynyt symboli Uuden Suomen hautamuistomerkeissä 
on viljantähkä. Se löytyy yhteensä 22 muistomerkistä. Lisäksi Uuden Suomen hau-
tamuistomerkeistä löytyy myös kymmenen viljalyhdettä. Ne on otettu symboleina 
käyttöön vasta 1980-luvulla, lukuun ottamatta kuvassa 31 olevaa muistomerkkiä 
vuodelta 1898. Vilja ja lyhde kuvaavat pitkäikäisyyttä ja ylösnousemusta (Keister 
2002: 60; Tresidder 2004: 339), joten myös niillä on uskonnollinen merkitys. Kat-
kenneita viljantähkiä on käytetty hautamuistomerkeissä myös Suomessa, ja niitä 
on pidetty kuoleman symboleina (Lempiäinen 1990: 51). Uudessa Suomessa, vai-
nioiden keskellä, vilja ja lyhde ovat tärkeitä arkipäivän symboleita, jotka kertovat 
asukkaiden elinkeinosta eli maataloudesta ja sen arvostamisesta. Lyhde on myös 
yksi Saskatchewanin vaakunan ja lipun tunnuksista. Tulkitsen viljan ja lyhteen 
merkityksen liittyvän oleellisesti maatalouteen ja haluun korostaa Saskatchewanin 
merkitystä vainajalle, koska ne ovat yleistyneet samalla, kun muu uskonnollinen 
symboliikka on vähentynyt. Toisaalta ristin käyttäminen hautamuistomerkeissä 
on saattanut korvautua viljalla ja lyhteellä juuri niiden monimerkityksellisyyden 
takia. Viljassa ja lyhteessä yhdistyy kolme alueen asukkaiden keskeistä identifi-
kaatioelementtiä: uskonto, maanviljely eli työ sekä Saskatchewanin provinssi. 
Viljasymboliikan käyttö on jälleen osoitus suomalaisten työtä kohtaan tunte-
masta arvostuksesta, joka liittyy luterilaisuuden perusarvoihin (esim. Korhonen 
1999: 143). Uudisraivauksen ja Saskatchewanin merkitys näkyi tutkimuksessani 
jo aiemmin käsittelemästäni hautausmaiden porttien ikonografiasta. Porttien 
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yhteisöllinen ikonografia tukee samojen arvojen ilmenemistä myös osana muis-
tomerkkien yksilöllistä ikonografiaa.

Maanviljelyn ja Saskatchewanin provinssin merkitys näkyy myös kuvan 34 
hautakivessä. Siinä laskevan auringon edessä kohoaa preeriaprovinssien sym-
boli viljasiilo, jonka edessä laiduntavat lehmät. Kansatieteilijä Richard Meyerin 
(1995: 63–64) mukaan tällaisia henkilökohtaisia, työelämästä haettuja kuvituksia 
voidaan pitää ammatillisena kansanperinteenä, joka korostaa ryhmän jäsenten 
henkilökohtaista identiteettiä. Uudessa Suomessa maanviljely on ollut koko yhtei-
sön elinkeino, joten sen merkitys on myös yhteisöllinen. Myös vihannesmaa työ-
kaluineen sekä saha, vasara ja höylä kertovat eräässä muistomerkissä arkipäivän 
työstä. Hautakivien valmistustekniikoiden kehitys, esimerkiksi hiekkapuhallus- ja 
lasertekniikka, ovat mahdollistaneet realistiset ja persoonalliset hautakivet al-
haisemmilla kustannuksilla. Erona 1900-lukua edeltäneeseen ikonografiaan ovat 
vainajan persoonallisuuden korostaminen ja uskonnollisten aiheiden vähenemi-
nen (Meyer 1995). Uuden Suomen hautausmailla näkyy myös valokuvien käytön 
yleistyminen hautamuistomerkeissä (ks. esim. Matturri 1993: 25).

Kuva 34. Hautakiven kuvitus ja teksti “Life´s work well done” (hyvin tehty elämän 
työ) kertovat elämäntavasta ja arvostetusta ammatista maatalouden parissa. 
Viljasiilo symboloi myös Saskatchewania, jonka suuri merkitys asukkaiden 
alueellisissa identiteeteissä näkyi myös hautausmaiden porteista, sekä viljan käyttönä 
hautamuistomerkkien symboliikassa.
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Perinteisiä kuoleman symboleita kuten viikatteita tai tiimalaseja ei Uuden 
Suomen hautamuistomerkeissä ole käytetty, lukuun ottamatta kolmessa muis-
tomerkissä olevaa uurnaa, joka on yleisimpiä kristillisiä kuoleman symboleita 
(Lempiäinen 1990: 51–52; Keister 2004: 137–138). Kuoleman symbolien käyt-
tämättömyys sopii yhteen Suomen hautausmailla näkyvän symboliikan kanssa. 
Teologi Pentti Lempiäisen (1990: 51) mukaan kuoleman symbolien käyttö on ollut 
melko vähäistä Suomen hautausmailla. Niiden käyttö kristillisinä hautasymboleina 
väheni 1800-luvun kuluessa sosioekonomista asemaa ilmentävän ikonografian 
lisääntymisen myötä (esim. Carmack 2002: 130; Keister 2004; Lindgren 2009: 
34–35). Kuoleman symboliikkaa käytettiin kuitenkin tämän jälkeenkin useilla, 
etenkin katolisilla hautausmailla.

Perhesuhteet hautamuistomerkeissä

Uuden Suomen hautamuistomerkeissä ei ole nähtävissä ammattinimikkeitä, joilla 
Suomessa korostettiin sosioekonomista asemaa 1800-luvulla ja 1900-luvun alku-
puolella (Lindgren 2009: 34–35). Tähän ei ollut Uudessa Suomessa tarvetta, sillä 
taloudellisista eroista huolimatta alueen asukkaat olivat maanviljelijöitä. Henkilö-
kohtaiset identiteetit yhdistyvät perheen sisäisiin rooleihin sukulaisuussuhteita 
ilmaisevien sanojen runsaalla käytöllä. Tämä tukee Francisin ym. (2005: 190) 
havaintoja assimilaatiota seuranneesta uskonnollisen ikonografian korvautumi-
sesta perhesiteiden korostamisella. Uudessa Suomessa uskonnollinen ikonografia 
säilyi kuitenkin sukulaisuussuhteita ilmaisevien sanojen rinnalla.

Perhesuhteet on käsitteellistetty noin neljänneksellä Uuden Suomen haudatuis-
ta vainajista. Perheiden kunnioituksesta ja merkityksestä kertovat muistomerkeissä 
käytetyt yleiset sanat kuten ”äiti/mother”, ”isä/father” ja ”vaimo/wife”. Harvemmin 
käytettyjä määritteitä ovat ”isoäiti/grand-mother”, ”grand-daughter” (lapsentytär), 
”brother” (veli) ja ”sister” (sisko). Tällaisten ”luokitusten” käyttö tuottaa tiettyjä 
odotuksia yksilöstä, ja osoittaa hänen paikkansa suhteessa muihin läheisiin ihmisiin 
(Alford 1988: 99). Perhesuhteiden merkitseminen ilmentää myös hautamuistomer-
kin pystyttäjän roolia vainajan elämässä. Perheiden merkitys korostui uudisasu-
tustiloilla, joissa tarvittiin koko perheen työpanosta. Maatilan työt olivat pitkälti 
sidoksissa sukupuoleen (ks. Korhonen 1999: 144), mikä saattoi lisätä sukupuolta 
ilmentävien sukulaisuussuhdetermien käyttöä hautamuistomerkeissä. Uudessa 
Suomessa termien käyttö kuitenkin lisääntyi erityisesti vasta koneellistumisen 
alettua. Tulkitsenkin sukulaisuussuhdetermien käytön kertovan halusta vahvis-
taa perinteistä perherakennetta muuttuvassa yhteiskunnassa. Tulkintaani tukee 
se, että yleisimmin käytettyjä sukulaisuussuhteita määrittäviä sanoja ovat ”isä/
father ”(yhteensä 35) ja ”äiti/mother” (yhteensä 27). Määritteet otettiin käyttöön 
1910-luvulla, ja niiden käyttö lisääntyi erityisesti 1950-luvulla. Termien lisääntynyt 
käyttö oli yleinen suuntaus pohjoisamerikkalaisilla hautausmailla. Käsitteet ”äiti” 
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ja ”isä” ilmentävät myös vanhempien kunnioitusta. Muotoja ”mum” tai ”dad” ei ole 
käytetty, vaikka näitä muotoja näkee pohjoisamerikkalaisilla hautausmailla. Kysei-
siä nimityksiä käytetäänkin tavallisesti silloin, kun vainajalla on pieniä lapsia.

Suomenkielisten termien käyttäminen muistomerkeissä korostuu Uudella 
hautausmaalla. Esimerkiksi sanaa ”isä” ei löydy lainkaan Vanhalta hautausmaalta, 
mutta Uudella sitä on käytetty yksitoista kertaa, viimeisimmän kerran 1980-luvul-
la. Tämä kertoo siitä, että hautamuistomerkkeihin otettiin mallia muista saman 
hautausmaan muistomerkeistä. Lisäksi havainto tukee tulkintaani, että lestadiolai-
set olisivat käyttäneet Uutta hautausmaata, koska heidän keskuudessaan suomen 
kielen käyttö säilyi instituutioissa Pyhän Johanneksen seurakuntaa kauemmin.

Huomionarvoista on se, että yksittäisiä miesten hautoja, joista sukulaisuus-
suhde ei selviä, on lähes kolminkertainen määrä verrattuna sellaisiin yksittäisten 
naisten hautoihin, joista ei selviä heidän olleen äitejä, isoäitejä tai vaimoja. Yhden 
miehen hautoja on kaiken kaikkiaan lähes kaksinkertainen määrä verrattuna yh-
den naisen hautoihin. Sukulaisuussuhdetermien käyttö voisi olla osoitus siitä, että 
naiset määriteltiin nimenomaan perhesuhteiden kautta. Miesten hallitsemassa 
yhteisössä naiset esimerkiksi ”kuuluivat” miehilleen vaimoina. Kokonaisuutena 
tarkasteltuna aineisto ei kuitenkaan tue tätä tulkintaa. Sana ”husband” (aviomies) 
määrittää viittä ja ”wife” tai ”vaimo” kymmentä vainajaa. Yksittäisten miesten 
hautojen osuus on suuri etenkin vuoden 1965 jälkeen, mikä kertoo alueelle 
maanviljelyä jatkamaan jääneistä naimattomista miehistä. Koulutustason nousu 
ja kaupungistuminen houkuttelivat nuoria pois maatiloilta, ja emännän löytymi-
nen suhteellisen syrjässä sijaitsevalle tilalle saattoi olla vaikeaa. Yhä useammat 
alueen miehistä jäivät naimattomiksi.

Poikalasten erityisestä arvostuksesta saattaisi kertoa se, että Vanhalla hauta-
usmaalla oli yksitoista poikalasta määritetty termillä ”son”, kun tyttäriä ”daugh-
ter” oli vain kaksi. Kun tarkasteluun otetaan mukaan myös Uusi hautausmaa, ero 
tasoittuu. Lapsikuolleisuus oli suurinta asutuksen alkuaikoina, joten on luonnol-
lista, että lapsia määrittäviä termejä käytettiin silloin runsaasti. Niitä käytetään 
kuitenkin myös hautausmaiden uusimmissakin muistomerkeissä. Hautausmailta 
välittyy kuva melko tasa-arvoisista sukupuolirooleista, jos seuraavassa pääluvus-
sa käsittelemääni henkilönnimistöä ei huomioida. Käytännössä kuitenkin vain 
miehet tekivät pitkään niin kotia kuin yhteisöäkin koskevat päätökset (Kirjallinen 
tiedonanto… 2002).

Sotien muistot

Veteraanien muistomerkit yhdistävät suomalaiset Brittiläisen kansanyhteisön 
historiaan (Francis ym. 2005: 190; ks. myös Raivo 2004) ja kertovat kanadalaisuu-
den ja toisaalta sotakokemusten merkityksestä yhteisön asukkaille. Kummallakin 
hautausmaalla on kolme hautamuistomerkkiä, joista käy ilmi Uuden Suomen 
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asukkaiden osallistuminen maailmansotiin. Uudesta Suomesta osallistui ensim-
mäiseen maailmansotaan 21 nuorta miestä, ja toiseen maailmansotaan 66 miestä 
ja neljä naista (LNFW 1982: 304–305; Lindström 2000: 45). Värväytyneet joutuivat 
periaatteessa taistelemaan Suomea vastaan Kanadan julistettua sodan Suomelle 
joulukuussa vuonna 1941. Suomalaisesta syntyperästään huolimatta asukkaat 
tunsivat olevansa kanadalaisia ja olivat valmiita taistelemaan Kanadan puolesta.

Kyseiset kuusi muistomerkkiä kertovat myös taloudellisesta tilanteesta, koska 
merkkien yhtenäinen muoto ja materiaali kertovat niiden olevan valtion kustanta-
mia. Kuvassa 35 oleva muistomerkki edustaa toista käytetyistä malleista. Toinen 
vaihtoehto on litteä muistokivi. Valtio kustantaa muistomerkin sodissa kaatunei-
den lisäksi veteraaneille, mikäli vainajan ja hänen mahdollisen puolisonsa talou-
dellinen tilanne ei ole riittävä kulujen kattamiseen, tai hauta on merkitsemätön. 
Näiden muistomerkkien muoto on sotilaalliseen arvoon katsomatta yhtenäinen. 
Sotilasarvo kuitenkin mainitaan muistokivessä nimen sekä syntymä- ja kuolin-
päivien ohella. Vainajan omaiset voivat vaikuttaa muistomerkin symboliikkaan 
valitsemalla esimerkiksi vainajan uskontoon liittyvän symbolin (Commonwealth 
War …2009; Funeral, burial…2009). Suomessa veteraanien hautamuistomerkkei-
hin liitetään erilaisia järjestötunnuksia, joista käy ilmi vainajan toiminta sotien 
aikana. Tietooni ei ole tullut, että Kanadassa olisi käytössä vastaavaa tapaa.

Veteraanien muistomerkeillä voidaan myös vahvistaa valtiollista ikonografiaa. 
Esimerkiksi kuvassa 35 näkyy toisen maailmansodan veteraanin muistomerkissä 
oleva vaahteranlehti. Se alkoi symboloida Kanadaa sen jälkeen, kun Kanadan 
valtiollinen lippu hyväksyttiin vuonna 1965 (Henriksson 2006: 247). Lipussa 
vaahteranlehden kuva on hallitseva elementti. Uuden lipun käyttöönottoon liittyi 
kansallistunteen vahvistaminen ja vahvistuminen. Uudessa Suomessa kanadalai-
suuden merkitystä korostettiin myös uudisasukkaiden kunniaksi pystytetyssä 
muistomerkissä vaahteranlehtien kuvin. Muistomerkki näkyy kuvassa 28.

Hautausmailla on todennäköisesti enemmänkin veteraanien hautoja, mutta 
muissa muistomerkeissä sotakokemukset eivät tule ilmi. Tämä saattaa ilmentää 
ristiriitaa, jota asukkaat tunsivat joutuessaan vihollisen asemaan. Sotakokemukset 
eivät ole muodostuneet merkittäväksi hautausmailta luettavan yhteisöllisen muis-
tin osaksi. Sotien traumaattiset kokemukset ja toisen maailmansodan aikainen 
asema ”vihollisina” on haluttu unohtaa. Sen sijaan Uuden Suomen asukkaat ovat 
korostaneet merkitystään Saskatchewanin asuttamisessa ja maan raivaamisessa 
viljelyyn. Tähän tarinaan nivoutuvat yhteen suomalainen työetiikka ja sisu.

Hautausmaiden ylläpito

Hautausmaat ovat muistamisen paikkoja, joissa syntyy uusia muistoja. Niitä 
syntyy hautajaisista ja vierailuista, mutta myös muun toiminnan kautta. Uudessa 
Suomessa hautausmaiden kunnossapitotalkoot ovat olleet osa yhteisön toimin-
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Kuva 35. Toisen maailmansodan 
veteraanin Harvey W. Petersonin 
muistomerkissä on kanadalaisuutta 
edustava vaahteranlehti. Kolmatta 
siirtolaissukupolvea olleet Harvey 
ja hänen veljensä Archie palvelivat 
ilmavoimissa. Heidän isänsä Harry 
puolestaan palveli ensimmäisessä 
maailmansodassa (LNFW 1982: 
255–256, 304). Oli yleistä, että edel-
lisen sukupolven sotakokemukset li-
säsivät värväytymishalua (Lindström 
2000: 47).

nallista vuotta. Hautausmaiden ylläpito on perustunut yhteisön panokseen ja 
yhteistyöhön, sillä hautausmaiden hoitovastuu kuuluu vanhan perinteen mu-
kaan haudattujen omaisille. Omaiset kokoontuvat edelleen kahdesti vuodessa 
siistimään hautausmaat talkoilla. Kuvassa 36 näkyy talkooväkeä vuosina 1944 
ja 1995. Ennen haudat myös kaivettiin talkoilla.

Yhteisön kannalta talkoot ja asukkaiden keskinäinen apu olivat oleellisen 
tärkeitä. Ne mahdollistivat asutuksen pysyvyyden ja maanviljelyn laajentamisen. 
Samalla yhteishenki vahvistui, mikä auttoi yhteisöä ylläpitämään suomalaisia ta-
poja. Instituutiot antoivat osaltaan puitteet talkootoiminnalle (ks. Ott 1981: 213); 
esimerkiksi seurakuntien toiminta perustui asukkaiden vapaaehtoiseen työhön, 
ja koulut rakennettiin talkoilla. Preeria-alueeseen erikoistuneen historioitsija Ted 
Regehrin (1979) mukaan yhteistyö ja naapurin auttaminen olivat oleellisia piirteitä 
Saskatchewanin preeriayhteisöjen elämässä, ja niistä kehittyi eräs preeria-alueen 
traditioista. Talkoot ovat kuuluneet kiinteästi myös suomalaiseen talonpoikaiskult-
tuuriin (Vuorela 1998: 634–638), mutta Uudessa Suomessa ei niinkään harjoitettu 
suuria elonkorjuutalkoita kuten Suomessa. Syynä tähän olivat erilainen kyläraken-
ne ja se, että henkilökohtaiset peltoalueet olivat yhtenäisiä. Myös koneellistuminen 
vähensi suurten elonkorjuutalkoiden tarvetta. Talkoiden perusta pysyi kuitenkin 
samana, eli tarkoituksena oli yhdessä selvitä raskaista töistä. Yleisimpiä talkoot 
olivat koko yhteisöä koskevien hankkeiden toteut tamisessa. Myös maatalousko-
neiden käyttäminen ja omistaminen edellytti yhteistyötä.
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5.2.4. Hautausmaiden maisemallistetut identiteetit

Uuden Suomen hautausmaiden tarkastelu osoittaa sen, että asukkaat käyttävät 
hautausmaita sekä yhteisöllisyyden että identiteetin ylläpitämiseen ja vahvista-
miseen. Hautausmailta ja etenkin niiden porteista näkyy se, että menneisyydestä 
on tullut tärkeä osa yhteisön identiteettiä. Sata vuotta ensimmäisen suomalaisen 
asukkaan saapumisen jälkeen alueen kolmannen ja neljännen polven siirtolaiset 
ovat ylpeitä suomalaisista juuristaan ja haluavat, että vierailija osaa erottaa 

Kuva 36. Hautausmaiden kunnostustalkoiden väkeä vuosina 1944 (Saskatchewan 
Archives Board, no. R-A24831) ja 1995. Ilman talkoita yhteisöhengen, toiminnan ja 
rakenteiden ylläpito olisi ollut mahdotonta.
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heidät omaksi yhteisökseen, erilaiseksi kuin muut alueen etniset ryhmät. Vaik-
ka kaksi lähekkäin sijaitsevaa hautausmaata kertovat suomalaissiirtolaisten 
keskuudessa asutuksen alkuaikoina vallinneesta sisäisestä jakautumisesta, on 
aika korjannut tämän ristiriidan. Molempien hautausmaiden yhtenäinen ilme 
kertoo siitä, että nykyään vanhat riidat ovat merkityksettömiä. Hautausmailla 
näkyy myös se, miten eri aluetasojen identiteetit limittyvät ja ovat merkittäviä 
Uuden Suomen asukkaille. Hautausmailta löytyy Uutta Suomea, Suomea, Sas-
katchewania ja Kanadaa korostavaa ikonografiaa. Myös hautausmailla esiin-
tyvät henkilönimet ovat tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä ilmentävää 
maisemaa.

5.3. Henkilönnimet hautausmailla

Hautausmailla näkyvät henkilönnimet eli antroponyymit ovat osa Uuden Suo-
men etnistä maisemaa. Ne ovat suomen kieltä osaavalle selvä osoitus siitä, että 
alueella on asunut suomalaista alkuperää olevia ihmisiä. Nimistössä tapahtuneet 
muutokset suomenkielisistä englanninkielisiksi ovat eräs asukkaiden identiteetin, 
kielen ja kulttuurin akkulturaatiota osoittava tekijä. Lapsiaan nimetessään asuk-
kaat ilmaisivat samalla identiteettipoliittisia arvojaan. Ainialan ym. (2008: 164) 
mukaan ”henkilönnimet ovat yksilöiden kulttuurisen identiteetin tunnusmerkkejä”. 
Hautausmailla henkilönnimillä on suuri merkitys, koska länsimaisessa kulttuuris-
sa muistaminen kytkeytyy yleensä hautamuistomerkeissä oleviin nimiin (Layne 
2006). Nimet yhdessä muistomerkin ikonografian ja rakenteen kanssa ”represen-
toivat edesmenneen elämänkulkua” (Kotilainen 2008: 328).

Nimi on erittäin tärkeä osa yksilön identiteettiä. Nimi identifioi ihmisen 
yksilöksi yhteisössä ja luo odotuksia henkilön ominaisuuksista. Etunimestä on 
usein nähtävissä sukupuoli, etninen tausta, uskonto ja aikakausi, jolloin nimi on 
annettu. Nimen tuottamat odotukset myös auttavat yksilöä oman identiteetin 
muodostamisessa (Alford 1988; Kotilainen 2008: 328). Esimerkiksi Korkiasaaren 
ja Roinilan (2005: 108) havaintojen mukaan suomenkieliset etu- ja sukunimet 
ovat Pohjois-Amerikassa usein omistajilleen tärkeitä etnisen identiteetin yllä-
pitäjiä. Nimet ovat symboleita, joiden avulla myös yhteisö voi lujittaa yhteisölli-
syyttään ja identiteettiään. Nimet herättävät uteliaisuutta ulkopuolisissa, jolloin 
on mahdollista ”edistää suomalaisuutta” kertomalla omista juuristaan. Sosiologi 
Eleanor Palo Stollerin (1996: 58) mukaan suomalaisten siirtolaisten jälkeläiset 
ovat kiinnostuneita erityisesti sellaisista henkilöistä, joilla on suomalaisperäinen 
nimi. Suomalaisperäinen nimi saa vieraatkin ihmiset vaikuttamaan ”tutuilta”, ja 
heitä on helppo lähestyä. Tämä on osoitus siitä, että mielenmaisemat liittyvät 
myös henkilönnimiin.
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Nimen muuttaminen elämäntilanteen muuttuessa on eräs osoitus nimen 
ja identiteetin yhteydestä. Suomessa, kuten useissa muissakin länsimaissa, on 
esimerkiksi ollut tavallista se, että nainen naimisiin mennessään ottaa miehensä 
sukunimen. Uusi nimi on näin merkki uudesta identiteetistä. Se auttaa myös muita 
ihmisiä havaitsemaan muutoksen ja muuttamaan yksilöä kohtaan asettamiaan 
odotuksia (Alford 1988: 85). Samalla avioitumisen vaikutus naisten sukunimiin 
heijastelee yhteiskunnan ja kulttuurin suhtautumista naisiin sekä eritasoisia 
valtasuhteita (ks. Zelinsky 1997). Tapa ottaa miehen sukunimi avioitumisen yh-
teydessä levisi vähitellen Suomen yläluokan keskuuteen Ranskasta, jossa nainen 
1700-luvulla alistettiin entistä tiukemmin aviomiehensä alaisuuteen (Paikkala 
2004: 559–560). Suomessa naisen nimen muutos avioiduttaessa oli lain myötä 
pakollinen vuosina 1929–1985 (Paikkala 2004: 562).

Eräät siirtolaisista muuttivat nimensä saavuttuaan Pohjois-Amerikkaan. 
Muutoksella he pyrkivät helpottamaan nimen käyttöä uudessa kielellisessä toi-
mintaympäristössä tai vähentämään nimen mahdollisesti aiheuttamia ennakko-
luuloja. Osa muuttajista saattoi myös toivoa nimen vaihtamisen auttavan uuden 
elämän aloitusta ja samalla oman identiteetin uudistamista. Usein suomalaiset 
muuttivat nimiä vain vähän, esimerkiksi lyhentämällä tai jättämällä nimistään pois 
englanninkieleen kuulumattomat kirjaimet å, ä ja ö. Näiden muutosten jälkeen 
alkuperäinen nimi oli edelleen tunnistettavissa, mutta nimen käyttö englanninkie-
lisessä ympäristössä helpottui. Kirjailija Paul Auster (2007: 165) kuvaa osuvasti 
nimenmuutoksen suhdetta identiteettiin:

”Hän itse oli Herr Mann…Jos hän ryhtyisi kutsumaan itseään Hermaniksi, hän 
voisi vaihtaa henkilöllisyyttään luopumatta kokonaan siitä mikä oli. Se oli 
tärkeää: päästä itsestä eroon muille, mutta muistaa itse kuka oli.”

Lainaus kertoo siitä, että vaikka elämään halutaan uusi alku ja mahdollisuus elää 
tunnistamattomana, on silti tärkeää samalla pitää kiinni myös omasta identitee-
tistä, jonka keskeinen osa nimi on.

Myös siirtolaisviranomaiset yksinkertaistivat tai käänsivät siirtolaisten etu- ja 
sukunimiä englanninkieliseen muotoon heidän saavuttuaan maahan (Burnet & 
Palmer 1989: 221). Taustalla oli pyrkimys nopeuttaa siirtolaisten assimilaatiota. 
Muutoksilla myös helpotettiin viranomaisten työtä, koska monet vierasperäiset 
nimet olivat hankalia lausua ja kirjoittaa. Englanninkielinen nimistö, samoin kuin 
alkujaan sukunimien käyttöönotto, helpotti viranomaisten kykyä ”tunnistaa” 
asukkaat, mikä myös lisäsi hallinnollisen vallan kontrollia (ks. Scott ym. 2002). 
Uuden Suomen asukkaiden sukunimistä päätellen viranomaisten tekemät nimen 
muutokset eivät näytä olleen yleisiä suomalaisten keskuudessa. Kotimaisten 
kielten tutkija Marianne Blomqvist (1983) on havainnut saman. Hänen mukaansa 
siirtolaiset saivat yleensä päättää itse nimensä säilyttämisestä tai muuttamisesta. 
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Nimeen perustuva syrjintä on kuitenkin saattanut painostaa nimien muutoksiin. 
Esimerkiksi 1980-luvun puolessavälissä kävi ilmi, että Kanadan siirtolaisviran-
omaiset tarkastivat oikeusistuntoihin osallistuneiden ulkomaalaisilta kuulosta-
vat sukunimet löytääkseen laittomia maahanmuuttajia (Burnet & Palmer 1989: 
220–221).

Nimien avulla voidaan myös tietoisesti korostaa suomalaisia juuria. Esimer-
kiksi Uuden Suomen historiikissa (LNFW 2001: 125) kolmannen polven suo-
malaissiirtolainen kertoo, että hänen 1970- ja 1980-luvuilla syntyneillä viidellä 
lapsellaan on suomalaiset nimet tai nimien englanninkieliset versiot. Perhe on 
nimien avulla halunnut korostaa suomalaisia juuriaan. Tämä osoittaa sen, että 
suomalaisia juuria arvostetaan ja niitä halutaan tuoda esiin, vaikka se ei käytän-
nössä aina onnistukaan, kuten esimerkkiperheen kohdalla on osittain käynyt. 
Lasten nimet ovat Laila, Mark, Maili, Eric ja Ayla. Nimistä vain Laila ja Maili ovat 
kuitenkin selkeästi suomenkielisiä nimiä. Aylan taustalla on nimi Aila, jonka 
perhe koki vaikeaksi lausua. Kirjoitusasun muutos teki nimestä suomalaiselta 
kuulostavan, koska englannin kielen äänne ”y” vastaa suomen kielen i- äänettä. 
Kirjoitusasusta nimen suomalainen tausta ei kuitenkaan tule esiin. Nimiä Mark 
ja Eric en tunnista suomenkielisten nimien englanninkielisiksi versioiksi. Heidän 
kohdallaan tavoite korostaa suomalaisuutta ei siis ole onnistunut. Kun esimerkki 
perheen lapset 1970–1980-luvuilla nimettiin, etnisyyden ja juurien korostamista 
oli alettu arvostaa. Pohjois-Amerikassa harvinaiset suomenkieliset nimet koros-
tavat etnisyyden ohella myös yksilöllisyyttä, jonka yhteiskunnallinen arvostus 
alkoi nousta samoihin aikoihin.

5.3.1. Etunimet – naisten ja miesten kulttuurit

Vaikka lapsen nimeäminen on yleensä henkilökohtainen päätös, heijastaa nimi 
myös yhteisön ja yhteiskunnan arvoja kuten uskonnollisuutta tai poliittisia 
muutoksia (Alford 1988: 52, 59, 141; Layne 2006; Kotilainen 2008). Esimerkiksi 
1800-luvun alussa Suomen siirryttyä Venäjän hallintaan yleistyivät venäläisperäi-
set nimet (Ainiala ym. 2008: 214–215). Suomessa omakielinen etunimistö alkoi 
tulla virallisesti käyttöön vasta kansallisen heräämisen myötä 1840-luvulla, kun 
vanhoja suomalaisperäisiä nimiä otettiin uudelleen käyttöön. Samaan aikaan 
myös sukunimiä alettiin suomalaistaa. Tätä ennen etunimistö pohjautui germaa-
nisiin, etenkin katolisiin uskonnollisiin nimiin, joita käytettiin ympäri kristillistä 
maailmaa. Nämä nimet puolestaan ovat peräisin monista vanhoista kulttuureista 
(Kiviniemi 2006: 262–264).

Kansanvalistusseura pyrki 1880-luvulla suomalaistamaan etunimiä julkai-
semalla omaa kalenteria (Vilkuna 1984: 12–13; Lempiäinen 1997: 11; Kiviniemi 
2006: 271). Epävirallisista, vierasperäisten nimien suomalaisista muodoista tuli 
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nopeasti suosittuja, ja niitä pidetään suomalaisina niminä (Kiviniemi 2006: 272). 
Omakielisiä tai siltä vaikuttavia, Suomessa yleisiä naistennimiä olivat 1800-luvun 
lopulla Hilja, Aina, Aino, Lempi, Tyyne, Saima, Impi, Siviä, Rauha, Suoma, Laina ja 
Saimi. Miehillä tällaisia nimiä olivat muun muassa Väinö, Toivo, Armas, Arvo, Onni, 
Viljo, Urho ja Sulo (Kiviniemi 2006: 277). Suomalaistettuja nimiä ovat esimerkiksi 
Helvi, Toini, Aarne, Urho, Eino ja Arvi (Kiviniemi 2006: 294). Monet raamatulliset 
nimet olivat arkipäivän käytössä muokkautuneet suomen kieleen, esimerkiksi 
Andreaksesta oli tullut Antti ja Gabrielista Kaapo (Lempiäinen 1997: 18). Vuonna 
1907 Suomessa oli eniten käytössä kirkollisia nimiä (67 %), raamatullisia nimiä 
(23 %) ja hallitsijaperheiden käyttämiä nimiä. Jo seuraavana vuonna, uuden 
virallisen kalenterin myötä kirkolliset nimet vähenivät, ja kansanrunoudesta ja 
muinaisuskosta ammennetut nimet alkoivat kasvattaa suosiotaan (Lempiäinen 
1997: 15–16). Virallinen kalenteri antoi ikään kuin luvan nimetä lapset suomen-
kielisillä nimillä, tai ”suositteli” suomalaisuuden korostamista nimien avulla. Tämä 
on yksi osoitus siitä, miten hallinnollinen valta pystyy vaikuttamaan yksityiseltä 
vaikuttavaan nimenantoon.

Uuden Suomen hautausmailla on ajoitettavissa syntymävuoden mukaan 186 
naisen nimeä ja 237 miehen nimeä. Nimet näkyvät liitteistä 3 ja 4. Luokiteltuani 
ensimmäiset etunimet syntymävuoden mukaan havaitsin, että ennen vuotta 
1888 syntyneiden osalta naisten nimistö on huomattavasti miesten nimistöä 
suomenkielisempää (ks. Lempiäinen 1997). Ennen vuotta 1888 syntyneet ovat 
syntyneet Suomessa tai suomalaisille vanhemmille heidän muuttaessaan Uuteen 
Suomeen. Vain kaksi 61 naisen nimestä ei ole ollut käytössä Suomessa. Toinen 
näistä kahdesta, Caroline (Harwyluk), ei todennäköisesti ollutkaan suomalainen 
vaan unkarilainen. Ennen vuotta 1888 syntyneiden naisten yleisimpiä nimiä ovat 
raamatullinen Maria ja perinteinen pyhimyksen nimi Anna, jotka kumpikin ovat 
niminä kahdeksalla naisella. Molemmat nimet ovat kansainvälisiä nimiä, mutta 
Uuden Suomen asukkaat eivät mieltäneet niitä sellaisiksi; Marian englanninkie-
linen muoto Mary oli alueen ensimmäinen englanninkielinen naisen nimi. Hanna 
ja Sanna puolestaan ovat molemmat neljän ennen vuotta 1888 syntyneen naisen 
nimenä. Suosittu nimi Anna heijastaa hyvin Suomen nimistöä, koska se oli ylei-
nen myös Suomessa. 1800-luvulla sen sai noin joka kymmenes tyttö (Kiviniemi 
2006: 17).

Ennen vuotta 1888 syntyneitä miehiä voidaan hautausmailta ajoittaa ja 
nimetä 77. Noin 40 prosenttia nimistä on säilyttänyt suomalaisen tai tuohon 
aikaan tavallisen ruotsalaisen kirjoitusasunsa (esimerkiksi Gabriel, Kalle, Antti, 
Juho, Jalmar, Tahvo, Matti, Mikko). Huomio kiinnittyy siihen, että yleisin nimi on 
englanninkielinen John. Heitä on 22 eli lähes 29 prosenttia miehistä, jotka ovat 
syntyneet ennen vuotta 1888. Todennäköisesti Suomessa yleiset Johannekset, 
Juhanit, Juhot ja Juhat olivat ottaneet käyttöön viranomaisten tai yhteisön ulko-
puolisten heille antaman, helposti lausuttavan englanninkielisen nimen. Toiseksi 
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eniten, yhteensä 6 kappaletta, on käytössä eri versioita nimestä Jaakko (Jaako, 
Jaakob, Jacob ja Jakob).

Naisten nimien säilyminen suomenkielisinä miesten nimiä pidempään on 
osoitus siitä, että naiset liikkuivat miehiä vähemmän yhteisön ulkopuolella. Naiset 
hoitivat lapset ja kotityöt, kun taas miehet myivät tuotteita kaupunkeihin, olivat 
vastuussa yhteisön sisäisistä instituutioista ja hoitivat yhteydenpidon viranomai-
siin. Kirkkojen ja koulujen perustajat sekä lautakuntien jäsenet olivat monien 
vuosien ajan vain miehiä (LNFW 1982). Uuden Suomen ensimmäinen naisten 
yhdistys oli vuonna 1909 perustettu ompeluseura (LNFW 1982: 50–52). Uudes-
sa Suomessa kotona työskennelleet naiset saivat miehiä vähemmän vaikutteita 
muista kulttuureista, ja kokivat suomalaisen kulttuurin ja Suomessa opitut tavat 
tärkeämmiksi kuin miehet kokivat. Usein juuri naiset opettivat lapsille suomen 
kieltä ja perinteitä. Historiikki (LNFW 1982: 43) kertoo:

”Kiireisistä päivistä huolimatta naiset opettivat lapsiaan lukemaan ja kir-
joittamaan suomeksi. He huolehtivat siitä, että lapset kävivät pyhä- ja rippi-
koulua luterilaisessa kirkossa, koska lapset eivät kasva vain leivästä. He myös 
opettivat lauluja ja Suomen historiaa.”

Naisten kiinteä sidos suomalaisuuteen vaikutti siihen, että tytöille annettiin suo-
malaisia nimiä. Nimiin liittyi myös nostalgiaa. Miehet puolestaan olivat tekemi-
sissä yhteisön ulkopuolisten miesten kanssa, jolloin myös näiden etunimistö tuli 
tutuksi. Kanssakäymisen seurauksena miehet myös saivat itselleen uusia, helposti 
lausuttavia englanninkielisiä nimiä kuten edellä mainittu John. Näin miesten nimet 
englantilaistuivat nopeammin. Tulkintani saa tukea historioitsija Bill Waiserilta 
(2005: 116–117), joka korostaa Saskatchewanin uudistiloilla asuneiden nais-
ten joutumista pahoin eristyksiin pitkien välimatkojen takia. Myös Minnesotan 
suomalaisyhteisöä tutkinut historioitsija Mikko Toivonen (1999) on havainnut 
suomalaisten siirtolaisnaisten integraation vaikeaksi, koska heillä oli vain vähän 
kontakteja suomalaisten muodostaman ryhmän ulkopuolelle. Historioitsija Gerda 
Lerner (1997: 119) puolestaan kirjoittaa naisten omasta kulttuurista, joka toimi 
miesten hallitseman yhteiskulttuurin sisällä. Nämä sisäkkäiset kulttuurit näkyvät 
Uuden Suomen henkilönnimimaisemassa.

Miesten nimien englantilaistumista nopeutti myös vanhempien toive, että 
heidän poikansa pystyisivät elämään tasavertaisina englanninkielisten kanssa 
uudessa yhteiskunnassa. Nimistöä tutkineen sosiologi Richard Alfordin (1988: 
154–155) mukaan Yhdysvalloissa käytetyt miesten nimet ovat perinteisempiä kuin 
naisten nimet. Myös Suomessa erilaiset muutokset näkyvät Kiviniemen (2006: 
25) mukaan tyttöjen nimissä selvemmin ja aikaisemmin kuin poikien nimissä. 
Perinteisillä miesten nimillä on korostettu vanhempien pojille asettamia odotuksia 
ylläpitää ja edelleen kehittää jo saavutettua yhteiskunnallista asemaa. Poikien 
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yhteiskunnallisen aseman parantaminen nimenannon motiivina on sama Uudessa 
Suomessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa (Alford 1988). Tavoitteen saavuttamisen 
keinot ovat kuitenkin päinvastaisia: suomalaiset siirtolaiset antoivat pojilleen 
”uusia” englanninkielisiä nimiä, kun taas vakiintuneissa englanninkielisissä yhtei-
söissä annettiin perinteisiä nimiä. Kuva 37 havainnollistaa sitä, miten englannin 
kielen vaikutus ja kielellinen assimilaatio näkyivät ensin miesten etunimistössä. 
Kuvan hautakiveen merkityt sukunimi, äidinnimi ja muistokirjoitus ovat suomen-
kielisiä, vain isän nimi on englanninkielinen.

Vuosien 1889–1900 välillä syntyneitä naisia on Uuteen Suomeen haudattu 
31. Heidän nimissään alkaa jo näkyä englannin kielen vaikutusta, mutta suomen-
kieliset nimet säilyvät silti enemmistönä (nimen jälkeen on suluissa mainittu sen 
esiintymismäärä). Mariasta on tullut Mary (4), Liisa on muuttunut muotoon Lisa ja 
nimi Lily esiintyy kerran. Muut 25 nimeä olisivat voineet olla käytössä Suomessa. 
Suomalaisesta kansanperinteestä, luonnosta tai sanastosta ovat peräisin nimet 
Helmi (2), Lempi (2), Ruusa, Laina ja Saima (2). Vuosina 1901–1910 syntyneillä 

Kuva 37. Hautakivi osoittaa kielellisen assimilaation alkaneen miesten nimistä. Isän 
nimeä lukuun ottamatta muut tekstit ovat suomenkielisiä ja kertovat haudattujen 
suomalaisesta alkuperästä. Englanninkielinen nimi John oli asutuksen alkuaikana 
yleisin miehen nimi Uudessa Suomessa: se oli nimenä lähes 30 prosentilla ennen 
vuotta 1888 syntyneistä miehistä. Samojen nimien kertautuminen on eräs osoitus 
yhteisöllisyydestä ja eristyneisyydestä.
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naisilla suomalaiset nimet säilyvät yhä enemmistönä. Suosituimmat nimet ovat 
tosin Martha (3) ja Lillian (3), mutta yhtä suosittu on myös suomenkielinen Hilma 
(3). Näitä kolmea nimeä on 23 prosentilla 1900-luvun ensimmäisellä vuosikym-
menellä syntyneistä naisista. Samaan aikaan noin 29 prosenttia naisten nimistä 
on englantilaistunut.

Vuosina 1889–1900 syntyneillä miehillä yleisimpänä nimenä on säilynyt 
John (6), mutta nimeä on enää 15 prosentilla tässä syntymävuoden mukaisessa 
ikäluokassa. Myös Jaakon eri muodot (4) ovat edelleen suosittuja. Suomalaispe-
räisiä nimiä ovat Arvo, Eino, Väinö (myös muodossa Waino) ja Tahvo. Suomessa 
on todennäköisesti ollut käytössä hieman alle puolet Uudessa Suomessa käyte-
tyistä, vuosina 1889–1900 syntyneiden miesten nimistä. Englanninkieliset nimet 
monipuolistuivat ulkopuolisten yhteyksien lisääntyessä.

Vuosina 1901–1910 syntyneillä miehillä on nimiä, jotka kuulostavat nykyään 
suomalaisille vierailta, mutta jotka 1900-luvun alussa olivat käytössä Suomessa 
(Lempiäinen 1997). Tällaisia ovat esimerkiksi Leonard (2), Fredrick ja Alfred. 
Suomenkielisistä nimistä käytössä ovat esimerkiksi Toivo (2), Kusti (2), Reino, 
Armas, Arvo, ja Eino. Vuosina 1921–1930 suomenkielinen nimi annettiin enää 
kolmelle miehelle kahdestatoista. Tämän jälkeen haudattujen henkilöiden määrä 
vähenee huomattavasti, eikä yhdenkään miehen hautamuistomerkissä ole suo-
malaista etunimeä.

Naisten nimet englantilaistuivat 1920-luvun aikana. Vuoden 1921 jälkeen 
syntyneille naisille annetuista nimistä suomenkielisiksi voidaan tulkita kuusi eli 
17 prosenttia kaikista kyseisen vuoden jälkeen annetuista naisten nimistä: Eila, 
Julia, Milja, Verna, Leila ja Jenny. Lisäksi käytössä olivat Helvie ja Elsie. Yhteisön 
ulkopuolinen kanssakäyminen kulttuurivaikutteineen lisääntyi autojen ja puhe-
linten yleistyttyä ensimmäisen maailmansodan jälkeen; samalla lisääntyivät myös 
avioliitot yhteisön ulkopuolisten kanssa. Ensimmäinen maailmansota vaikutti 
suoraan myös asukkaiden liikkuvuuteen ja todennäköisesti lisäsi suomalaisten 
siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä halua nimetä tyttäriään englanninkielisillä 
nimillä. Näin osoitettiin lojaalisuutta Yhdistynyttä kuningaskuntaa kohtaan. 
Lisäksi tyttöjen koulunkäynti oli aiempaa arvostetumpaa, ja he opiskelivat aiem-
paa enemmän. Useat tytöt valmistuivat opettajiksi. Samalla tavoin kuin poikien 
kohdalla, vanhemmat halusivat tukea tytärten yhteiskunnallisen aseman nousua 
englanninkielisten nimien avulla. Myös opettajat saattoivat antaa tytöille englan-
ninkielisiä kutsumanimiä, jotka vakiintuivat käyttöön. Ammattiin valmistuneet 
tyttäret muuttivat usein muualle, eivätkä heidän nimensä näy Uuden Suomen 
hautausmailla; yleinen suuntaus vaikutti kuitenkin tytöille annettaviin nimiin.

Suomessa etunimien suomalaistumiseen vaikuttivat myös kirkonkirjoissa 
käytetty kieli ja pappien kielitaito (Paikkala 2004: 118). Uudessa Suomessa pap-
pien vaikutus etunimiin oli pieni. Ensimmäinen vakituinen pastori saatiin vasta 
vuonna 1927, jolloin etunimistö oli jo assimiloitunut. Tätä ennen toimituksia 
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suorittivat seurakuntalaiset ja vierailevat pastorit, jotka myös pitivät rippikoulua. 
Suomi-Synodi lähetti papin seurakuntaan suunnilleen kerran vuodessa, joten 
suurimmaksi osaksi seurakuntalaiset olivat itse vastuussa jumalanpalveluksista 
ja kirkollisista toimituksista. Papit olivat suomenkielisiä 1950-luvulle saakka, 
mikä myös on osoitus siitä, etteivät papit juurikaan vaikuttaneet nimien englan-
tilaistumiseen.

Oletin uudisraivaajien tulleen haudatuiksi yhteisön hautausmaille alkupe-
räisellä suomalaisella etunimellään, mutta etunimet muuttuvat puhekielessä. 
Ihmiset saavat lempinimiä, ja etunimestä käytetään erilaisia versioita kanssa-
käymisen ja ihmissuhteiden laadun mukaan. Miesten saamat tai itselleen otta-
mat englanninkieliset etunimet vakiintuivat nopeasti. Esimerkiksi ensimmäisen 
asukkaan muistokivessä etunimi on muodossa David, vaikka hänestä käytetään 
kirjallisuudessa ja asukkaiden keskuudessa myös alkuperäistä suomenkielis-
tä nimeä Taavetti. Arkipäivän toimissa etunimistä olikin usein käytössä sekä 
suomalainen että englanninkielinen versio. Esimerkiksi vielä vuonna 1999 Carl 
Denet tunnettiin suomalaisten keskuudessa Kallena ja hänen vaimonsa Elvinä 
tai Elvienä. E-kirjaimen lisääminen suomalaisen nimen perään näyttää olleen 
yksi tapa muuntaa suomalainen etunimi ”englanninkieliseksi”. Samalla nimessä 
kuitenkin säilyi yhteys suomalaisuuteen Suomessa käytössä olevan nimen avulla. 
Hautausmailta löytyvät nimet Elsie (5), Allie, Helvie ja Laurie. Viimeksi mainittu on 
Uudessa Suomessa käytössä miehen nimenä. Historiikista (LNFW 1982: 120–121) 
selviää hänen olleen alkuperäiseltä nimeltään Lauri Heikkilä.

Tarkasteltaessa kummankin hautausmaan etunimistöä erikseen ei eroja nais-
ten nimien muutosnopeutta lukuun ottamatta juuri ole. Vanhalla hautausmaalla 
puolet nimistä on vieraskielisiä jo 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
syntyneissä, kun taas Uudella hautausmaalla muutos tapahtuu vasta 1920-luvulla. 
Aineiston pienuudella voi olla vaikutusta lukumääriin, mutta tulos sopii yhteen 
myös suomen kielen käytön kanssa: Uudella hautausmaalla se jatkui pidempään 
ja oli Vanhaan hautausmaahan verrattuna runsaampaa. Tulkitsin Uuden hautaus-
maan Kansallisseurakunnan perustamaksi ja myös lestadiolaisten käyttämäksi. 
Herännäisseurakuntien toiminta edisti suomen kielen käyttöä, mikä vaikutti 
myös nimistöön. Suomalaisuutta erityisesti korostanut lestadiolaistoiminta al-
koi 1910-luvulla. Seurakunnan jäsenistä on niukasti tietoa (LNFW 1982), mutta 
ainakin kaksi lestadiolaisperhettä on haudattu Uudelle hautausmaalle.

Uudessa Suomessa käytössä olleet, Suomesta peräisin olevat nimet vastaavat 
hyvin 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen suosikkinimiä Suomessa (Lem-
piäinen 1997: 32–33). Suomessa suosittuja nimiä olivat (nimen jälkeen on suluissa 
mainittu sen esiintymismäärä Uudessa Suomessa) Anna (10), Aino (2), Helmi (3), 
Hilma (7), Hilja (1), Aili (3), Tyyne (1), Martta (muodossa Martha 3), Lempi (2) ja 
Elsa (-). Miesten suosikkinimet Suomessa olivat Eino (3), Toivo (4), Lauri (muo-
dossa Laurie), Yrjö (-), Juho (1), Kalle (3), Matti (5) ja Paavo (-). Suosikkinimien 
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näkyminen Uudessa Suomessa liittyy ensisijaisesti asutuksen ajankohtaan: koska 
Suomesta muutettiin edelleen Uuteen Suomeen, siirtyivät nimetkin osaksi alueen 
nimimaisemaa. Lisäksi ensimmäinen siirtolaissukupolvi oli tiiviisti yhteydessä 
kotimaahan, ja sai näin vaikutteita lastensa nimiin.

Liitteistä 3 ja 4 näkyy, että Uudessa Suomessa samoja nimiä on käytetty 
usein. Kuten jo totesin, nimien kertautuminen on osoitus yhteisöllisyydestä ja 
eristyneisyydestä. Lempiäisen (1997: 27) mukaan ”nimien valintaan on usein 
vaikuttanut se, kuinka sidoksissa ihmiset ovat ympäristöönsä ja toinen toisiinsa”. 
Pienissä yhteisöissä vältetään erilaisuutta, jolloin käytössä on vain vähän nimiä. 
Erilaiset nimet korostavat yksilöllisyyttä, kun taas runsas samojen nimien käyttö 
korostaa yhtäläisyyksiä (Saarelma-Maunumaa 2001: 192–193) ja samalla yhtei-
söllisyyttä. Esimerkiksi 41 prosentilla vuosina 1901–1910 syntyneistä, Uuteen 
Suomeen haudatuista miehistä on joku neljästä yleisimmästä nimestä. Ne ovat 
Walter (7), William (5), Charles (5) ja John (4). Vähiten eri nimiä on käytössä ennen 
vuotta 1888 syntyneillä, joilla noin puolet etunimistä esiintyi ainakin kaksi kertaa. 
Naisilla suomenkieliset nimet toistuvat, kun taas miehillä yleisimmät nimet ovat 
asutuksen alkuaikoina englanninkielisiä. Vuoden 1910 jälkeen nimistö monipuo-
listuu. 1920-luvun kuluessa annetuista nimistä löytyy vain yksi kahdesti esiintyvä 
etunimi sekä miesten että naisten joukosta. Tosin tuona aikana syntyneiden, 
Uuteen Suomeen haudattujen henkilöiden kokonaismääräkin on aiempia vuosia 
pienempi. Nimien monipuolistuminen ja suomenkielisten nimien huomattava 
vähentyminen on seurausta liikkuvuuden lisääntymisestä ja englannin kielen 
merkityksen voimakkaasta kasvusta. Paikallisyhteisöjen merkitys alkoi vähentyä, 
ja englannin kielen taito tuli yhä tärkeämmäksi.

Myös sukulaisten mukaan nimeäminen vähentää nimien määrää. Tämä tapa 
korostaa perheen ja suvun merkitystä sekä jatkuvuutta, vahvistaa sukulaisuus-
siteitä ja osoittaa edeltäneiden sukupolvien kunnioitusta (Young 1960: 448; 
Saarelma-Maunumaa 2001: 197; Kotilainen 2008: 328–329). Se voi olla myös 
perheen sisäisen aseman ilmaus (Alford 1988: 138). Hautausmailta tarkasteltuna 
nimien periytyminen näkyy vain neljästä muistomerkistä, mutta elämäkerroista 
selviää se, että etenkin vanhin poika usein peri isänsä nimen. Nimen periytyminen 
ei erotu hautausmailta selkeästi, koska aikuiset, naimisissa olevat lapset haudattiin 
yleensä eri hautoihin kuin vanhempansa. Hautamuistomerkeissä näkyvät vain 
kerran lyhenteet Sr. (senior) ja Jr. (junior). Suomessa oli yleistä käyttää lapsilla 
isovanhempien nimiä (Kiviniemi 2006: 128–129). Tapa on mahdollisesti jatkunut 
Uudessa Suomessa, mutta tätä ei voi havaita pelkästään hautausmaita tarkas-
telemalla. Nimien periytymisen selvittämistä vaikeuttaa myös se, että monien 
siirtolaisten isovanhemmat olivat Suomessa.

Suomenkielisen ja vierasperäisen etunimen käyttö yhdessä kuvaa siirtolaisten 
uuden ja vanhan asuinmaan välille jakautunutta identiteettiä, joka ilmeni myös 
hautausmaiden porteista. Vastaava kulttuurinen murros näkyi nimistöntutkija 
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Sirkka Paikkalan (2004: 118) havaintojen mukaan myös Suomessa, kun ruotsin-
kieliset etunimet alkoivat korvautua suomenkielisillä etunimillä. Muutosvaiheessa 
ihmisille merkittiin erilaisia nimimuotoja tai erikielisiä nimiasuja. Uuden Suomen 
historiikkien (LNFW 1982, 2001) mukaan lapsille annettiin tavallisesti kaksi 
nimeä, mutta hautakivissä ilmoitetaan yleensä vain yksi etunimi tai toisesta ni-
mestä vain alkukirjain. Korkeat kaiverruskustannukset todennäköisesti vähensivät 
nimien määrää hautamuistomerkeissä. Uuden Suomen hautausmailta laskettuna 
kaksi nimeä on ollut hieman yli 30 prosentilla kaikista haudatuista henkilöistä. 
Suomessa toisen nimen käyttö alkoi yleistyä 1800-luvulla, ja 1900-luvun alussa 
lapsille annettiin yleensä kaksi nimeä (Lempiäinen 1997: 37–38; Kiviniemi 2006: 
74–75), joten oletettavasti tapa jatkui siirtolaisilla Uudessa Suomessa. Hautaus-
mailla näkyviä kahta eri kieltä yhdistäviä nimiä ovat esimerkiksi John Vaino, Toivo 
Gus, Tauno John, Myra Mirja, Saima Alice ja Lily Kristiina. Ainoa kolminiminen 
yhdistelmä on Bertta Ann Katariina. Tässäkin nimessä yhdistyvät englannin- ja 
suomenkieliset nimimuodot. Elämäkerroista (LNFW 1982: 111) löytyvässä 
nimessä Pearl-Helmi yhdistyvät saman nimen suomen- ja englanninkieliset 
muodot. Nimistön muuttumiseen ovat suomalaisten siirtolaisten assimilaation 
lisäksi vaikuttaneet avioliitot yhteisön ulkopuolisten kanssa. Heidän mukanaan 
nimistöön tuli vieraskielisiä vaikutteita, ja erilaiset kielitaustat saattoivat yhdistyä 
nimissä. Tosin Pearl-Helmen äiti, Anna Myllymaki oli suomalaistaustainen kuten 
todennäköisesti myös hänen isänsä John Burkman.

Uuden Suomen hautausmaiden etunimistö osoittaa sen, että etunimet alkoivat 
muuttua englanninkielisiksi aikaisemmin kuin suomen kieli yhteisön sisäisenä 
arkipäivän kielenä korvautui englannin kielellä. Esimerkiksi seurakuntien toi-
minnassa englannin kieli otettiin käyttöön 1950-luvulla. Tällöin annetut etunimet 
nimeä Jenny lukuun ottamatta olivat jo englanninkielisiä. Nimien nopea kulttuu-
rinen muutos liittyy englanninkieliseen kouluun ja vanhempien haluun antaa 
lapsilleen yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa englanninkielisten 
kanssa. Vaikka yhteiskunta ei välttämättä vaikuttanut siirtolaisten nimistöön 
suoraan, se pystyi koulujen ja opettajien avulla kanadalaistamaan vieraskielistä 
etunimistöä. Osa asukkaista myös omaksui itselleen yhteisön ulkopuolisissa 
toimissa käyttämänsä tai saamansa nimen. Yleinen asenne oudolta kuulostavia 
nimiä kohtaan vaikutti etunimien valintaan.

5.3.2. Sukunimet – suomalaisuus arvossa

Toisin kuin yksilöllisyyttä ilmentävä etunimi, sukunimi on yhteisöllinen: sillä mää-
ritetään kuulumista tiettyyn perheeseen tai sukuun. Sukunimi yhdistää yksilön 
perheeseen ja esivanhempiin sekä liittää yksilön sosiaaliseen verkostoon (Alford 
1988: 99). On mahdollista, että eräillä Uuden Suomen siirtolaisista ei vielä ollut 
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sukunimeä heidän harkitessaan muuttamista, sillä Länsi-Suomessa sukunimet al-
koivat yleistyä vasta vuoden 1850 jälkeen. Sukunimiä oli toki käytetty jo aiemmin, 
esimerkiksi itäisessä Suomessa periytyviä sukunimiä oli käytetty jo vuosisatoja. 
Siellä sukunimien yleinen piirre oli niiden päättyminen tavuun –nen. Myös länti-
sessä Suomessa oli käytössä sukunimiä, mutta etenkin rahvaalta ne puuttuivat. 
Länsi-Suomessa oli jo keskiajalla käytetty talonnimiä etunimen yhteydessä. Ne 
olivat kuitenkin sidoksissa taloon, eivätkä henkilöön, joten muutettaessa nimi ei 
seurannut mukana (Paikkala 2004: 109). Suomalaisten siirtolaisten oli otettava 
sukunimi viimeistään lähtiessään maasta, koska Amerikan-muuton edellytykse-
nä oli passi, jota varten tarvittiin sukunimi (Paikkala 2004: 626). Liikkuvuuden 
lisääntyminen oli eräs tekijä, joka lisäsi tarvetta aiempaa yksilöivämpään nimi-
järjestelmään ja sukunimien käyttöönottoon Suomessa. Lainsäädännön vaati-
muksesta kaikilla suomalaisilla oli sukunimi viimeistään 1920-luvulla (Kiviniemi 
2006: 129).

Uuden Suomen hautausmailla oli tutkimusajankohtana näkyvissä yhteensä 
309 sukunimeä, joista 98 oli eri nimiä (suomalaisista sukunimistä esim. Mikko-
nen & Paikkala 1984, 1993; Pöyhönen 1998). Nimet näkyvät liitteessä 5. Vaikka 
sukunimiä ei yksiselitteisesti voikaan liittää tiettyyn alueeseen Suomessa, antavat 
Uuden Suomen hautausmaiden sukunimet hyvän kuvan siirtolaisten lähtöalueista. 
Uuden Suomen hautausmailla olivat tavallisia pohjalaiset sukunimet kuten Laut-
tamus, Luhtala, Polvi ja Sippola (Mikkonen & Paikkala 1993: 270, 289, 448, 562). 
Tämä vastaa kuvaa siirtolaisten lähtöalueista, jotka painottuvat Pohjanmaalle 
ja näkyvät kuvissa 2 sekä 11. Eräillä henkilönnimillä on suora yhteys paikanni-
meen: esimerkiksi Kortesjärveltä ja Kauhavalta löytyy Lauttamus-nimiset kylät, 
ja Nurmosta ja Ylistarosta puolestaan Lauttamus-nimiset talot (Mikkonen & 
Paikkala 1984: 470). Uuden Suomen Lauttamukset olivat lähtöisin Kauhavalta 
(LNFW 1982: 188–194). Kaikkien nimien alkuperää ei pysty jäljittämään yhtä 
tarkasti; esimerkiksi Katajamäki-nimeä löytyy koko Suomesta, mutta erityisesti 
Etelä-Pohjanmaalta (Mikkonen & Paikkala 1984: 387). Uuden Suomen Katajamäet 
olivat lähtöisin Alahärmästä (LNFW 1982: 203).

Suomessa kuusitoista kahdestakymmenestä nykyään yleisimmästä sukuni-
mestä päättyy tavuun ”–nen” (Väestötietojärjestelmä 2003). Uudessa Suomessa 
–nen-päätteisiä sukunimiä on hautausmaiden nimistä alle viisi prosenttia. Erilaisia 
–nen-päätteisiä sukunimiä on vain kahdeksan, eikä yksikään näistä esiinny enem-
pää kuin kolme kertaa. Koska ”–nen” sukunimen päätteenä yleistyi huomattavasti 
Suomessa vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, eivät lukumäärät Uu-
den Suomen ja Suomen välillä ole keskenään vertailukelpoisia. Suomessa nimet 
yleistyivät sukunimettömien henkilöiden muodostaessa itselleen uusia sukunimiä 
ja sen myötä, että vanhoja sukunimiä ”suomalaistettiin” käyttämällä perinteistä 
savolaista sukunimen päätettä (Paikkala 2004). Uudessa Suomessa on saattanut 
olla enemmänkin –nen-päätteisiä nimiä, sillä päätteen poistaminen nimestä 
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oli helppo tapa tehdä sukunimestä lyhyempi ja englanninkielisten helpommin 
ymmärrettävä. Lähtöalueiden ja nimien vertailu kuitenkin osoittaa sen, että jos 
tällaista nimen lyhentämistä tapahtui, se oli todennäköisesti harvinaista.

Osa Uuden Suomen –nen-päätteisistä nimistä on vanhaa savolaista juurta, ja 
ne kertovat siirtolaisten kotiseuduista Suomessa. Esimerkiksi nimeä Kautonen 
pidetään savolaisena sukunimenä (Mikkonen & Paikkala 1984: 391), ja Taavetti 
Kautonen oli lähtöisin Kerimäeltä (LNFW 1982: 155). Aaro Wauhkonen puolestaan 
oli lähtöisin Suonenjoelta (LNFW 1982: 293), ja nimi Wauhkonen on esiintynyt 
erityisesti Savossa (Mikkonen & Paikkala 1984: 843). Johan Hyytiäinen (LNFW 
1982: 139) oli syntynyt Viipurissa, ja nimi liitetäänkin juuri Viipuriin, Muolaaseen 
ja Heinjokeen (Mikkonen & Paikkala 1984: 329).

Vain noin 15 prosenttia hautausmaiden sukunimistä oli muun kuin suomen- 
tai ruotsinkielisiä. Suomen- ja ruotsinkielisten sukunimien runsaus on osoitus 
yhtenäisestä suomalaisesta asutuksesta sekä siitä, että suomalaiset muuttivat 
harvoin sukunimiään kokonaan. Professori John Kolehmainen (1939) tutki Yh-
dysvalloissa suomalaisten siirtolaisten sukunimen muutoksia 1930-luvulla ja 
myös hän totesi sen, että suurin osa suomalaisista säilytti sukunimensä Pohjois-
Amerikassa. Taustalla saattoi olla ajatus paluusta Suomeen muutaman vuoden 
pituisen Pohjois-Amerikassa oleskelun jälkeen. Nähdäkseni Uuden Suomen kaltai-
selle uudisraivausalueelle muuttaneet siirtolaiset suunnittelivat kuitenkin pysyvää 
asettumista alueelle, koska kesti vuosia, ennen kuin tila alkoi tuottaa taloudellista 
hyötyä. Toisaalta useat alueen uudisasukkaat muuttivat alueelle muualta Pohjois-
Amerikasta, jossa he olivat ehkä suunnitelleet viipyvänsä vain muutaman vuoden, 
ja säilyttäneet siksi sukunimensä. Päätös jäädä pysyvästi oli syntynyt vasta myö-
hemmin. Etunimet muuttuivat vähitellen englanninkielisiksi, mutta sukunimiä ei 
yleensä enää muutettu, kun Uudessa Suomessa oli asuttu jonkin aikaa.

Se, että sukunimiin tehtiin vain pieniä muutoksia, kertoo juurien arvostami-
sesta ja sukunimen merkityksestä henkilökohtaiselle identiteetille. Suomalaisten 
juurien arvostusta lisäsi se, että Uuden Suomen siirtolaisten muuton aikaan Suo-
messa luotiin aktiivisesti kansallishenkeä. Tämä näkyi myös sukunimien innok-
kaana suomentamisena. Suomenkielisten sukunimien ottaminen ei Suomessa ollut 
hallinnon määräys vaan suurelta osin kansalaisten oma päätös (Paikkala 2004: 
631), mikä lisäsi omaksutun sukunimen arvostusta. Sukunimi saattoi olla myös 
vasta omaksuttu, jolloin siirtolaiset katsoivat, että sitä oli turha muuttaa uudes-
taan. Toisaalta tällaisissa tapauksissa suvun tai perheen merkitys osana nimeä ei 
ollut vielä ehtinyt kehittyä, joten nimi ei tässä mielessä ollut merkittävä. Uudessa 
Suomessa suomenkielinen sukunimi kuitenkin korosti kuulumista suomenkieli-
seen yhteisöön, ja lisäsi näin yhteisöllisyyttä. Yhteisön jäsenet olivat sukunimiensä 
perusteella tasa-arvoisia (ks. Paikkala 2004: 630). Sukunimistö toimi Uudessa 
Suomessa alueellisen identiteetin rakentajana samoin kuin se Suomessa toimi 
eräänä kansallisen identiteetin symbolina (esim. Paikkala 2004: 113–114, 630). 
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Keron (1997: 33) mukaan suomalaisten siirtolaisten keskuudessa vuosisadan 
vaihteessa syntynyt ”kansallinen ajattelu” oli erittäin voimakasta. Myös syrjäinen 
sijainti vaikutti siihen, että Uudessa Suomessa paineet sukunimen muuttamiseen 
olivat todennäköisesti pienet, ja nimeen perustuva syrjintä vähäistä.

Hautausmailla näkyvät ruotsinkieliset sukunimet muodostavat hankalasti 
tulkittavan ryhmän. Nämä nimet olivat yleisiä Suomessa, mutta voisivat olla myös 
ruotsalaisia. Ruotsinkielisiä nimiä oli lähes kahdeksan prosenttia kaikista Uuden 
Suomen hautausmaiden sukunimistä. Näitä ovat esimerkiksi Peterson, Norlund, 
Strandlund, Anderson ja Johnson. Osa näistäkin nimistä on englanninkielisiä versioita 
”nimiparistaan” (Blomqvist 1983), esimerkiksi Johnson nimistä Jansson tai Johans-
son ja Peterson nimestä Pettersson (Blomqvist 1983). Suomalaisessa yhteisössä 
on todennäköistä, että ruotsinkieliset sukunimet ovat lähtöisin Suomesta ja että 
niiden omistajat ovat suomenkielisiä. Tätä tukee se, että historiikin (LNFW 1982: 
106) mukaan alueelle muutti vain yksi ruotsinkielinen perhe Suomesta (ruotsin-
kielisten suomalaisten siirtolaisten nimistöstä ks. Blomqvist 1983; ruotsinkielisten 
suomalaisten siirtolaisuudesta Kanadaan ks. Roinila 2000). Hautausmailla Ander-
son, Johnson ja Norlund varmentuvat suomalaisiksi etunimien tai suomenkielisten 
muistolauseiden perusteella. Elämäkertatietojen mukaan edellä mainituista nimistä 
vain Strandlund ei ole lähtöisin Suomesta. Hautamuistomerkistä käy kuitenkin ilmi, 
että ennen avioitumistaan Arlene Strandlund oli Lauttamus, joten yhteys suoma-
laisuuteen on tässä tapauksessa helposti löydettävissä. Vanhalla hautausmaalla 
esiintyy kahdesti myös nimi Bond. Charlie Bondin vaimon muistomerkki (kuva 
31) on kaksikielinen, ja elämäkerran (LNFW 1982: 110) mukaan Charles Bond oli 
aktiivinen monissa yhteisön asioissa, mikä viittaisi hänen suomalaisiin juuriinsa. 
Myös väestörekisterikeskuksen (Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu 2008) 
mukaan Bond-nimeä esiintyy Suomessa. Nimi on saattanut olla myös lyhennys 
ruotsinkielisestä nimestä Åbonde (ks. Blomqvist 1983). Elämäkerroista (LNFW 
1982: 107) selviää myös se, että John Anderson oli ollut Suomessa nimeltään Ant-
tila. Saattaa olla, että hän oli suomentanut nimensä ennen muuttamistaan, mutta 
ottanut Pohjois-Amerikassa käyttöön englanninkielisen version vanhasta nimes-
tään. Siirtolaiset omaksuivat usein sukunimekseen myös isän etunimeä osoittavan 
patronyymin, jollainen myös nimi Anderson on (Blomqvist 1983).

Englanninkielisiksi muutettujen nimien kohdalla suomalaisten juurien sel-
vittäminen on usein mahdotonta. Esimerkiksi mäki-loppuiset nimet muuttuivat 
helposti Hilliksi. Uudessa Suomessa Mike Jr. Myllymäestä tuli Hill (LNFW 1982: 
220), ja myös Taneli (Daniel) Estola muutti nimensä Hilliksi ennen asettumistaan 
alueelle (LNFW 2001: 101). Nimen vaihtamiseen saattoivat olla syynä myös eng-
lanninkielisten viranomaisten tekemät kirjoitusvirheet, joita näkyy esimerkiksi 
maanomistuskartoissa. Myös Uuden Suomen ensimmäisten asukkaiden kunniaksi 
kirkon viereen vuonna 1967 pystytettyyn muistomerkkiin on tullut kirjoitusvir-
heitä: siinä on 32 uudisraivaajan nimet, joista kolmeen on tullut kirjoitusvirhe. 
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Esimerkiksi Lauttamus on kirjoitettu kahdesti Lattamuksena. Muistomerkki 
vahvistaa sen, että nimet Norman, Anderson, Johnson, Wigg ja Filpula ovat suo-
malaisten siirtolaisten nimiä.

Historiikista löytyy tieto, että Isaac Smedberg muutti nimensä Wilsoniksi jo 
ennen saapumistaan Uuteen Suomeen. Uusi nimi muodostui helposti, koska häntä 
oli yleisesti kutsuttu Wilhelmin pojaksi Wilhelm’s son tai Will-son:iksi. Myös Frank 
Jokikorpela muutti nimensä Mattsoniksi ennen saapumistaan Uuteen Suomeen 
(LNFW1982: 215, 296). Mattila puolestaan muutti nimensä muotoon Matley 
(LNFW 1982: 112) ja Kiviniemestä tuli Lake. Nämä nimet paljastuvat suomalaisten 
siirtolaisten nimiksi muistokirjoitusten tai etunimien kautta, mutta ilman histo-
riikin tukea en tulkitsisi Wilsonia suomalaiseen yhteisöön kuuluvaksi.

Eräät Uuden Suomen asukkaat muuttivat nimensä, mutta halusivat muu-
toksesta huolimatta säilyttää sukunimestä välittyvän suomalaisen identiteetin. 
Esimerkiksi Oscar ja Markus Siiro (alun perin Mäkelä) ottivat Amerikassa su-
kunimekseen kotikylänsä nimen (Siiro 1995), ja Yli-Annalasta tuli asuinpaikan 
mukaan Mustama (Virtaranta 1996: 81).

Yleisin suomalaisten sukunimeensä tekemä muutos oli nimien mukauttami-
nen englannin aakkostoon korvaamalla å- ja ä-kirjaimet a:lla sekä ö-kirjaimet 
o:lla, tai lyhentämällä nimi. Pieni kirjoitusasun muutos näkyy hautausmailla 
kymmenessä eri suomenkielisessä nimessä. Ne esiintyvät yhteensä 60 kertaa. 
Muutoksista huolimatta suomalainen alkuperä näkyy nimistä edelleen. Uudessa 
Suomessa esimerkiksi Peräsalosta tuli Perasalo, Katajamäki lyhennettiin Maeksi, 
Ylisaari Saareksi, Saloranta Saloksi ja Järviluomasta tuli Jarvis. Joidenkin nimien 
kohdalla tehtiin pieniä kirjainmuutoksia esimerkiksi Petäjyksestä tuli Petays ja 
Hemminki-nimi vaihtui muotoon Hemming (LNFW 1982). Nimi Hemming esiintyy 
myös Suomessa (Mikkonen & Paikkala 1993: 94), mutta historiikki (LNFW 1982: 
122–123) kertoo, että nimi on muutettu muodosta Hemminki. Nimi Knuttila 
saattaa olla lyhentymä nimestä Knuuttila, mutta nimimuotoa Knuttila esiintyi 
aiemmin myös Suomessa (Mikkonen & Paikkala 1993: 208). Koko Uudessa Suo-
messa asuva suku tai perhekunta ei välttämättä tehnyt samaa muutosta nimeensä. 
Hautausmailla on myös esimerkiksi Peräsalo, Järviluama ja Katajamäki -nimisiä 
vainajia. Tämä osoittaa sen, että perhekohtaiset identiteetit ja mieltymykset olivat 
merkittävämpiä kuin sukuun perustuvat identiteetit. Sama näkyi myös Suomessa 
sukunimiä suomennettaessa (Kotilainen 2008: 94).

Nimi Järviluama on kiinnostava, koska nimessä on säilytetty ä-kirjain, mutta 
kirjainyhdistelmä ”uo” on korvattu ”ua”:lla. Oman kokemukseni mukaan ä-kirjain 
on hankala englanninkielisessä toimintaympäristössä. Sen poistaminen nimestä 
ei kuitenkaan näytä olleen siirtolaisille itsestäänselvyys. Hautausmailla se esiintyi 
13 eri nimessä, jotka puolestaan esiintyivät yhteensä 27 kertaa. Kirjainyhdistelmä 
”uo” on myös vaikea lausuttava englanninkieliselle, joten nimessä Järviluama se 
on mukautunut helpommin äännettäväksi.
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Vanhalla hautausmaalla sukunimi on mainittu 137 kertaa, ja eri sukunimiä 
esiintyy 51. Yleisimpiä nimiä ovat Hemming (12 esiintymistä), Laine, Lauttamus 
ja Petays (kaikki kolme esiintyvät yhdeksän kertaa). Ruotsinkielisiä nimiä on viisi 
erilaista ja muita vieraskielisiä nimiä 13 erilaista. Ruotsinkielisten nimien osuus 
on yhteensä noin 10 prosenttia ja vieraskielisten nimien osuus noin 18 prosent-
tia kaikista nimien esiintymisistä. Nimistä monet osoittautuvat muiden tekstien 
avulla suomalaisten tai heidän jälkeläistensä nimiksi. Muutettuja sukunimiä ovat 
esimerkiksi Wigg (Wiikki) ja Lake (Kiviniemi). Kun vielä poistetaan ne naiset, 
joiden suomalainen tyttönimi on mainittu hautamuistomerkissä, jäljelle jää yh-
deksän sukunimeä, jotka todennäköisesti eivät ole lähtöisin Suomesta. Tällaisia 
ovat esimerkiksi Hess, Hecko, Toth, Baski, Crowley ja Denet. Nämä vierasperäiset 
nimet esiintyvät hautausmaalla yleensä vain kerran, enimmillään kolmesti. On 
todennäköistä, että näidenkin taustalta löytyy suomalaisten avioliittoja muiden 
etnisten ryhmien kanssa. Esimerkiksi toisen polven kanadansuomalainen Alma 
Norlund avioitui Frank Denetin kanssa (LNFW 1982: 227).

Uudella hautausmaalla on nimettävissä 272 ihmisen haudat. Sukunimiä on 
mainittu 172 kertaa, joista 61 on eri nimiä. Yleisimmin esiintyviä sukunimiä ovat 
Maki (12), Aho (10), Kangas (9) ja Polvi (8). Erilaisia ruotsinkielisiä nimiä on 
kolme, ja eri vieraskielisiä nimiä on 14. Uudella hautausmaalla ruotsinkielisten 
nimien osuus on noin viisi prosenttia ja muiden vieraskielisten nimien osuus 
kaksitoista prosenttia kaikista nimistä. Yhteys Suomeen löytyy vieraskielisten 
nimien kohdalta kuitenkin helposti seitsemältä henkilöltä tyttönimistä, etunimistä 
ja suomenkielisistä muistolauseista. Nimistä kahdeksaa ei voi varmistaa suoma-
laisiksi hautamuistomerkkien avulla. Esimerkiksi nimet Kemp ja Roth löytyvät 
kuitenkin väestörekisterikeskuksen nimipalvelun (2008) mukaan Suomesta. 
Uuden Suomen historiikin (LNFW 1982: 174) mukaan Roth muutti todennä-
köisesti Suomesta, mutta Kemp-nimellä ei löydy tietoja. Nimi on saattanut olla 
myös lyhenne esimerkiksi nimestä Kemppainen. Mainitsin nimet Hill ja Wilson jo 
aiemmin kertoessani nimenmuutoksista. Historiikkien (LNFW 1982: 112) mukaan 
Ivar Dorma oli syntynyt Virroilla. Koska Dorma-nimeä ei löydy Väestörekisteri-
keskuksen nimipalvelusta (2008), on todennäköistä, että kyseessä on muutettu 
nimi. Jäljelle jää näin ollen vain kolme nimeä, Hagyard, Haddow ja Wehner, joiden 
liittyminen suomalaisyhteisöön on hankalampi selvittää. Elämäkerta paljastaa 
kuitenkin esimerkiksi sen, että Linda Hagyard oli syntyjään Aho.

Hautausmaat osoittavat sen, että Uusi Suomi on ollut suuri ja etnisesti tiivis yh-
teisö. Asutuksen alkuaikoina Uuden Suomen hautausmaille haudattiin eräitä Grove 
Parkin alueella asuneita luterilaisia unkarilaisia, mutta pian Uuden Suomen asukkaat 
vaativat hautaamisen ehdoksi suomalaiset juuret (Kirjallinen tiedonanto…2002). 
Verrattaessa hautausmaita sukunimen välittämän etnisen alkuperän mukaan asuk-
kaiden suomalainen syntyperä näkyy jälleen selkeämmin Uudelta hautausmaalta. 
Vieraskielisten nimien osuus on siellä pienempi kuin Vanhalla hautausmaalla.
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Sukunimen muuttaminen ei välttämättä tarkoittanut etunimen muuttamista, 
eikä etunimen muuttaminen sukunimen muuttamista. Kuten kahden eri kielitaus-
taisen etunimen kohdalla, myös sukunimen ja etunimen erikieliset muodot ovat 
osoitus kulttuurisen murroksen aikana yleisestä jakautuneesta identiteetistä. 
Nimiin tehdyt pienet muutokset auttoivat osaltaan säilyttämään suomalaisen 
identiteetin, joka oli siirtolaisille tärkeä. Esimerkiksi Kustaa Wiikki muutti suku-
nimensä muotoon Wigg, mutta säilytti etunimensä suomalaisen kirjoitusasun. 
Suomalaisuuden ja suomen kielen merkityksestä kertoo myös Wiggin vuodelta 
1933 olevan hautakiven muistokirjoitus: ”Autuaat ovat puhtaat sydämestä sillä 
he saavat nähdä Jumalan”.

Jakautunut identiteetti näkyy myös siinä, että sukunimen muuttamista ei 
myöskään välttämättä seurannut se, että lapsille olisi annettu englanninkielinen 
etunimi. Esimerkiksi Charlie Laken (ent. Kiviniemi) ja Ida Luhtalan kuudestatoista 
lapsesta kolme vanhinta tytärtä sai sekä suomenkielisen etunimen että toisen 
nimen. Nimet olivat Hilja Eleonora, Hilma Matilda ja Ida Sylvia. Myös kahden 
vanhimman pojan toinen nimi oli suomenkielinen. He olivat Charlie Jalmari ja 
Walter Johannes. Nämä lapset syntyivät 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymme-
nellä (LNFW 1982: 187–188). Laken perhe on esimerkki myös tyttöjen nimien 
säilymisestä suomalaisperäisinä poikien nimiä pidempään. Victor Mattleyn, en-
tisen Mattilan lapsilla oli myös suomenkieliset nimet: Elma ja Eino. Elma syntyi 
jo vuonna 1892, mutta Eino vasta vuonna 1918 (LNFW 1982: 213–214), jolloin 
valtaosa etunimistä oli jo englanninkielisiä.

Hautausmaiden välinen sukunimien vertailu osoittaa sen, että patrilineaarisesti 
eli isänpuoleisesti samaan sukuun kuuluneet on haudattu pääosin samalle hautaus-
maalle. Sukujen keskittyminen yhdelle hautausmaalle on jälleen osoitus perheiden 
merkityksestä yhteisön sisällä ja mahdollisesta suvuittain tapahtuneesta yhteisön 
uskonnollisesta jakautumisesta. Sukunimistä vain neljätoista esiintyy molemmil-
la hautausmailla, ja näistäkin yksitoista ainoastaan kerran. Kangas-sukunimen 
kohdalla on suurempi hajonta: Uudella hautausmaalla nimi esiintyy yhdeksän 
ja Vanhalla kuusi kertaa. Elämäkerroista (LNFW 1982: 150–154) selviää se, että 
Kangas-nimi esiintyi kolmella eri perheellä, jotka eivät olleet sukua keskenään. 
Tämä selittää nimen esiintymisen molemmilla hautausmailla. Etenkin yleisimmin 
näkyvät nimet ovat keskittyneet vain toiselle hautausmaalle. Vanhalla hautaus-
maalla näitä ovat Hemming (12), Laine (9), Lake (9), Lauttamus (9) Anderson (6), 
Petays (9) ja Luhtala (7). Uudella hautausmaalla yleisimpiä nimiä ovat Maki (12), 
Aho (10), Polvi (8), Katajamäki/maki (7), Knuttila (8) ja Sippola (6).

Hautausmailla sukunimien maisema on maskuliininen, koska sukunimet 
siirtyivät isältä lapselle. Avioituneiden naisten perhesuhteet ennen avioitumista 
näkyvät Uuden Suomen hautamuistomerkeissä vain seitsemän naisen kohdalla. 
Tämä korostaa sitä, että naimisiin mentyään nainen liittyi miehen sukuun. Toi-
saalta myös kaiverruskustannukset saattoivat rajoittaa muistomerkkien tekstin 
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määrää. Suomen hautausmailla näkee rinnakkain hautamuistomerkkejä, joissa 
alkuperäinen nimi ilmoitetaan ja joissa sitä ei kerrota.

Uuden Suomen hautausmailta löytyvien seitsemän tyttönimen avulla paljastuu 
eräiden vierasperäisten sukunimien yhteys suomalaiseen siirtokuntaan. Samalla 
ne kertovat naisten avioliitoista suomalaisyhteisön ulkopuolisten miesten kanssa. 
Avioliitoilla on merkitystä suomalaisuuden representaatioihin, koska avioliitot 
muiden etnisten ryhmien jäsenten kanssa edistävät assimilaatiota. Esimerkiksi 
yhden kerran esiintyvät French, Antusko, Flaman ja Sheppard selittyvät helposti 
osana suomalaista asutusta. Syntymäaikojen perusteella (LNFW 1982, 2001) 
nämä avioliitot solmittiin todennäköisesti vuoden 1945 jälkeen. Maailmansotien 
jälkeisenä aikana avioliitot yhteisön ulkopuolelle olivat yhteisön sisäisiä liittoja 
yleisempiä. Kulttuuristen ja yhteisöllisten rajojen ylittäminen oli helpottunut 
Kanadassa syntyneiden siirtolaisten jälkeläisten omaksuttua englannin kielen. 
Myös liikkuvuus oli lisääntynyt teiden ja autojen yleistymisen myötä.

Miesten avioliittoja suomalaisyhteisön ulkopuolisten naisten kanssa oli erit-
täin hankala selvittää hautausmaiden perusteella, koska suomalaistaustaistenkin 
naisten etunimet muuttuivat jo 1920-luvulla englanninkielisiksi. Pelkistä etuni-
mistä ei enää tämän jälkeen pysty päättelemään etnistä alkuperää.

5.3.3. Henkilönnimet ja suomen kieli

Muutos suomenkielisestä englanninkieliseksi ei tapahtunut suku- ja etunimissä 
yhtä aikaa. Sukunimien muutokset tapahtuivat suurelta osin heti tai melko pian 
Pohjois-Amerikkaan muuton jälkeen. Pääosa muutoksista oli pieniä kirjoitusasun 
muutoksia tai nimien lyhentämisiä, joiden jälkeen nimi edelleen ilmaisi henkilön 
suomalaista syntyperää. Kokonaan nimiä muutettiin harvoin. Yksilöinä suoma-
laiset halusivat korostaa valtaväestön kanssa tasavertaista asemaansa, mutta 
perheenä ja yhteisönä korostettiin suomalaisia juuria. Suomalaisia siirtolaisia 
arvostettiin heidän korkean työmoraalinsa ja rehellisyytensä ansiosta, joten suo-
malaisten oli helppo olla ylpeitä suomalaisuudestaan. Sitä ei tarvinnut piilottaa 
muilta nimeä vaihtamalla. Suomalaisten sukunimien runsaus näkyy myös alueen 
historiikeista (LNFW 1982, 2001). Nimien muutokset eivät noudata mitään yhte-
näistä linjaa. Osa perheistä esimerkiksi korvasi nimessään ä-kirjaimen a:lla, kun 
taas toiset säilyttivät ä:n nimessään. Ä-kirjainta ei todennäköisesti käytetty arjen 
kanssakäymisessä muiden etnisten ryhmien kanssa, mutta hautamuistomerkkiin 
haluttiin sukunimen virallinen muoto.

Suomen kielen käyttö yhteisössä väheni 1940-luvulla, mutta etunimet eng-
lantilaistuivat jo aiemmin; esimerkiksi yli puolet ennen vuotta 1888 syntyneistä 
miehistä omaksui englanninkielisen etunimen, koska se helpotti kanssakäy-
mistä viranomaisten ja yhteisön ulkopuolisten kanssa. Naisilla tarvetta nimen 
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muuttamiseen ei juuri ollut. Liikkuvuus ja vähitellen tapahtunut maatalouteen 
perustuvan yhteisön hajoaminen vähensivät suomalaisen kulttuurin merkitystä 
arkielämässä.

5.4. Paikannimet

Paikannimien eli toponyymien avulla ihmiset jäsentävät ympäristöään ja antavat 
sille merkityksiä (Cohen & Kliot 1992; Vuolteenaho & Ainiala 2005: 4). Paikan-
nimet ovat keskeinen osa symbolista maisemaa, sillä ne auttavat samaistumaan 
alueeseen tai paikkaan (Paasi 1986a: 125). Paikannimet heijastavat nimen antajan 
keskeisiä kulttuurisia, historiallisia ja poliittisia merkityksiä. Nimeäminen on 
identiteettipoliittinen prosessi, jossa valtasuhteet ja omistusoikeudet represen-
toituvat (Berg & Kearns 1996; Berg & Vuolteenaho 2009). Omistusoikeuksien 
vaihtuessa myös paikkojen nimistöä saatetaan muuttaa uuden vallan tukemiseksi. 
Uudelleen nimeäminen on yleistä etenkin silloin, kun omistussuhteet ovat epä-
varmat (Monmonier 1995: 61). Nimistössä näkyviä valta- ja omistussuhteiden 
muutoksia tapahtuu eri hierarkiatasoilla, esimerkiksi valtiotasolla, ja yrityksen tai 
maatilan omistajavaihdoksissa. Uudelleen nimeäminen mahdollistaa esimerkiksi 
siirtolaisten kulttuurin ja kielen representoitumisen maisemaan (Monmornier 
1995: 57) ja alueen identiteetin uusintamisen. Paikannimistön vakiintuminen on 
olennainen osa alueiden identiteettien muodostumista (Paasi 1986a). Paikkojen 
nimeäminen oli Pohjois-Amerikan uudisasukkaille keino vahvistaa identiteettiään 
ja omistusoikeuksiaan (Norton 2000: 291).

Siirtolaisten antamat nimet ilmentävät usein heidän äidinkieltään, lähtöalu-
eitaan, kulttuuriarvojaan ja ideologioitaan. Useilla Pohjois-Amerikan suomalais-
alueilla suomalaisesta asutuksesta kertovat paikkojen viralliset nimet, kuten 
Pohjois-Minnesotassa sijaitseva Kalevala (ks. Rikkinen 1969) tai Kanadassa 
Thunder Bayn alueella sijaitsevat kylät Lappee, Kivikoski, Ostola ja Intola (ks. Ras-
mussen 1985: 91). Siirtolaisyhteisöissä paikkojen nimeäminen perustui uusien 
nimien antamiseen tai olemassa olevien nimien kääntämiseen suomenkielisiksi. 
Siirtolaiset myös mukauttivat äänne- ja kirjoitusasua omaksuakseen nimet hel-
pommin (Kaups 1978: 52). Toisaalta myös suomenkielistä nimistöä on käännetty 
englanniksi tai sen kirjoitusasussa on tapahtunut muutoksia. Tällaiset muutokset 
saattavat muuttaa koko sanan merkitystä. Esimerkiksi suomalaisten siirtolaisten 
nimeämä Minnesotan Kangas-järvi on muuntunut ensin muotoon Kingas Lake ja 
myöhemmin Kings Lakeksi (Kaups 1966: 391). Muutokset ovat saattaneet alkaa 
pienistä kirjoitusvirheistä, joita on tapahtunut karttoja laadittaessa (Kaups 1966: 
391). Kaupsin mukaan uudisasukkaiden antamat paikannimet ovat yhteydessä 
maiseman fyysiseen vaihtelevuuteen ja asutuksen ajankohtaan (Kaups 1966; 
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Norton 2000: 291), mutta myös viranomaisten antamiin mahdollisuuksiin nimetä 
paikkoja.

Preeriaprovinssien nopea uudisasutus edellytti alueiden kartoituksen tehosta-
mista ja paikkojen nopeaa nimeämistä. Viralliset paikannimet annettiin erityisessä 
nimilautakunnassa (toiminut eri nimillä, esim. The Geographical Board of Canada 
ja the Canadian Permanent Committee on Geographical Names) pääkaupungissa 
Ottawassa, mutta nimeämistä avustivat paikalliset rautatieyhtiöt, maanmittaajat 
ja virkamiehet (Lehr 1985: 210; Mapping Services 2007). Nimen virallistuminen 
merkitsi sitä, että nimi konkretisoitui maisemassa näkyvien merkkien avulla, liitto-
valtion kartoilla, hallinnon julkaisuissa sekä lakidokumenteissa. Kanadan provinssit 
saivat nimeämisprosessissa vähitellen valtaa 1950-luvulta lähtien, kunnes vuonna 
1979 nimeämisvastuu siirtyi kokonaan provinsseille. Samalla nimenantopolitiikka 
kansallisella tasolla yhtenäistettiin lainsäädännöllä (Barry 2007).

5.4.1. New Finland

Vanhin löytämäni maininta nimestä New Finland tai Uusi Suomi on kirjoitettu 
vuonna 1891. Se on siirtolaisviranomainen C. K. Hendricksonin (1892) kuvaus 
alueen suomalaisista uudisasukkaista: ”New Finland…on ensimmäinen ja ainoa 
paikka Luoteessa, jossa on suomalaisia uudisasukkaita…”. Lainaus osoittaa sen, että 
alueen nimenä New Finland oli käytössä välittömästi asutuksen alettua. Oletetta-
vasti ensimmäiset asukkaat alkoivat kutsua aluetta nimellä ”New Finland” ja sen 
suomenkielisellä muodolla ”Uusi Suomi” korostaakseen suomalaista syntype-
räänsä ja identiteettiään sekä erottuakseen lähialueen muista kansallisuuksista. 
Lindström (1991: 32) arveli, että ensimmäisenä alueelle muuttanut David Kau-
tonen nimesi alueen. Englanninkielisenä nimi ”New Finland” teki myös alueen 
ulkopuolisille selväksi, mistä maasta alueen uudisasukkaat olivat lähtöisin. Tällä 
nimellä ensimmäiset uudisasukkaat ”ottivat haltuunsa” asuttamansa alueen, ja 
samalla ylläpitivät muistoa entisestä kotimaastaan (Ainiala ym. 2008: 18). Ilmaisu 
”new” (uusi) on paikannimen alkuna yleinen Pohjois-Amerikassa (Ainiala ym. 
2008: 18), koska siirtolaiset siirsivät lähtömaansa paikannimistöä uusille asuin-
alueilleen, mutta halusivat nimellä tehdä eron kotimaahansa. Uudisasutusalueilla 
yleisiä nimenantoperusteita olivat tunnetut henkilöt tai siirtolaisten lähtöalueet, 
kun taas alkuperäisasukkaiden antama nimistö pohjautui luonnonolosuhteisiin 
(Barry 2007).

Kaupsin (1966) mukaan ensimmäiset siirtolaiset vaikuttivat merkittävästi 
paikannimistöön. Vaikka Uuden Suomen uudisasukkaat olivat alueen ensimmäis-
ten siirtolaisten joukossa, New Finland ei alueen nimenä koskaan saavuttanut 
virallista hallinnon hyväksymää asemaa. Syynä eivät olleet alueen aiemmat ni-
met, koska aiempaakaan virallistettua paikannimistöä ei alueella ollut. Noin 25 
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kilometrin päässä sijaitsevat lähimmät kaupungit perustettiin suomalaisen asu-
tuksen alkamisen kanssa samoihin aikoihin. Alueella asuneet alkuperäisasukkaat 
olivat nimenneet luontokohteita, mutta viranomaiset usein muuttivat nimet tai 
käänsivät ne englanniksi tai ranskaksi. Esimerkiksi Uuden Suomen pohjoispuo-
lella virtaavan joen nimi Qu’Appelle on ranskankielinen käännös cree-nimestä. 
Alkuperäisasukkaiden nimistön korvautuminen eurooppalaisella nimistöllä on 
yksi osoitus nimistön yhteydestä valtaan.

New Finland-nimen virallistamista olisi tukenut se, että 1800-luvun lopussa 
suomalaiset siirtolaiset olivat hallinnon toivomia uudisasukkaita (Hendrickson 
1892) ja että Uuden Suomen lisäksi myös muualle Kanadan preerialle suun-
niteltiin perustettavaksi suomalaisyhteisöjä (Mair 1899). Nimen merkitys 
vetovoimatekijänä olisi virallisena vahvistunut, koska nimi olisi saanut lisää 
näkyvyyttä esimerkiksi kartoilla. Siirtolaisten etnisestä alkuperästä kertova 
nimi oli yleensä vetovoimatekijä samaan etniseen ryhmään kuuluville, koska 
muuttajat etsiytyivät lähelle omaa kulttuuri-identiteettiään edustavia henkilöitä. 
Muuttoperusteena oli usein alueella puhuttu kieli, joka helpotti kanssakäymistä 
ja sopeutumista. Uuden Suomenkin asutus laajeni, kun tietoisuus suomalaisesta 
asutuksesta levisi.

On mahdollista, että hallinto suhtautui kielteisesti valtionnimien käyttämiseen 
uudisasutusalueilla. Valtionnimien käytön rajoittaminen olisi voinut perustua 
nimen synnyttämille selkeille mielikuville kansallisuuteen perustuvista asuin-
alueista. Tämä olisi hidastanut hallinnon pyrkimystä ”kanadalaistaa” siirtolaiset 
nopeasti, vähentää muiden etnisten ryhmien muuttohalukkuutta kyseiselle 
alueelle, sekä lisätä riskiä etnis-poliittisista konflikteista. En kuitenkaan löy-
tänyt tälle oletukselle vahvistusta kirjallisuudesta. Sen sijaan tarkastellessani 
Saskatchewanin maantiekarttaa (Saskatchewan 1995–96) huomioni kiinnittyi 
siihen, ettei siltä löytynyt yhtään valtioon tai sen autonomiseen osaan viittaavaa 
paikannimeä. Myös muissa preeriaprovinsseissa valtion tai autonomisen alueen 
nimen käyttö paikannimenä oli harvinaista. Manitobassa sijaitsee ainoastaan 
Ukraina ja Albertassa New Norway (perustettu 1910). Sen sijaan Ontarion pro-
vinssista löytyy useita kaupunkeja, joilla on eurooppalaisen valtion nimi. Virallisen 
aseman on saanut esimerkiksi suomalaisten vuonna 1903 perustama ”Finland”. 
Kanadan paikannimistöä tutkineen Bill Barryn (2008) mukaan tällaista etniseen 
identiteettiin perustunutta rajoittamista ei tapahtunut.

Preeriaprovinssien nimistöön on vaikuttanut huomattavasti se, etteivät siir-
tolaiset 1800-luvun lopulla välttämättä tiedostaneet omaa etnistä identiteettiään, 
vaan kokivat entiset asuinkylänsä tai kaupunkinsa identiteetilleen tärkeämmiksi 
kuin lähtövaltiot, jotka useinkaan eivät vielä olleet edes olemassa nykyisessä 
muodossaan. Kaikissa preeriaprovinsseissa on käytössä useita eurooppalaisten 
kaupunkien nimiä kuten Saskatchewanissa sijaitsevat Amsterdam, Aberdeen ja 
Albertville. Siirtolaisten etninen tietoisuus alkoi usein herätä vasta heidän muo-



5.4. Paikannimet ■ 179

dostettuaan kielellisiä ja kulttuurisia yhteisöjä (Burnet & Palmer 1989: 212). Suo-
messa sen sijaan oli käynnissä voimakas kansallinen herääminen samaan aikaan, 
kun ensimmäiset uudisasukkaat asettuivat Uuden Suomen alueelle. Suomalaisen 
identiteetin korostaminen oli uudisasukkaille ajankohtaista, ja siihen oli saatu 
mallia Suomessa, missä ”suomalaisuutta” korostettiin esimerkiksi muuttamalla 
sukunimiä sekä omien kansallisten tunnusten kuten rahan ja postimerkkien 
avulla. Uuden Suomen uudisasukkaat eivät myöskään olleet lähtöisin yhdestä 
tietystä kylästä tai kaupungista Suomessa, mikä on saattanut vaikuttaa siihen, 
ettei lähtöpaikan nimeä valittu siirtokunnan nimeksi. Kaupunkien nimet tarjo-
sivat luonnollisesti enemmän nimeämismahdollisuuksia kuin valtioiden nimet. 
Lisäksi on huomioitava se, että eräät eurooppalaisiin kaupunkeihin viittaavista 
paikannimistä perustuvat Kanadassa ensisijaisesti samannimisten henkilöiden 
nimiin (ks. Barry 2003). Tämä on seurausta siitä, että eräät siirtolaiset olivat 
muuttaessaan ottaneet itselleen lähtökaupunkinsa nimen. Näiden siirtolaisten 
vaikuttaessa kaupunkien ja kylien syntyyn Kanadassa, heidän nimensä siirtyivät 
osaksi Kanadan paikannimistöä.

Vaikka Saskatchewanissa ei todennäköisesti tehty virallista poliittista päätöstä 
siitä, että valtionnimiä ei käytetä paikkojen niminä, saattoi niiden käyttämät-
tömyyden taustalla olla yksittäisten ihmisten vallankäyttö. Nimistöpolitiikassa 
oli provinssien välisiä eroja, jotka eivät olleet seurausta pelkästään asutuksen 
ajankohdasta. 1940-luvun lopulla provinssin saadessa valtaa paikkojen nimeä-
misessä, Saskatchewanissa aloitettiin kaksikymmentä vuotta kestänyt paikkojen 
nimeämisprojekti. Tänä aikana nimettiin virallisesti yli 5000 kohdetta, joista 
pääosa oli luontokohteita. Valtaosa nimistä perustui toisessa maailmansodassa 
kaatuneiden saskatchewanilaisten nimiin. Esimerkiksi vuonna 1957 nimettiin 
Uudessa Suomessa syntyneen, Saksassa surmansa saaneen lentosuunnistaja Arne 
Knuttilan kunniaksi Saskatchewanin pohjoisosassa sijaitseva järvi nimellä Knuttila 
Lake (LNFW 1982: 166; Barry 2007). Näin Uudesta Suomesta lähtöisin oleva nimi 
siirtyi alueen ulkopuolelle viralliseksi nimeksi. Nimeämisohjelman aikana kohteita 
nimettiin myös uudisasukasperheiden mukaan kunnianosoitukseksi heidän teke-
mästään työstä. Vaikka nimiä annettiin yli 5000, jäi ”New Finland” ilman virallista 
asemaa, eikä alueella nimetty kohteita nimeämisohjelman aikana.

Barryn (2007) mukaan nimeämisohjelmaan liittyi poliittisia kiistoja, joiden 
vaikutuksesta osa ehdotetuista nimistä hylättiin. Nimeämispäätöksen viime kädessä 
vahvistaneet henkilöt pystyivät vaikuttamaan viralliseksi otettuun nimeen omien 
mieltymystensä mukaan. Useat nimet perustuivatkin nimistöstä päättävän organi-
saation virkamiesten omiin nimiin! Koko nimiohjelman ajan nimistä oli vastuussa 
venäläissyntyinen Abram Bereskin (1903–1997) (Barry 2007; Abraham Isaac 
Bereskin…2008). Venäjän juutalaisena hänellä ei todennäköisesti ollut erityisiä an-
tipatioita Suomea kohtaan. Bereskinin persoona ei myöskään selitä sitä, miksi New 
Finland -nimi ei saanut virallista asemaa jo ennen nimiohjelman aloittamista.
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Pidin alkujaan yhtenä syynä Uuden Suomen nimen epäviralliseen asemaan sitä, 
että siellä ei ollut kyläkeskusta. Siirtokunnan ytimen muodostivat ennen vuonna 
1934 tapahtunutta Pyhän Johanneksen kirkon siirtoa kirkon alkuperäinen paikka 
ja Raittiusseuran haali. Muut palvelut olivat levittäytyneet siirtokunnan eri osiin. 
Kyläkeskuksen puuttumisen vaikutus nimien virallistumiseen ei saanut tukea 
Ontariossa sijaitsevasta Finlandista, sillä siellä nimi sai virallisen aseman kylä-
keskuksen puuttumisesta huolimatta. Se oli asukasmäärältään ja kooltaan Uutta 
Suomea pienempi, ja sen asuttaminen alkoi myöhemmin. Selvän kyläkeskuksen 
puuttuminen ei näin ollen näyttäisi vaikuttavan nimen viralliseen asemaan. Sen 
sijaan Uuden Suomen sijainti syrjässä tärkeiltä liikennereiteiltä vaikutti siihen, 
ettei alueen nimellä ollut merkitystä muille kuin alueen asukkaille. Ulkopuolisilla 
ei ollut tarvetta nimetä aluetta, jonka läpi ei kuljettu ja jolla ei käyty.

Vaikka New Finland ei alueen nimenä saanut virallista asemaa, eikä nimeä löydy 
kartoilta tai alueen nimenä maastosta, nimi on säilynyt puhekielessä ja kirjoitetussa 
tekstissä asutuksen alkuajoista asti. Nimen säilyminen kertoo alueen nimen suuresta 
merkityksestä asukkaille. Asukkaat ovat identifioituneet Uuteen Suomeen, eivätkä 
Willowdalen ja Rocanvillen kuntiin, joihin Uusi Suomi hallinnollisesti kuuluu. Yhtei-
sön asukkaille New Finland on ollut ”aidon” yhteisöllisyyden ”todellinen” alueellinen 
perusta. Alue tunnetaan paikallisesti ja kirjallisuudessa nimellä New Finland tai 
Uusi Suomi. Raporttien ja tutkimusten julkaisuajankohdasta riippumatta aluetta 
kutsutaan New Finlandiksi (esim. Mair 1899; Johnson 1962; Korkiasaari 1989), ja 
esimerkiksi ensimmäiseen maailmansotaan värväytyneiden sotilaiden kohdalla 
syntymäpaikaksi on ilmoitettu New Finland (Pedersen 2004: 166–168).

Alueen asukkaille nimen epävirallinen asema ei ole ollut yhdentekevä. Vuon-
na 1988 asukkaat anoivat onnistuneesti Saskatchewanin nimistölautakunnalta 
(Geographic Names Board) tienviittaa merkitsemään Trans-Canada Highwayltä 
Uuden Suomen kirkolle johtavan tien New Finland -tieksi (New Finland Road) 
(LNFW 2001: 39). Anomus on osoitus siitä, että vielä sata vuotta asutuksen alka-
misen jälkeenkin asukkaat kokivat etnisen alkuperänsä tärkeäksi ja muistamisen 
arvoiseksi. Kyse on myös valtasuhteista ja näkymisen ehdoista, koska Uuden 
Suomen asukkaat tarvitsivat hallinnon luvan tuodakseen suomalaisia juuriaan 
ja asuinalueensa identiteettiä osaksi maisemaa. Anomuksen tekemiseen ja sen 
hyväksymiseen on osaltaan vaikuttanut ajankohta. 1980-luvulla Kanadassa viral-
listettu monikulttuurisuuspolitiikka oli keskeinen osa ajan ideologista diskurssia. 
Monikulttuurisuuspolitiikka korosti erityisesti symbolisen etnisyyden merkitystä, 
mikä lisäsi etnisten juurien näkyväksi saattamista ja sitä, että hallinto suhtautui 
tähän myönteisesti (Burnet & Palmer 1989; Bassford 1999). Kuvassa 38 näkyvän 
tienviitan välityksellä yhdistyvät myös eri aluetasojen symbolit. ”Trans-Canada 
Highway on Kanadan tärkeä kansallinen symboli, koska se yhdistää kaikki kymme-
nen provinssia” (Henriksson 2006: 353), ja Uuden Suomen tienviitta paikallisena 
symbolina sijaitsee sen varrella.
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Kuva 38. Tienviitta Trans-Canada Highwayn varrella konkretisoi New Finland-nimen 
myös alueen nimenä vuonna 1988 ja on osoitus siitä, että uudet sukupolvet ovat 
kokeneet Uuden Suomen suomalaisuuteen perustuvan identiteetin säilyttämisen 
arvoiseksi.

Tienviitta ”New Finland Road” Kanadan läpi kulkevan vilkasliikenteisen väylän 
varrella ei ainoastaan nimennyt tietä, vaan konkretisoi samalla New Finland-
nimen myös alueen nimenä. Tien nimellä ja sen merkillä alueen asukkaat ovat 
hakeneet ja saaneet identiteettipoliittista oikeutusta ja tunnustusta yhteisölleen 
(vrt. Kuusisto-Arponen 2008: 176). Tienviitta vahvistaa alueen alkuperäistä suo-
malaista identiteettiä ja kunnioittaa esi-isien kulttuuriperintöä. Merkitseminen 
on kulttuurin maisemallistamista ja maiseman uusintamista, jota symboliset 
maisemat tarvitsevat, jotta niiden merkitys säilyy.

Etniset ryhmät osallistuivat preerialla esimerkiksi postien ja koulujen nimeä-
miseen hallintoviranomaisten kanssa (Lehr 1985: 210). Virallisesti New Finland 
-nimi saatiinkin karttoihin postin ja koulun nimien kautta. Tämä oli tärkeää, koska 
kartoilla nimistö konkretisoituu ja mahdollistaa myös alueen ulkopuolisille sen 
tunnistamisen. Karttoihin painettuna nimen asema myös vakiintuu ja ”virallistuu” 
ainakin hetkellisesti. Uuden Suomen sijainti kaukana keskuksista lisäsi tarvetta 
perustaa ja ylläpitää yhteisöllisiä instituutioita, jotka lujittivat suomalaista yhtei-
söä ja edesauttoivat suomalaisen kulttuuriperinteen säilymistä ja sen näkymistä 
alueen maisemassa. Instituutioiden perustamista nopeutti se, että alueella asui 
perheitä. Lapset tarvitsivat kouluja, ja perheet seurakuntaa palveluineen. Perus-
tettujen instituutioiden taustalla olivat kotimaassa saadut mallit, joita vähitellen 
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mukautettiin paikallisiin olosuhteisiin (ks. Pedersen 2004: 57). Perustamiensa 
instituutioiden avulla asukkaat rakensivat Uudelle Suomelle omaa aluejärjestel-
mää ja vahvistivat ympäröivästä alueesta erottavaa alueellista identiteettiä ja 
yhteisöllisyyttä (ks. Paasi 1991, 1996). Instituutioilla on tärkeä rooli alueiden ja 
aluetietoisuuden muodostumisessa, koska instituutiot synnyttävät konkreettista, 
identiteettien ylläpidossa tarvittavaa vuorovaikutusta asukkaiden kesken (Paasi 
1986a: 121; Häkli & Paasi 2003: 146).

Postitoimiston nimi institutionalisoi alueen nimen ”New Finland” vuonna 
1893. Postitoimiston nimi oli merkittävä myös siksi, että se osoitti asukkaiden 
asuvan Uudessa Suomessa: se oli heidän osoitteensa. Postitoimisto on merkitty 
vielä vuoden 1917 maanomistuskarttaan (Saskatchewan Land Map…1917), vaikka 
sen toiminta lakkasi vuonna 1916. Vuoden 1926 kartalla (Saskatchewan Land 
Map…1926: no 84, no 85) nimeä New Finland ei enää esiinny, koska kouluja ei 
ole karttaan merkitty. Tutkiessaan Yhdysvaltojen keskilännen suomalaissiirtolais-
alueiden nimistöä Kaups (1979: 31) totesi postitoimistojen nimien vaikuttaneen 
säilyttävästi etniseen nimistöön. Vaikka postitoimistot eivät enää toimikaan, 
tunnetaan townshipit virallisesti edelleen postitoimistojen nimillä. Nimet siir-
tyivät myös päinvastaiseen suuntaan eli postitoimistoja nimettiin townshippien 
mukaan (Kaups 1979: 31). Tämä ei vaikuttanut Kanadan preerialla, koska siellä 
townshippejä ei nimetty vaan käytössä olivat pelkästään sijaintikoodit.

Koulut olivat tärkeitä instituutioita, joita hallitus käytti hyväkseen nopeuttaak-
seen siirtolaisten assimilaatiota (Regehr 1979: 46–47), mutta jotka käytännössä 
myös tukivat suomalaisten yhteisöllisyyttä ja suomalaisuuden säilymistä alueella. 
Asukkaiden suomalainen alkuperä näkyi muun muassa koulujen nimissä. Uuden 
Suomen koulualue (New Finland School District) perustettiin vuonna 1896, ja 
ensimmäinen koulu sai nimekseen New Finland (Johnson 1962: 70; LNFW 1982: 
77; Lauttamus-Birt 1993: 50). 1800-luvun lopulla alueelle perustettiin vielä kaksi 
koulua, Derwood ja Grove Park, joiden nimissä asukkaiden suomalainen tausta 
ei tule esiin. Tämä on seurausta siitä, että koulupiirit ylittivät etnisten alueiden 
rajat, ja oppilaat puhuivat koulun aloittaessaan useita eri kieliä (LNFW 1982: 84). 
Sen sijaan suomenkielisen nimen sai vuonna 1905 perustettu Nurmi Ojan koulu 
(LNFW 1982: 77–89). Nurmi Ojan koulun ja New Finlandin koulun perustivat 
suomalaiset uudisasukkaat, ja koulujen oppilaat olivat pääosin suomalaisia, joten 
suomalaiset saivat vaikuttaa näiden koulujen nimiin. Vuonna 1925 perustettiin 
vielä Convent Creekin koulu, jonka englanninkielinen nimi perustuu suomalai-
seen uudisasutukseen. Alueella (SW16-17-33-W1) asui John Luostari -niminen 
suomalainen, jonka mukaan hänen talonsa editse kulkenut joki ”Convent Creek” 
nimettiin. Koulu sai nimensä joesta. Suomalaisten keskuudessa koulua kutsuttiin 
yksinkertaisesti Luostariksi (LNFW 1982: 85, 271).

Asukkaiden suomalaiset juuret ilmenevät myös alueella toimineiden yh-
distysten nimistä (liite 6). Hyvin usein nimien virallinen versio oli englannin-
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kielinen, mutta myös suomenkielisiä versioita käytettiin yleisesti. Yhdistysten 
englanninkielisistäkin nimistä käy ilmi alueen suomalainen asutus, sillä nimet 
kertovat niiden sijaitsevan Uudessa Suomessa, esimerkiksi New Finland Farmers’s 
Union ja The New Finland telephone company. Alueen nimen esiintyminen useissa 
yhdistysten nimissä lisäsi alueen nimen käyttöä ja sen tunnettavuutta. Samalla 
yhdistysten nimet kertovat alueellisesta tietoisuudesta (ks. Paasi 1986a: 130), 
koska ne korostavat asuinalueen merkitystä.

Yhdistysten perustaminen oli vilkkainta 1900-luvun ensimmäisillä vuosikym-
menillä, mikä kertoo asukkaiden tarpeesta ja halusta toimia suomalaisen yhteisön 
sisällä. Yksi ensimmäisistä instituutioista oli kirjasto eli The New Finland lending 
library, joka perustettiin vuonna 1899 (Lauttamus-Birt 1993: 59). Vuonna 1909 
perustettu Uuden Suomen Ompeluseura (New Finland Sewing Society) oli alueen 
ensimmäinen naisyhdistys. Se toimii edelleen, mutta liitettiin vuonna 1963 Lu-
terilaisiin naisiin ja on tunnettu sen jälkeen lyhenteellä L.C.W. (Lutheran Church 
Women eli Luterilaiset naiset) (LNFW 1982: 52). Uuden Suomen Raittiusseura 
(New Finland Temperance Society) perustettiin vuonna 1911. Sen toimesta raken-
nettiin vuonna 1914 harrastustoiminnan keskukseksi Uuden Suomen Haali, josta 
käytettiin myös nimeä Finn Hall. Raittiusseuran toiminta loppui väestörakenteen 
vanhetessa 1950-luvulla (LNFW 1982: 67–69, 73). New Finland -nimi esiintyi 
myös vuosina 1918–1977 puhelinyhtiön nimessä (The New Finland telephone 
company) (LNFW 1982: 36–37; Lauttamus-Birt 1993: 59) ja vuosina 1924–1930 
maanviljelysyhdistyksessä New Finland Farmers’ Union (LNFW 1982: 33). Alueella 
toimi myös Uuden Suomen virkistysseura New Finland Recreation Club (LNFW 
1982: 68) ja urheilujoukkue New Finland Hockey Team. Nykyäänkin toimiva Uu-
den Suomen historiallinen ja perinneyhdistys (The New Finland Historical and 
Heritage Society) perustettiin vuonna 1979 ”Uuden Suomen yhteisön hyvinvoinnin 
edistämiseksi” (LNFW 2001: 39).

Seurakuntien nimissä korostuvat suomalaisuus ja suomen kieli, ei alueen 
nimi. Seurakuntien toiminnassa keskeistä oli nimien korostama suomen kielen 
käyttö. Nimellä seurakuntalaiset vahvistivat sitä, että seurakunnat olivat nimen-
omaan suomalaisten ja heidän jälkeläistensä suomenkielisiä seurakuntia. Nimillä 
asukkaat vetivät rajan suomenkielisten ja ”muiden” väliin. Uuden Suomen lähei-
syydessä asui esimerkiksi unkarilaisia luterilaisia, mutta seurakuntien toiminta 
haluttiin pitää yhteisön sisäisenä. Käytännössä yhteistyö olisi ollut vaikeaa, koska 
asutuksen alkuaikoina yhteistä kieltä ei ollut. Halua yhteisön sisäiseen uskonnol-
liseen toimintaan lisäsivät ympäristön muiden etnisten ryhmien ennakkoluulot 
etenkin suomalaisia herätysliikkeitä kohtaan (ks. Herriot 2001: 308). Myös kir-
kollisten tapojen säilyttäminen suomalaisen perinteen mukaisina oli helpompaa 
yhteisön sisällä.

Vuonna 1893 perustetun Pyhän Johanneksen seurakunnan nimestä esiintyy 
kirjallisuudessa erilaisia versioita ja käännöksiä. Seurakunnan perussäännöt ja 
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lisäsäädökset (yhteensä 12 sivua) vuodelta 1935 kirjoitettiin suomen kielellä. 
Säädösten alussa seurakunnan nimi ilmoitetaan muodossa ”Suomalainen Pyhän 
Johanneksen evankelis-lutherilainen seurakunta” (St. John’s Finnish Evangelical 
Lutheran Church, aiemmin tunnettu nimellä ”The Finnish Lutheran Church of 
Saskatchewan”). Seurakunnan sinetissä on sekä englannin- että suomenkielinen 
nimi. Seurakunnan nimenmuutos tapahtui kirkon siirron jälkeen: kirkolle haluttiin 
antaa uuden paikan lisäksi uusi identiteetti. Seuraavan kerran kirkon ja seura-
kunnan nimeä muutettiin vuonna 1972 muotoon St. John’s Evangelical Lutheran 
Church (New Finland) Wapella, Sask. (Knuttila ym. 1990: 207–208). Vakituisesti 
järjestetyt suomenkieliset jumalanpalvelukset olivat loppuneet, joten nimestä 
jätettiin suomalaisuutta painottava osa pois. Sen sijaan alueen nimi tuotiin osaksi 
seurakunnan nimeä. Käytännössä nimestä käytetään vain alkuosaa ”Pyhän Johan-
neksen evankelisluterilainen kirkko”. Alueella toimi myös Finnish National Church 
eli Kansalliskirkko ja Finnish Apostolic Luteran Church eli lestadiolaiset.

New Finland -nimi on säilynyt koko asutuksen ajan alueen hautausmaiden 
nimissä. Vuonna 1983 rakennetut hautausmaiden portit toivat nimen osaksi 
maisemaa ja lisäsivät tietoisuutta Uudesta Suomesta ja sen suomalaisesta uudis-
asutuksesta. Zelinsky (1990) on tutkinut yhdysvaltalaisia hautausmaiden nimiä 
ja todennut yleisimmän nimeämisperusteen olevan sijainti esimerkiksi laaksossa. 
Uuden Suomen Vanhaa hautausmaata kutsutaan myös Kautosen mäeksi, joten se 
sopii tähän yleiseen luokitukseen. Lisäksi Zelinsky (1990) havaitsi, että etnisin tai 
kansallisin perustein hautausmaita nimettiin vähän; Uuden Suomen hautausmailla 
kuitenkin korostuu etnisyydestä kertova nimi New Finland. Alueen nimen käyttö 
hautausmaiden nimissä kuvaa nimen tärkeää merkitystä yhteisön jäsenille. Lisäksi 
tarve nimetä eri kohteita alueen nimen mukaan lisääntyi, koska New Finland ei 
alueen nimenä saanut virallista asemaa. Asukkaat halusivat korostaa suoma-
laisuuttaan ja sitä, että hautausmaat olivat nimenomaan suomalaisen yhteisön 
”omistamia” hautausmaita. Yksi paikannimen tärkeä tehtävä on omistusoikeuden 
osoittaminen (Ainiala ym. 2008: 18).

5.4.2. Yhteisölliset nimet

Siirtolaisyhteisössä paikallisesti käytetyt nimet jäivät usein epäviralliseksi ni-
mistöksi. Tämä yhteisön asukkaiden keskenään, lähinnä keskusteluissa käyttämä 
paikannimistö muodostaa tärkeän kokonaisuuden Uuden Suomen suomenkieli-
sessä nimistössä. Kulttuurintutkija Kent Rydenin (1993: 78–79) mukaan epävi-
rallisten nimien käyttö merkitsee asukkaiden voimakasta paikallisidentiteettiä 
ja paikallishistorian suurta merkitystä. Yhteisöllisten nimien avulla siirtolaiset 
loivat ”omaa paikkaansa ja maisemaansa”. Suomenkieliset paikannimet helpottivat 
uuteen ympäristöön asettumista ja elinympäristön omaksumista. Ne kertoivat 
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myös tunnesiteistä Suomea kohtaan (vrt. Kuusisto-Arponen 2008: 176). Uuden 
Suomen suomalaisesta asutuksesta kertovat paikannimet ovat liitteenä 6 ja ni-
meämisperusteet liitteenä 7.

Siirtolaiset halusivat osoittaa omistus- ja valtaoikeuttaan käyttämällä alueesta 
nimeä New Finland, mutta he myös nimesivät tilojaan lähinnä sukunimeen poh-
jautuvalla nimellä. Nimeämällä tiloja omistajien mukaan suomalaiset helpottivat 
asuinalueensa jäsentämistä. Pohjois-Amerikassa tilat saivat usein nimen asuk-
kaiden mukaan, kun taas Suomessa tilojen nimet kertovat niiden maantieteellis-
ekologisesta sijainnista (Kaups 1978: 62), esimerkkinä Mäntylä. Asuintalojen 
ja niiden omistajien, etenkin ensimmäisten omistajien nimet ovat jäsentäneet 
suomalaisten asuttamaa aluetta Uudessa Suomessa. Alueen historiikin ensim-
mäisestä osasta (LNFW 1982) löytyy maininta esimerkiksi Lindenin paikasta 
(NW2-17-1-W2), Seilon paikasta ja vanhasta McRaen farmista (NE36-17-33-W1). 
Viimeksi mainittu tunnettiin ensimmäisen asukkaan nimellä, vaikka siellä asui 
myöhemmin suomalainen Jacob Rintala.

Myös autioita asuintaloja esitelleet paikalliset asukkaat kytkivät maatilat 
yleensä niiden ensimmäisiin asukkaisiin, vaikka omistussuhteet olisivat muuttu-
neet myöhemmin. Kansatieteilijä Barbara Allen (Allen 1990: 156) havaitsi saman 
tutkiessaan Kentuckyn Rock Bridgeä. Hänen mukaansa vasta sitten, kun naapurusto 
ei enää osaa nimetä omistajia eikä kertoa paikallistarinoita, ovat ihmiset lopulli-
sesti lähteneet. Tämä kertoo hyvin tilanteesta myös Uudessa Suomessa: vaikka 
rakennukset ovat fyysisesti autioita, niissä asuu vielä entisten asukkaiden muisto. 
Vasta sitten, kun ketään ei enää ole muistamassa, nämä suomalaiset ovat poissa. 
Näin suomalaisten siirtolaisten jälkeläiset ylläpitävät alueen perinteistä suoma-
laista identiteettiä muistinvaraisesti, vaikka etnisyyteen ja omistuksiin perustuvat 
valtasuhteet ovat muuttuneet. Suomalaisuuden idean säilyminen on osa asukkai-
den yksilöllistä ja yhteisöllistä identiteettipolitiikkaa. Samalla muistinvaraisuus 
heijastuu suomalaisalueen rajojen määrittelyyn: alue on mentaalisesti suurempi 
kuin maanomistuskartoilta määritelty, suomalaisten jälkeläisten maanomistuksiin 
perustuva alue. Tulevaisuudessa vanhat suomalaisomistukset todennäköisesti 
unohtuvat, ja Uusi Suomi alueena pienenee edelleen niin maanomistuksiltaan kuin 
muistinvaraisenakin alueena. Tästä kertoo se, että vuonna 1999 eräät haastatte-
lemani henkilöt näkivät Uutena Suomena enää kirkon lähiympäristöineen. Ottin 
(1981: 41–43) havaintojen mukaan myös Espanjan maaseudun baskiyhteisöissä 
asuintalojen nimet liittyvät ensimmäisiin omistajiin tai talojen sijaintipaikkoihin. 
Talon nimi säilyy, vaikka fyysiset rakenteet häviäisivät maisemasta, sillä ”talo säilyy 
muistinvaraisena niin kauan kuin joku muistaa sen nimen” (Ott 1981: 42).

Uuden Suomen tilojen nimistöstä löytyy myös yleisestä nimenantotavasta 
poikkeava paikannimi Rentola, joka sijaitsi Deerwoodin koulun eteläpuolella 
(LNFW 1982: 292, 295). Erään haastateltavan mukaan paikka sai nimensä Ren-
tola-nimisestä miehestä, joka asui alueella. Tämä oletus kuvaa hyvin sitä, miten 
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vahvasti tilojen nimet liittyivät omistajiin. Koska elämäkertatiedoista ei löydy 
mainintaa Rentola-nimisestä asukkaasta, historiikin (LNFW1982: 295) selitys 
on todennäköisempi. Sen mukaan Aaro Wauhkonen kutsui tilaansa Rentolan 
Perukaksi. Nimellä hän tarkoitti menestyvää ja vaurasta aluetta.

Asutusnimien lisäksi suomalaiset nimesivät yhteisön sisäisesti luontokohteita 
ja artefakteja. Nimettyjen kohteiden sijainnit näkyvät liitteenä 1 olevalta kartalta. 
Yhteisön asukkaiden keskenään käyttämät nimet vahvistivat ryhmäidentiteettiä 
(Ainiala ym. 2008: 156) ja helpottivat alueen jäsentämistä. Ryhmän sisäiset nimet 
olivat luonnollisesti käytössä enemmän puhekielessä kuin kirjoitetussa tekstissä. 
Suullisella perinteellä on ollut suuri merkitys paikannimien säilymisessä myös 
Suomessa. Nimen säilyminen on edellyttänyt yhtäältä tarvetta nimen olemas-
saoloon ja toisaalta ihmisiä, jotka ovat siirtäneet nimitietoutta eteenpäin (Kivi-
niemi 1978: 75). Vakiintuakseen nimi kuitenkin tarvitsee ympäröivän yhteisön 
hyväksynnän ja ymmärryksen. Uutta Suomea ympäröivän alueen asukkaat eivät 
osanneet suomen kieltä, eivätkä näin sisäistäneet suomalaisten antamia nimiä. 
He eivät myöskään kokeneet tarpeelliseksi nimetä Uudessa Suomessa sijaitsevia 
kohteita kuten mäkiä tai teitä, koska etäisyydet olivat pitkiä, eikä kohteilla ollut 
merkitystä yhteisön ulkopuolella asuville. Tästä syystä nimet jäivät vain yhteisön 
sisäiseen käyttöön.

Yhteisön sisäisesti asukkaat nimesivät eniten artefakteja eli tekomuotoja, 
etenkin teitä. Nimet kertovat yhteisön kannalta merkittävistä asioista ja alueelli-
sesta tietoisuudesta (ks. Ainiala ym. 2008: 88–89). Kirkkolinja ja Finn Hall Road 
saivat nimensä alueen merkittävimpien rakennusten sijainneista. Rakennuksilla 
käytiin usein, joten niitä sivuaville teille oli tarvetta antaa nimet. Kirkkolinja sivusi 
Uuden Suomen kirkon alkuperäistä paikkaa, joten nimi on annettu 1900-luvun 
alussa. Kirkon siirrosta huolimatta tien nimi oli säilynyt asukkaiden mielessä 
vielä vuosituhannen vaihteeseen tultaessa. Koskinen Road, Katajamäentie ja 
Kallio’s Bridge perustuvat paikan asukkaiden nimiin. Katajamäentie on esimerkki 
perheen keskuudessa käytetystä mikrotoponyymista. Nimi näkyi valokuvassa, 
joka esitti kyseistä kotitekoista tienviittaa, mutta haastatteluissa Uuden Suomen 
asukkaat eivät nimeä maininneet. On todennäköistä, että nimeä käytettiin vain 
Katajamäen perheen kesken heidän asuintalolleen johtavasta pihatiestä. Haasta-
teltavat eivät maininneet myöskään nimeä Kallio’s Bridge, eikä sitä löytynyt alueen 
historiikeista. Qu’Appelle-joen laaksossa Kallioiden mailla ollut silta tunnettiin 
perheen nimellä ainakin yhteisön ulkopuolella, sillä nimi mainittiin jokilaakson 
skotlantilaista asutusta tarkastelleen Herriotin (2001: 331) kirjassa. Tämän mu-
kaan suomalaisasukkaiden nimet vaikuttivat myös yhteisön ulkopuolella, mutta 
kyseessä saattoi olla myös mikrotoponyymi, eli nimi oli käytössä vain Kallioiden 
joentakaisella naapuriperheellä.

Epävirallisten teiden nimien Biirilinja, Rakkaudenkuja ja Saunakuja/tie 
taustalla on nimettyjen teiden suhde yhteisön asukkaisiin ”tekemisen” kautta. 
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Nimet paljastavat yhteisön sisällä merkityksellisiä seikkoja. Esterhazyyn johtanut 
Biirilinja eli ”Olutlinja” sai epävirallisen nimensä kapakkareissuista. Biirilinjan 
nimeämisessä oli todennäköisesti taustalla tavanomainen tapahtuma, koska yhtei-
sössä perustettiin vuonna 1911 raittiusseura hillitsemään alkoholin käyttöä. Tien 
nimissä yleinen pääte ”linja” on käännös sanasta ”line”. Sanan valinta on osuva, 
sillä se kuvaa hyvin suoria teitä, jotka noudattavat tonttirajoja eli linjoja.

Yhteisön käytössä ollut epävirallinen nimistö on säilynyt suullisesti kerrotuis-
sa tarinoissa. Esimerkiksi Rakkaudenkujan alkuperästä kerrotaan kahta tarinaa. 
Toisen mukaan kuja sai nimensä, koska se johti Katajamäen taloon, jossa käytiin 
”friijoilla”. Olihan talossa viisi tytärtä. Toisen tarinan mukaan: ”Gus Knuttila antoi 
tiehen palan maata. Se sano: ”rakkaudesta vaan” ” (Maki & Niemi 1999). Kumpikin 
selitys nimen alkuperästä vaikuttaa luontevalta ja kertoo yhteisöstä. Asutuksen 
alkuaikoina avioliitot solmittiin pääosin yhteisön sisällä, joten ”friijoillakin” käy-
tiin paikallisissa taloissa. Toisaalta talkoohenki ja yhteisön asukkaiden elämän 
helpottaminen olivat asukkaiden keskeisiä päämääriä, joten pieniä maa-aloja 
lahjoitettiin esimerkiksi yhteisten rakennusten tai hautausmaiden paikaksi.

Saunomisen merkitys puolestaan korostuu niin asukkaiden kuin ulkopuo-
listenkin käsityksissä suomalaisuudesta. Wilsonin ja Petayksen yhdistävä tie sai 
nimensä Saunakuja/tie Wilsoneiden saunareissuista Petayksille. Susitien nimeä-
misperuste poikkeaa edellisestä. Nimellä on tuotu esiin asukkaiden negatiivista 
käsitystä tiestä, koska sen rakentamista vastustettiin. Asukkaiden mukaan vain 
sudet tulisivat käyttämään tietä (Maki & Niemi 1999).

Suurimmista teistä Uuden Suomen asukkaat käyttivät niiden kaupunkien 
nimiä, joihin ne johtivat. Käytössä ovat olleet nimet Hazelcliffe-, Whitewood- ja 
Rocanville roads. Pohjois-etelä- suunnassa toista meridiaania pitkin kulkevasta 
tiestä on käytetty nimeä Meridian, ja hautausmaalle on johtanut Cemetery road. 
Nämäkin nimet ovat olleet epävirallisia, sillä kartoissa tiet tunnetaan vain nume-
roilla. Tasainen maasto, pitkät etäisyydet ja suorat tiet eivät tarjonneet virikkeitä 
nimenantoon. ”Tiet olivat sellaasia, ettei niille halunnu antaa nimeään”, epäili eräs 
haastateltavista syyksi sille, miksi asukkaiden ja tilojen nimiä ei käytetty enempää 
teitä nimettäessä. Näkyvästi suomalaisuuteen viittaa vain englanninkielinen ”New 
Finland Road”- tienviitta.

Maaston tasaisuus on vaikuttanut myös siihen, ettei luonnonelementtejäkään 
nimetty paljon. Nimetyt kohteet ovat kaikki mäkiä tai laaksoja, jotka ovat erottu-
neet ympäröivästä maisemasta. Myös Kaups (1966) totesi maiseman fyysisten 
piirteiden vaikuttavan nimen antoon tutkiessaan Yhdysvalloissa Minnesotan, 
Wisconsinin ja Michiganin osavaltioiden suomalaista paikannimistöä. Hänen mu-
kaansa nimiä oli sitä enemmän, mitä vaihtelevampi maisema oli. Melko tasaisella 
preerialla maaston epätasaisuudet olivatkin tärkeitä maamerkkejä, ja niiden nimet 
ovat säilyneet asukkaiden tiedossa. Vanhalla hautausmaalla sijaitseva Kautosen 
mäki on maastonimistä käytetyin. Mäki on nimetty kyseisen vartin ensimmäisen 
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omistajan ja alueen ensimmäisen suomalaisen asukkaan David Kautosen mukaan. 
Nimi Kautosen mäki viittaa mäen lisäksi koko Vanhaan hautausmaahan, ja sitä on 
käytetty hautausmaan nimenä todennäköisesti sen perustamisesta alkaen. Vuonna 
1985 hautausmaille rakennettujen porttien muistotaulut konkretisoivat nimen 
osana alueen maisemaa. Muistotaulun mukaan ”Kautosen mäki” on hautausmaan 
ensisijainen nimi, vaikka historiikeissa (LNFW 1982, 2001) hautausmaata kut-
sutaan nimellä ”Old Cemetery” eli Vanha hautausmaa.

Myös nimi Kärmesmäki oli tutkimusajankohtana edelleen monilla asukkailla 
tiedossa. Tämä soramäki sai nimensä siihen talvehtimaan kerääntyvistä käärmeis-
tä. Mäki sijaitsi Raution mailla Uuden Suomen luoteisosassa (NW18-18-1-W2). 
Paikallinen tarina kertoo, kuinka käärmeitä löytyi usein myös Raution talosta, 
jopa sängystä. Nimi kääntyi myös englanniksi: Snake Hill (LNFW 1982: 273; 
Lauttamus-Birt 1993; Virtaranta 1993: 105–106).

Kolmas usein kuulemani maastonimi oli ”Alinko”. Se tarkoittaa Qu’Appelle-joen 
laaksoa Uuden Suomen pohjoisrajalla. Ranskankielistä Qu’Appelle-jokea suomalai-
set siirtolaiset eivät nimenneet uudestaan, vaikka joki oli asukkaille tärkeä kalas-
tus- ja virkistyspaikka, ja vaikka nimi todennäköisesti oli suomalaisille vaikeasti 
lausuttava. Joelle mennessään asukkaat menivät Alinkoon eli laaksoon.

Suomalaisessa paikannimiluokituksessa on käytössä usein myös viljelysnimien 
luokka (Ainiala 1997; ks. Ainiala ym. 2008). Uudesta Suomesta ei löytynyt yhtään 
tähän luokkaan kuuluvaa nimeä, vaikka kyseessä on maanviljelysalue. Syy peltojen 
nimeämättömyyteen on ollut laajoissa, yhden omistajan peltoalueissa. Alkuperäi-
sen maanjakomenettelyn mukaan uudisasukkaan pellot olivat samalla ”vartilla” 
asuinrakennuksen kanssa. Näin asukkaan nimeen pohjautuva tilannimi sisälsi myös 
pellot. Suomessa oli tavallista, että pellot sijaitsivat kylien eri osissa pieninä aloina 
tai saattoivat olla yhteisomistuksessa. Tämä teki tarpeelliseksi nimetä peltoja, jotta 
tiedettiin, mistä alueesta oli kysymys. Uuden Suomen asukkailla on todennäköisesti 
ollut käytössä omia tilakohtaisia nimiä, jotka ovat merkinneet erilaisia kohteita oman 
maatilan sisällä. Nimiä on kuitenkin käytetty vain oman perheen kesken, joten ne 
ovat kadonneet tilojen autioitumisen myötä (vert. Ainiala 1997: 200–201).

5.4.3. Muuttuvat nimeämistarpeet

Uudessa Suomessa yleisin nimeämisperuste (liite 7) on paikan suhdetta ihmiseen 
osoittava nimi. Etenkin henkilönnimeen pohjautuvia paikannimiä käytettiin tilojen 
lisäksi myös luontokohteista ja artefakteista. Instituutioiden nimissä käytetyin 
on sijaintia Uudessa Suomessa osoittava nimen osa. Nimillä viitattiin usein myös 
johonkin paikalla sijaitsevaan elementtiin kuten tärkeään rakennukseen. Kaups 
(1979: 45) havaitsi Minnesotan suomalaisalueilla Suomen historiaan tai kansan-
perinteeseen pohjautuvia paikannimiä. Tällaisia nimiä ei Uudessa Suomessa ollut 
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käytössä, vaikka suomenkielinen kulttuuritoiminta oli vilkasta. Alueella toimi 
esimerkiksi kirjasto, johon tilattiin suomenkielistä kirjallisuutta. Nimien puut-
tumiseen saattaa vaikuttaa yksinkertaisesti se, että nimettyjä kohteita on ollut 
suhteellisen vähän. Asukkaat jäsensivät aluetta yksinkertaisemmin asukkaiden 
nimillä tai kohteiden ominaisuuksilla. Myöskään englannin- tai muunkielisiä 
paikkojen nimiä ei alueelta näytä löytyvän montaa. Teiden nimien ja Snake Hillin 
lisäksi löysin ainoastaan maininnan lammesta nimeltä Spring Lake (NW6-18-32-
1). Tämä osoittaa sen, että suomalaiset pitivät ”valtaa” alueella omistuksiensa 
kautta, joten he myös nimesivät paikkoja ja ylläpitivät nimistöä korostaen omaa 
identiteettiään suomenkielisinä. Suomalaisten siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä 
valta nimetä paikkoja rajautui kuitenkin yhteisön sisälle, koska edes alueen nimi 
New Finland ei saanut virallista asemaa. Yhteisön keskenään käyttämillä nimillä 
ei ollut merkitystä alueen ulkopuolella. Lisäksi nimeämistarpeet olivat yhteisön 
jäsenillä erilaisia kuin sen ulkopuolisilla asukkailla.

Uuden Suomen asukkaat ylläpitivät nimistöä, mutta nimien käyttö väheni 
vuosituhannen vaihteen lähestyessä. Käyttö vähentyi samalla, kun väestömäärä 
ja uusien sukupolvien suomen kielen taito vähentyivät. Uuden Suomen instituuti-
oiden nimissä New Finland -nimen käyttö väheni nopeasti 1950- ja 1960-lukujen 
taitteessa, kun asukasmäärän pienenemisen seurauksena monet instituutiot 
lopettivat toimintansa. Koulujen lopettaminen alkoi vuonna 1958 Nurmi Ojan 
koulusta. Viimeisenä lakkautettiin Grove Park vuonna 1966. New Finlandin käyttö 
koulun nimenä loppui vuonna 1961 (LNFW 1982: 77). Paikallisten instituutioiden 
määrän pieneneminen vähensi myös paikallista valtaa, muutti valtasuhteita moni-
muotoisemmiksi ja laajensi asukkaiden toiminta-alueita (Paasi 1986a: 121–122), 
koska palveluja oli haettava oman yhteisön ulkopuolelta. Toiminnallisten alueiden 
suureneminen puolestaan vaikutti paikallisiin nimeämistarpeisiin, sillä nimistöä 
ei enää tarvittu aikaisempaan tapaan yksilöimään Uuden Suomen paikkoja liik-
kumisen suuntautuessa yhteisön ulkopuolelle.

Nimien väheneminen ja muuttuminen eivät ole pelkästään siirtokuntien sym-
bolista maisemaa muuttava tekijä. Ainiala (1997, 2000) on selvittänyt paikannimi-
en muuttumista suomalaisissa kylissä 1960-luvulta nykypäivään. Tutkituissa ky-
lissä oli suuria eroja, mutta keskimäärin nimistä oli kadonnut puolet, enimmillään 
jopa kaksi kolmasosaa. Nimien katoaminen on ollut seurausta juuri asukkaiden 
muuttuneesta tarpeesta yksilöidä paikkoja. Paikan muuttuminen on voinut myös 
aiheuttaa sen, ettei nimi enää kuvaa kohdettaan. Näin käyttöön on saattanut tulla 
uusi nimi (Ainiala ym. 2008: 76–77) tai nimeä ei ole enää tarvittu. Esimerkiksi 
Uuden Suomen kirkko ei ole sijainnut Kirkkolinjalla 1930-luvun jälkeen, eivätkä 
Wilsonit enää tee Saunakujaa pitkin saunareissuja Petayksille! Haastatteluissa 
ei ilmennyt, että suomenkieliset nimet olisivat korvautuneet uusilla nimillä; 
pikemminkin nimien käyttö näyttäisi vähentyneen. Tämä on seurausta yhteisön 
pienenemisestä, koska nimi tarvitsee säilyäkseen käyttäjäyhteisön (Ainiala 1997: 
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166). Ainiala (1997: 201) on havainnut suomalaisissa kylissä nimien käyttäjien 
määrän vähenemisen seurauksena myös nimistön häviämisen.

Uudessa Suomessa 1990-luvun lopussa yleisimmin käytettyjä nimiä olivat 
aluetta jäsentävät, ensimmäisten asukkaiden nimiin perustuvat tilojennimet. Ai-
nialan (1997: 205) havaintojen mukaan myös Suomessa asumusten nimet säilyvät 
muuta nimistöä kauemmin. Syyksi tähän näen sen, että talojen nimet yhdistyvät 
usein vahvasti asukkaisiin, joista puhuttaessa saatetaan käyttää sukunimen sijasta 
talonnimeä. Näin ihmisiin liittyvät muistot yhdistyvät tilojennimiin. Asukkaiden 
nimen käyttö tilannimissä vahvistaa myös ihmisten ja maiseman välistä samais-
tumista (ks. Allen 1990: 159).

Suomen kielen käytön väheneminen vaikutti myös osaltaan suomenkielisten 
nimien käytön vähenemiseen osana arkipäivää. Paikannimet olivat parhaiten 
niiden tiedossa, jotka osasivat puhua suomea. Näyttää siltä, että nimet ovat olleet 
merkityksellisiä nimenomaan suomenkielisille asukkaille, joille nimet sisälsivät 
suomen kielen taidon avaamia merkityksiä ja tarinoita. He olivat rakentaneet 
alueen identiteettiä ja etnis-sosiaalisia rajoja suomenkielisen nimistön avulla. 
Suomen kielen muuttuminen amerikansuomeksi näkyy ainoastaan tilojen nimissä 
käytetyssä, paikkaa osoittavassa sanassa ”plassi”. Suomen kielen taito on yhtey-
dessä asukkaiden ikään. 1990-luvun lopussa vain muutama alle 50-vuotias pystyi 
keskustelemaan amerikansuomeksi. Kaupsin (1979: 38) havaintojen mukaan 
suomenkielisten paikannimien käyttö Yhdysvalloissa Superior-järven alueella on 
jatkunut myös kielitaidon katoamisen jälkeen. Saman on havainnut maantieteilijä 
Maud Wedin (2008) Vermlannin suomalaisalueilla. Etninen paikannimistö on 
säilynyt näillä alueilla, koska nimiä on tarvittu ja ne ovat vakiintuneet käyttöön. 
Etenkin kartat ja konkreettiset paikannimistöä osoittavat merkit edistävät nimien 
säilymistä ja siirtymistä myös etnisen ryhmän ulkopuoliseen käyttöön. Uudessa 
Suomessa muutamat, asukkaiden merkein maisemaan konkretisoimat nimet 
kuten New Finland Road, New Finland -hautausmaat sekä Kautosen mäki säilyvät 
käytössä, mutta puheen kautta välittyneet epäviralliset nimet todennäköisesti 
katoavat. Näin siksi, että jo 1990-luvun lopulla paikallisen nimistön käyttö oli vä-
häistä, eivätkä kaikki haastateltavat enää muistaneet nimiä. Epävirallisten nimien 
unohduttua häviää yksi osa historiallista maisemaa; tieto asukkaista ja paikallis-
historiasta vähenee. Samalla paikat osittain katoavat: ne ovat fyysisesti olemassa, 
mutta mielikuvat ja osa niiden historiasta puuttuvat. Kirjallisuus kuitenkin edistää 
joidenkin nimien säilymistä (LNFW 1982, 2001; Herriot 2001: 331).



Tutkimuksen alussa määritin kolme kysymystä, joihin etsin vastauksia. Halusin 
tietää, miten suomalaisten siirtolaisten alkuperä on näkynyt Uuden Suomen 
maisemassa eri aikoina ja miten paikalliset asukkaat ja vierailijat ovat kokeneet 
suomalaisuuden. Lisäksi selvitin sitä, mitkä tekijät on mielletty suomalaisiksi, 
sekä miksi ja millä ehdoilla etninen maisema muodostui tietynlaiseksi eri aikoina. 
Tarkasteluni alkoi Uuden Suomen asutuksen alkamisesta vuonna 1888 ja päättyi 
vuosituhannen vaihteeseen.

Tutkimuksen kannalta keskeisiksi käsitteiksi muodostuivat maisema, identi-
teetti ja suomalaisuus. Kaikki kolme käsitettä saavat monia merkityksiä, ja tarkoit-
tavat eri ihmisille erilaisia asioita eri aikoina. Rajasin tutkimani maiseman ensin 
alueelliseksi kokonaisuudeksi suomalaisen asutuksen sijainnin mukaan. Tämän 
alueen sisällä kohdistin tutkimukseni neljään maisemaelementtiin, jotka olivat 
rakennukset, hautausmaat, henkilönnimistö ja paikannimistö. Näitä maisemaele-
menttejä tarkastelin fyysisinä rakenteina ja niiden symbolisina merkityksinä, 
tekstuaalisen merkityksenannon tuottamina symboleina sekä kirjallisuuden, 
kuvien ja haastattelujen tuottamina representaatioina. Lisäksi tarkastelemani 
maisema oli olemassa mielikuvina, muistoina ja merkityksinä.

Tutkimukseni tärkeimmän aineiston muodostivat omat havaintoni Uuden 
Suomen maisemasta, joita kirjallisuus, valokuvat ja haastattelut täydensivät. 
Hermeneuttista lähestymistapaa noudattaen näin erityyppiset aineistoni teks-
teinä, joita tulkitsin lukemalla. Tulkitsin maisemasta eri aikakausien tekstuaalisia 
kerrostumia ja niissä ilmeneviä suomalaisesta asutuksesta kertovia piirteitä 
sekä syitä näiden piirteiden näkymiseen tai näkymättömyyteen. Käytännössä 
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maiseman lukeminen oli vuoropuhelua aineistoni, kontekstien ja persoonani 
välillä (Hodder 2003: 167; Cloke ym. 2004: 309–310). Soveltamani hermeneut-
tinen lähestymistapa ja tekstuaalinen tulkinta korostavat tutkijan merkitystä 
aineiston tulkitsijana. Tutkimuksen kuluessa pohdin useaan otteeseen sitä, mitä 
suomalaisuus merkitsi yhtäältä alueen asukkaille ja toisaalta itselleni. Oman 
identiteettini mukaisen suomalaisuuden etsiminen Uuden Suomen maisemasta 
ei kuitenkaan ollut mielekästä: ennen kaikkea halusin tarkastella sitä, millaisena 
ja millä ehdoilla alueen asukkaiden käsitys suomalaisuudesta on ilmentynyt 
maisemassa eri aikoina. Omat käsitykseni ja arvoni vaikuttavat kuitenkin tul-
kintani taustalla. Eri aineistotyyppien avulla pyrin vähentämään oman persoo-
nani vaikutusta tulkintaan. Havaintoaineiston käsittelyä helpottivat tekemäni 
määrälliset luokittelut.

Suomen kielen representoituminen maisemassa on keskeinen osa Uuden 
Suomen etnistä maisemaa, koska Uudessa Suomessa suomen kieli oli oleellinen 
yhteisön muodostumiseen ja institutionalisoitumiseen vaikuttanut tekijä. Yh-
teinen kieli ja kulttuuritausta houkuttelivat yhteisöön lisää suomalaisia uudis-
asukkaita ja vahvistivat yhteisöllisyyttä. Suomen kieli konkretisoituu tutkimas-
sani maisemassa erityisesti hautamuistomerkkien teksteissä sekä henkilöiden 
nimissä. Lisäksi suomen kieli on vaikuttanut paikkojen nimeämiseen. Yhteisön 
ajoittaisista ideologisista ristiriidoista huolimatta yhteinen kieli ja sen kautta 
diskursiivinen ymmärtäminen ovat olleet tärkeämpiä kuin yhteiset mielipiteet. 
Mielipide-erojen seurauksena yhteisön sisälle syntyi ideologisia ryhmittymiä, 
joita kaikkia kuitenkin yhdistivät suomalaiset juuret ja pitkään alueella käytössä 
ollut suomen kieli.

Suomalaisten muutto tapahtui samaan aikaan, kun Suomessa rakennettiin 
kansallista identiteettiä. Siirtolaisyhteisöissä, vieraiden kulttuurien keskellä asuk-
kaiden ”me-henki” vahvistui. Uudesta Suomesta muodostui asukasmäärältään 
riittävä ylläpitämään omia instituutioita, jotka hidastivat assimiloitumisprosessia 
ja vahvistivat yhteisöllisyyttä. Maailman taloudellinen ja poliittinen tilanne vai-
kuttivat siihen, millaisena suomalaiset kokivat oman etnisen identiteettinsä ja 
miten tämän identiteetin haluttiin näkyvän alueen maisemassa. Myös kirjallisuus 
ja amerikansuomalainen lehdistö ovat vaikuttaneet alueen asukkaiden käsityksiin 
suomalaisista juuristaan ja näiden juurien ilmenemiseen maisemassa. Yhteisön 
sisäiset valtasuhteet näkyvät maisemassa taloudellisina ja sukupuolten välisinä 
eroina sekä instituutioiden välisinä valtataisteluina.

Uuden Suomen identiteettipoliittinen maisema ilmensi yhteisön sisäisten 
valtarakenteiden lisäksi myös muiden ihmisryhmien ja aluetasojen arvoja. Valta-
väestön asennoituminen ja poliittiset pyrkimykset siirtolaisten assimiloimiseksi 
vaikuttivat siihen, miten suomalaiset saivat tuoda esiin omaa etnistä alkuperään-
sä ja harjoittaa kulttuuritraditioitaan. Näiden näkymisen ehtojen määrittelyssä 
sovelsin konstruktionistista näkökulmaa, ja ajatusta siitä, että yhteiskunnalliset 
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rakenteet eivät määrää vaan rajoittavat ja mahdollistavat ihmisen toimintaa (Häkli 
1999: 104). Lähialueen muut etniset ryhmät vaikuttivat suomalaisuuden ilme-
nemiseen lähinnä avioliittojen myötä toisesta sukupolvesta alkaen, sillä etnisten 
ryhmien välillä näyttää olleen hyvin vähän yhteistoimintaa asutuksen alkuaikoina. 
Muiden ryhmien puhumat kielet ja pitkät etäisyydet vaikeuttivat kanssakäymistä. 
Suomalaiset kokoontuivat omiin instituutioihinsa; niiden avulla he vetivät sym-
boliset rajat muihin asukkaisiin nähden. Suomalaiset hoitivat elämisen kannalta 
pakollisen kanssakäymisen näiden rajojen yli, mutta niiden sisäpuolelle pääse-
minen oli vaikeaa suomen kieltä taitamattomille. Todennäköisesti tähän ei ollut 
juuri kiinnostustakaan. Liikkumisen lisäännyttyä ja institutionaalisten rakenteiden 
purkauduttua symboliset rajat murtuivat, minkä seurauksena identiteetit alkoivat 
muuttua entistä nopeammin, ja uusia identiteettejä alkoi kehittyä. Identiteetti 
muodostaa monitasoisen, limittyvän ja ajassa muuttuvan prosessin. Se on yksilön 
valinta, johon sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat. Rinnakkaiset ja 
eri aluetasojen identiteetit olivat näkyvissä Uuden Suomen maisemassa kertoen 
identiteettien muutoksesta ja monitasoisuudesta.

6.1. Uuden Suomen viisi maisemaa

Kuvan 39 aikajanassa havainnollistan tutkimuksessa ilmenneitä, Uuden Suomen 
asukkaiden etniseen alkuperään liittyviä keskeisiä maisemaelementtejä suhtees-
sa aikaan ja Kanadan poliittiseen historiaan. Aikajanasta hahmottuvat etnisen 
identiteetin representoitumisen käännekohdat ja niiden väliset ajanjaksot. Näi-
hin jaksoihin perustuen määritin Uudessa Suomessa viisi identiteettipoliittista 
maisemaa:

uudisasutuksen ja institutionalisoitumisen maisema, 1. vuodesta 1888 
ensimmäiseen maailmansotaan asti
ristiriitaisen suomalaisuuden maisema, 2. noin vuodesta 1919 toiseen 
maailmansotaan asti
yhteisöllisyyden ja semiassimilaation maisema, 3. toisesta maailmansodasta 
noin vuoteen 1955 asti
assimilaation ja deinstitutionalisoitumisen maisema, 4. noin vuodesta 1955 
noin vuoteen 1980 asti
uusidentifikaation ja muistamisen maisema, 5. noin vuodesta 1980 alkaen.

Nämä identiteettipoliittiset maisemat eroavat toisistaan siinä, millaisia merki-
tyksiä suomalaisuus ja suomalainen identiteetti ovat asukkaiden keskuudessa 
saaneet sekä siinä, millaisena ja millä ehdoilla suomalaisuus on maisemassa 
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ilmentynyt. Kanadan hallinnollisilla toimilla ja maailmanpoliittisilla tapahtumilla 
on ollut ratkaiseva merkitys maisemassa ilmentyvään suomalaisuuteen ja suoma-
laisuuden merkitykseen alueen asukkaille. Maisemallisina rajakohtina näkyvät 
muun muassa maailmansodat. Rajakohdat eivät välttämättä merkitse nopeita 
muutoksia suomalaisuuden representaatioissa vaan aikajaksot limittyvät toisiinsa, 
koska maiseman muutokset tapahtuvat yleensä vähitellen. Aikajanasta kuvassa 
39 ilmenevät myös suomalaisten siirtolaisten asuttaman alueen territoriaaliset 
muutokset sekä alueen väestönmäärän kehitys.

6.1.1. Uudisasutuksen ja institutionalisoitumisen maisema

Uuden Suomen asutuksen alkamisesta vuonna 1888 ensimmäiseen maailmanso-
taan asti Uuden Suomen asukkaat rakensivat maisemaa arkipäivän tarpeiden ja 
taloudellisen toimeentulon vaatimusten mukaan. Syrjäinen sijainti edisti kulttuu-
rista ja sosiaalista yhteisöllisyyttä. Siirtolaiset perustivat lukuisia instituutioita, 
jotka tukivat yhteisöä ja vakiinnuttivat sen aseman. Instituutioiden synnyttämä 
vuorovaikutus on keskeinen tekijä alueiden ja aluetietoisuuden muodostumisessa 
(Paasi 1986a: 121; Häkli & Paasi 2003: 146). Näiden piirteiden perusteella käytän 
asutuksen ensimmäisen 30 vuoden aikajakson maisemasta nimeä uudisasutuk-
sen ja institutionalisoitumisen maisema. Ensimmäinen maailmansota muodostui 
maisemalliseksi käännekohdaksi, koska silloin liikkuvuus ja asukkaiden tarve 
osoittaa lojaalisuuttaan Kanadalle lisääntyivät. Lisäksi ensimmäisen maailman 
sodan aikaan myös seurakuntien toiminta alkoi hajaantua.

Valtaosa alueen suomalaisista uudisasukkaista muutti alueelle tämän ajanjak-
son aikana. He asettuivat alueelle maanjakopolitiikan määräysten mukaisesti ja 
pyrkivät täyttämään uudistilan saamisen ehdot. Preerian asutuspolitiikka vaikutti 
suomalaisalueen rakenteeseen: suomalaisten asuttamasta alueesta muodostui laa-
jalle levittäytynyt. Pitkät etäisyydet kaupunkeihin kuitenkin vahvistivat yhteisölli-
syyttä. Suomalaiset uudisasukkaat rakensivat tiloilleen elämisen ja toimeentulon 
kannalta keskeisiä rakennuksia. Niissä yhtyivät paikallisesta luonnosta saadut 
materiaalit ja suomalainen tieto-taito siltä osin kuin se soveltui käyttöön. Etenkin 
eräät hirsirakennusten salvostekniikat on perinteisen kulttuurisen maantieteen 
tutkimuksissa liitetty suomalaisten siirtolaisten Pohjois-Amerikkaan tuomiin mai-
semaelementteihin (Jordan & Kaups 1989). Uudessa Suomessa yleistä lohenpyrs-
tösalvosta käyttivät kuitenkin myös muut etniset ryhmät, joten sen esiintyminen 
alueen maisemassa ei yksin kerro asukkaiden suomalaisesta alkuperästä. Ulko-
rakennuksissa käytetty V-salvos puolestaan ei ollut lainkaan käytössä Suomessa, 
vaan uudisasukkaat oppivat sen todennäköisesti muilta etnisiltä ryhmiltä ennen 
asettumistaan Uuteen Suomeen. Rakentamistekniikkaan vaikuttivat ensisijaisesti 
käytössä ollut materiaali ja taloudellinen tilanne. Taloudellinen vaurastuminen 
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muutti rakennuksia: niitä laajennettiin, ja rakentamisessa voitiin käyttää ostettuja 
materiaaleja eikä asukkaiden tarvinnut enää turvautua pelkästään omalta tilalta 
saataviin materiaaleihin. Vaikka Suomessa käytetyt rakenteelliset yksityiskohdat 
eivät sellaisenaan toistuneet Uuden Suomen maisemassa, pihapiirin hirsiraken-
nusten miljöö heinälatoineen ja saunoineen loi mielikuvia Suomesta. Rakennukset 
muodostivat näin symbolisen yhteyden lähtömaahan.

Pihapiirin rakennuksista saunat ovat Uuden Suomen maisemassa selkeästi 
suomalaisuudesta kertova elementti. Sauna erottuu pihapiiristä usein helposti, ja 
saunominen on tärkeä perinne, joka on säilynyt asutuksen alusta nykyaikaan asti. 
Etenkin hirsiset savusaunat ovat sekä ulkonäöltään että käyttötarkoitukseltaan suo-
malaisia. Tervapahvein päällystetyt saunat eivät näytä suomalaisilta, mutta niiden 
käyttötarkoitus on suomalainen. Sosiaalisen kanssakäymisen muotona saunomi-
nen on myös lisännyt yhteisöllisyyttä: saunomistapahtumista ja niiden jälkeisistä 
illanvietoista on muodostunut keskeinen osa yhteisöllistä muistia ja narratiivia. 
Saunomisen merkityksestä kertoo sekin, että yksi tienpätkä sai epäviralliseksi 
nimekseen Saunakuja. Viime vuosikymmeninä saunat ovat lisänneet suosiotaan 
ja yleistyneet myös suomalaisten etnisten yhteisöjen ulkopuolella, missä sauna 
liitetään nimenomaan suomalaiseen kulttuuriin. Tämä on lisännyt suomalaisten 
ylpeyttä saunomisen kulttuurista ja edistänyt saunojen säilymistä.

Vaikka yksiselitteisesti suomalaisia elementtejä löytyi rakennuksista hyvin 
vähän, suomalaisten asuintalot ja pihapiirien rakennukset erottuivat Uutta Suo-
mea ympäröivän alueen muiden etnisten ryhmien rakennuksista. Suomalaiset 
rakensivat pelkistetysti, edullisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Taloudellisesti 
hyvin toimeentulevat asukkaat rakensivat laudasta tai vuorasivat kotinsa laudoin. 
Usein hirsirakennukset vuorattiin edullisesti ja nopeasti tervapahvein. Asutuksen 
alkuaikoina hirsi ei ollut arvostettu rakennusmateriaali, mutta hirsirakennukset 
ovat Kaakkois-Saskatchewanissa osoittautuneet kivestä rakennettuja taloja kestä-
vämmiksi. Tämä on vaikuttanut hirsirakennustaidon arvostuksen lisääntymiseen. 
Uuden Suomen vanhojen hirsirakennusten suomalaisuudesta kertova symbolinen 
merkitys on uudisasukkaiden jälkeläisille suuri.

Paikkojen nimeäminen oli uudisasukkaille identiteetti- ja valtapoliittinen 
ilmaisu. Paikannimet vahvistivat yhteisöä ja omistusoikeuksia. Oletin, että suoma-
laisten antamaa nimistöä löytyisi runsaasti Uudesta Suomesta, koska suomalaiset 
olivat alueen ensimmäisiä uudisasukkaita, joiden vaikutuksen on todettu säilyvän 
maisemassa pitkään (Kaups 1966: 381; Zelinsky 1992: 13–14). Suomenkielistä 
nimistöä ei kuitenkaan virallistettu, eikä edes alueen nimestä ”New Finland” tullut 
virallista. Preerialle haluttiin suomalaisia uudisasukkaita, ja virallinen nimi olisi 
toiminut yhtenä vetovoimatekijänä, koska kartoilla nimettynä alue olisi saanut 
lisää tunnettavuutta. Virallisen nimeämättömyyden taustalla saattaa olla etniseen 
nimistöön liittyviä valtapoliittisia rajoituksia. Ne eivät kuitenkaan varmistuneet 
tutkimuksen aikana. Myös yksittäisillä, nimeämispolitiikasta vastuussa olevil-
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la henkilöillä oli paljon vaikutusvaltaa kartoille hyväksyttäviin nimiin. Uuden 
Suomen nimen virallistamattomuuteen vaikutti ainakin alueen sijainti syrjässä 
valtaväyliltä ja rautatiestä. Ne, jotka eivät alueella asuneet, eivät tarvinneet sille 
nimeä. Alueen nimenä ”New Finland” on kuitenkin asutuksen alkuajoista lähtien 
säilynyt epävirallisenakin; nimi on ollut virallisesti osa koulun, postin ja eri yhdis-
tysten nimiä, mutta vasta 1980-luvulla hautausmaan portit ja ”New Finland-tien” 
merkitseminen konkretisoivat sen alueen nimenä ja maisemallistivat sen.

Uudisasutuksen ensimmäiset noin 25 vuotta olivat instituutioiden perusta-
misen aikaa. Paikalliset instituutiot tukivat suomalaisten yhteisöllisyyttä sekä 
suomen kielen ja kulttuuriperinteen säilymistä, koska useimmat alueen organi-
saatiot olivat suomenkielisiä, ja niissä toimivat henkilöt olivat suomalaistaustaisia. 
Etenkin seurakunnilla oli merkittävä asema identiteettipoliittisessa maisemassa, 
koska niiden suomenkieliset seremoniat tarjosivat linkin menneisyyteen ja tukivat 
suomalaisen identiteetin säilymistä. Ensimmäisen seurakunnan institutionaali-
nen ja symbolinen merkitys on myös säilynyt koko alueen historian ajan, mikä 
on osoitus seurakunnan arvostuksesta.

Ensimmäinen seurakunta, Pyhän Johanneksen seurakunta, perustettiin jo 
vuonna 1893. Asukkaiden välillä syntyi pian tämän jälkeen uskonnollisia eri-
mielisyyksiä, ja alueelle perustettiin toinen seurakunta, Kansallisseurakunta. 
Näiden ideologisten ristiriitojen seurauksena alueella on kaksi suhteellisen lähellä 
toisiaan sijaitsevaa, erillistä hautausmaata. On todennäköistä, että Uuden hauta-
usmaan perusti Kansallisseurakunta. Seurakuntien välinen riitainen jakso kesti 
noin kymmenen vuotta, minkä jälkeen seurakunnat yhdistyivät, mutta ristiriidat 
alkoivat uudelleen ensimmäisen maailmansodan loppupuolella. Seurakuntien 
toinen jakautuminen on yksi tekijä, jonka perusteella rajasin ensimmäisen Uuden 
Suomen viidestä etnisestä maisemasta.

Asutuksen alkuvaiheessa asukkaiden suomalainen alkuperä näkyi hautaus-
mailla nimistössä ja suomenkielisten muistolauseiden käyttönä. Ikonografia oli 
kummallakin hautausmaalla pääasiassa uskonnollista, mikä on osoitus asukkaiden 
keskuudessa vallinneesta ideologiasta. Suomalaiseen luterilaisuuteen liittyy työn 
arvostuksen etiikka, joka ilmenee muistomerkkien teksteistä ja symboliikasta. 
Suomeen viittaavaa kansallista symboliikkaa ei hautamuistomerkeissä ollut 
nähtävissä. Osa vanhimmista haudoista oli tosin merkitsemättömiä tai niiden 
hautamuistomerkit olivat kuluneet lukukelvottomiksi. Varsinkin kotitekoiset 
muistomerkit kuluivat nopeasti, joten taloudellisesti hyvin toimeentulevien iden-
titeetit ja arvot ajan myötä korostuvat. Suomalaiset eivät myöskään merkinneet 
suomalaisuudesta kertovia syntymäpaikkojaan muistomerkkeihin. Se ei ollut 
tapana Suomessakaan, ja toisaalta korkeat kaiverruskustannukset rajoittivat 
tekstien määrää. Haudattujen sukunimet sen sijaan antavat viitteitä lähtöalueis-
ta, jotka painottuvat Pohjanmaalle. Tämä olikin Pohjois-Amerikan suomalaisen 
siirtolaisuuden merkittävin lähtöalue.
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Myös alueen viisi koulua olivat merkittäviä instituutioita. Kouluista neljä 
perustettiin ennen ensimmäistä maailmansotaa. Suomalaiset olivat jo Suomes-
sa oppineet arvostamaan lukutaitoa ja koulunkäyntiä, ja lukutaito liittyi myös 
luterilaisuuden arvoihin. Uudessa Suomessa vanhemmat halusivat lastensa op-
pivan englannin kieltä. Vaikka suomen kielellä oli ja on edelleen suuri merkitys 
Uuden Suomen asukkaiden identiteetille suomalaisina ja heidän jälkeläisinään, 
uudisasukkaat ymmärsivät myös sen, että englannin kielen taito oli edellytys 
yhteiskunnassa toimimiselle ja taloudellisen tilanteen parantamiselle. Myös 
hallinnollinen valta halusi siirtolaisten oppivan englannin kieltä nopeasti, sillä 
se pyrki siirtolaisten nopeaan assimilaatioon. Siinä prosessissa koulut olivat 
keskeisiä vallan välineitä.

Uudessa Suomessa kouluilla oli sekä assimiloitumista lisääviä että suomen 
kieltä ja kulttuuria ylläpitäviä vaikutuksia. Hallinnollisen vallan näkökulmasta 
katsottuna koulu edusti muutosta, assimilaatiota, kun taas paikallisesta näkökul-
masta katsottuna koulut merkitsivät mahdollisuutta nousta yhteiskunnallisessa 
arvoasteikossa ylöspäin. Koulu oli linkki kanadalaiseen kulttuuriin ja menes-
tymiseen uudessa yhteiskunnassa. Samalla, kun koulut tarjosivat siirtolaisille 
”mahdollisuuksia”, ne myös yhdistivät suomalaisia ja olivat symbolisesti tärkeitä 
suomalaisten perustamia instituutioita, jotka nostivat asukkaiden omanar-
vontuntoa. Koulurakennuksista suomalaisuus ei näkynyt ulospäin, mutta osa 
kouluista sai suomalaisuutta korostavan nimen. Kouluja käytettiin vapaa-ajalla 
kokoontumistiloina, mikä osaltaan lisäsi yhteisöllisyyttä. Myös suomalaisten 
lasten kouluissa muodostamat pienyhteisöt olivat tärkeitä yhteisöllisyyden säily-
miselle. Suomalaiset yhdistivät onnistuneesti yhteisön sisällä puhumansa suomen 
kielen ja suomalaisen kulttuuriperinteen englanninkieliseen elämään yhteisön 
ulkopuolella. Ensimmäisen maailmansodan aikana hallinto lisäsi nationalistista 
koulupolitiikkaa ja yrityksiä nopeuttaa assimilaatiota.

Asukkaat ilmensivät suomalaisia juuriaan alueella toimineiden instituu-
tioiden nimissä. Ennen toista maailmansotaa perustettujen instituutioiden 
nimissä korostuu alueen nimi New Finland, esimerkiksi New Finland lending 
library (kirjasto) ja New Finland School (koulu). Alueen nimen esiintyminen 
useissa yhdistysten nimissä lisäsi New Finland-nimen käyttöä ja tunnetta-
vuutta. Samalla se kertoo alueen merkityksestä sen asukkaille: he korostivat 
näin asuvansa Uudessa Suomessa. Etenkin New Finlandin postikonttori, joka 
toimi vuosina 1893–1916, oli merkittävä, koska se osoitti asukkaiden asuvan 
Uudessa Suomessa. Postinkonttorin nimenä New Finland pääsi hetkellisesti 
myös virallisille kartoille.

Tärkeitä paikannimiä olivat myös asutusnimet, jotka usein perustuivat tilojen 
ensimmäisten omistajien sukunimiin. Asutusnimet osoittivat suomalaisten asutta-
man alueen laajuutta ja määrittivät Uutta Suomea territoriaalisesti. Monet näistä 
nimistä ovat säilyneet muistinvaraisina koko alueen historian ajan, ja jäsensivät 



6.1. Uuden Suomen viisi maisemaa ■ 199

aluetta vielä vuosituhannen vaihteessa. Mentaalinen ja muistinvarainen maisema 
ylläpitää osaltaan alueen perinteistä suomalaista identiteettiä ja on osa yksilöllistä 
ja yhteisöllistä identiteettipolitiikkaa.

Englannin- tai muunkielisiä paikkojen nimiä ei alueelta löytynyt montaa. 
Tämä osoittaa sen, että suomalaiset pitivät alueella ”valtaa” omistuksiensa 
kautta, joten he myös nimesivät paikkoja ja ylläpitivät nimistöä, korostaen näin 
omaa identiteettiään suomenkielisenä yhteisönä. Suomalaisten siirtolaisten ja 
heidän jälkeläistensä valta nimetä paikkoja rajautui kuitenkin yhteisön sisään, 
koska edes alueen nimi New Finland ei saanut virallista asemaa. Yhteisön 
keskenään käyttämillä nimillä ei ollut merkitystä alueen ulkopuolella. Lisäk-
si nimeämistarpeet olivat yhteisön jäsenillä erilaisia kuin sen ulkopuolisilla 
asukkailla. Uuden Suomen asukkaat nimesivät epävirallisesti kohteita, jotka 
olivat heille merkityksellisiä, ja nimet kertovat asukkaille tärkeistä asioista ja 
alueellisesta tietoisuudesta. Muistinpaikkoina ovat säilyneet esimerkiksi Sau-
nakuja, Kirkkolinja ja Finn Hall Road. Näillä nimillä on selkeä sidos asukkaiden 
identiteettiin suomalaisina.

Miehet integroituivat valtakulttuuriin naisia nopeammin. Maskuliininen 
kulttuuri näkyy hautausmaiden nimistössä. Sukunimet periytyivät isältä lapselle, 
ja naiset muuttivat nimensä avioituessaan. Tämä on ollut yleinen käytäntö mo-
nissa länsimaissa, ja heijastaa laajemminkin sukupuolten välistä valta-asetelmaa 
länsimaisessa kulttuurissa. Sen sijaan Uuden Suomen hautausmaiden etunimet 
kertovat yhteisön sisäisestä sukupuolten välisestä kulttuurierosta. Miesten etu-
nimet alkoivat muuttua englanninkielisiksi heti asutuksen alettua. Miehet tekivät 
päätökset paikallisissa instituutioissa ja hoitivat kanssakäymisen viranomaisten 
suuntaan, joten he omaksuivat helppoja englanninkielisiä etunimiä itselleen. 
Antamalla pojille englanninkielisiä etunimiä vanhemmat myös halusivat tasa-
arvoistaa poikiaan uudessa yhteiskunnassa ja helpottaa koulunkäyntiä. Vaikka 
yhteiskunta ei suoraan vaikuttanut siirtolaisten nimistöön, se pystyi koulujen ja 
opettajien avulla kanadalaistamaan vieraskielistä etunimistöä. Yleinen asenne 
oudolta kuulostavia nimiä kohtaan vaikutti myös etunimien valintaan.

Naisten nimistö sen sijaan muuttui englanninkieliseksi vasta 1920-luvulla. 
Naiset hoitivat kotityöt ja liikkuivat harvoin yhteisön ulkopuolella, joten suomen 
kielen ja kulttuurin merkitys säilyi naisten keskuudessa pidempään kuin miehillä. 
Naiset eivät saaneet vaikutteita uudesta nimikulttuurista. Naiset myös opettivat 
lapsilleen suomen kieltä ja kertoivat tarinoita synnyinmaastaan, joten heidän 
nostalginen siteensä Suomeen säilyi kauemmin kuin miesten. Myös Toivonen 
(1999) on havainnut suomalaisten siirtolaisnaisten integraation vaikeaksi, koska 
kontakteja oman yhteisön ulkopuolelle oli vähän.

Ensimmäinen maailmansota vaikutti naisten nimiin Uudessa Suomessa. 
Englanninkielinen nimi saatettiin nähdä lojaalisuuden osoituksena Kanadaa 
kohtaan. Suurempana syynä pidän kuitenkin koulujen vaikutusta; tyttöjen 
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koulunkäynti oli arvostetumpaa kuin aiemmin, ja samalla tavoin kuin poikien 
kohdalla, vanhemmat halusivat tukea tytärten yhteiskunnallisen aseman nou-
sua englanninkielisten nimien avulla. Myös opettajat antoivat kouluissa lapsille 
englanninkielisiä nimiä. Ensimmäisen maailmansodan aikana kouluissa koros-
tunut nationalistinen politiikka todennäköisesti innosti opettajia entisestään 
assimiloimaan lapsia brittiläiseen kulttuuriin. Sodan jälkeen autot ja puhelimet 
lisäsivät liikkuvuutta ja mahdollisuuksia yhteydenpitoon, jonka seurauksena 
myös naisten elinpiiri alkoi laajentua. Samalla avioliitot yhteisön ulkopuolisten 
kanssa lisääntyivät, mikä osaltaan vaikutti siihen, että vanhemmat antoivat lap-
silleen englanninkielisiä nimiä.

Kaikki englanninkieliset etunimet eivät välttämättä ole vanhempien tai 
opettajien antamia, vaan osa hautausmailla konkretisoituvista nimistä saattaa 
olla myös henkilöiden aikuisiässä omaksumia. Miesten nimien välittömästi asu-
tuksen alkuvaiheessa tapahtunut englantilaistuminen osoittaa miesten nopeaa 
integroitumista ja heidän kanssakäymistään yhteisön ulkopuolisten kanssa. Osa 
etunimistä heijastaa myös kulttuurisen murroksen vaikutuksesta syntynyttä ja-
kautunutta identiteettiä; tämä ilmenee siinä, että henkilön nimi koostui kahdesta 
erikielisestä nimestä, esimerkiksi Gus Tauno.

Sukunimiä Uuden Suomen siirtolaiset muuttivat harvoin sellaiseen muotoon, 
josta nimien suomalainen alkuperä ei enää välity. Se on osoitus perheen arvos-
tuksesta ja Suomessa siirtolaisten muuton aikana käynnissä olleen, voimakkaan 
kansallisen identiteetin rakentamisen siirtymisestä myös Kanadaan. Uudessa 
Suomessa sukunimistö toimi alueellisen identiteetin rakentajana, samoin kuin 
se Suomessa toimi eräänä kansallisen identiteetin symbolina. Nimi osoitti kuu-
lumista yhteisöön ja tasa-arvoisti sen jäseniä. Suomalaisia siirtolaisia arvostettiin 
Pohjois-Amerikassa heidän korkean työmoraalinsa ja rehellisyytensä ansiosta, 
joten suomalaisten oli helppo olla ylpeitä suomalaisuudestaan. Sitä ei tarvinnut 
piilottaa muilta vaihtamalla nimeä. Lisäksi syrjäisessä Uudessa Suomessa nimeen 
perustuva syrjintä oli todennäköisesti vähäistä, sillä nimiä ei siellä muutettu edes 
toisen maailmansodan aikana, jolloin kanadansuomalaiset ryhmänä kokivat 
jossain määrin syrjintää.

6.1.2. Ristiriitaisen suomalaisuuden maisema

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen suomen kieli oli edelleen arkipäivän käy-
tössä, ja paikalliset instituutiot jatkoivat toimintaansa. Instituutioiden väliset 
ristiriidat aiheuttivat yhteisössä kuitenkin hajaannusta. Maailmansotien välisen 
ajan maisemaa kuvaakin nimitykseni ristiriitaisen suomalaisuuden maisema. 
Ristiriidoissa keskeisin oli alueen huomattavimman instituution, Pyhän Johan-
neksen seurakunnan jakautuminen; siitä irtosi ensin Kansallisseurakuntalaisten 
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ryhmä, ja seuraavana vuonna myös lestadiolaiset perustivat oman seurakunnan. 
Seurakuntien väliset ristiriidat olivat todennäköisesti alkujaan henkilöiden 
välisiä, mutta heijastuivat maallikkojäsenten varassa toimivaan seurakuntaan 
ja institutionaaliseen maisemaan. Riidat konkretisoituivat maisemassa useina 
kirkkoina ja Pyhän Johanneksen kirkon siirtämisenä. Sen sijaan hautausmailta 
en löytänyt viitteitä siitä, että niiden käytöstä olisi tullut enää erimielisyyttä; 
sitä on saattanut olla, mutta seurakuntien jälleen yhdistyttyä merkit jakautumi-
sesta ovat hävinneet. Tulkintani mukaan lestadiolaiset kuitenkin suosivat Uutta 
hautausmaata.

Pyhän Johanneksen seurakunnan nimeä on muutettu useasti, mutta maailman-
sotien välisenä aikana kaikkien kolmen toiminnassa olleen seurakunnan nimissä 
ilmenevät suomalaisuus ja suomen kieli, esimerkiksi Finnish National Church ja St 
John’s Finnish Evangelical Lutheran Church. Nimillä korostettiin seurakuntalaisten 
olevan nimenomaan suomalaisia ja suomenkielisiä. Näin muodostettiin rajoja mui-
hin lähialueen ryhmiin nähden ja suljettiin heidät toiminnan ulkopuolelle. Valtaosa 
Uuden Suomen siirtolaisista oli lähtöisin Pohjanmaalta, jossa herätysliikkeillä 
oli runsas kannatus 1800-luvun loppupuolella. Niiden piirissä uskonnollisuus ja 
sen harjoittamisen tavat saivat korostuneen merkityksen. Ne säilyivät keskeisinä 
myös Uudessa Suomessa, etenkin lestadiolaisseurakunnassa.

Kolmas asutuksen alkuvaiheessa perustettu tärkeä instituutio oli Raittius-
seura. Tutkin erityisesti Raittiusseuran vuonna 1914 rakentamaa haalia, josta 
muodostui alueen harrastustoiminnan keskus ja keskeinen maisemaelementti. 
Haali rakennettiin jo edellisessä, institutionalisoitumisen maiseman vaiheessa, 
mutta käsittelen sitä vasta tässä yhteydessä, koska maailmansotien välinen aika 
oli erityisen merkityksellinen suomalaisten rakentamien haalien toiminnassa. 
Haaleilla oli tärkeä rooli suomalaisten siirtolaisten elämässä eri puolilla Pohjois-
Amerikkaa. Uudessa Suomessakin haaleilla järjestettiin kerhotoimintaa sekä 
iltamia, joissa suomenkielinen väestö tapasi toisiaan. Tämä edisti yhteisön sisäisiä 
avioliittoja ja vahvisti me-henkeä.

Maailmansotien välisenä aikana kanadansuomalaiset saivat kyseenalaista 
mainetta vasemmistotoimintansa takia, jonka viranomaiset näkivät yhteiskun-
nallisena uhkana. Vasemmistoradikaalien toiminta aiheutti sen, että suomalaisia 
tarkkailtiin. Se vaikutti myös puoluepoliittisen toiminnan ulkopuolella olleiden 
suomalaisten käsityksiin itsestään ja suomalaisuuden merkityksiin heille; he 
halusivat osoittaa olevansa lojaaleja kanadalaisia. Lisäksi monilla suomalaisten 
asuttamilla paikkakunnilla työväenliikkeeseen kuuluvat henkilöt ja uskovaiset 
eli niin sanotut kirkkosuomalaiset joutuivat keskinäisiin riitoihin ja esimerkiksi 
vaikeuttivat vastapuolen haalien toimintaa. Uusi Suomi poikkeaa monista muis-
ta suomalaissiirtolaisten asuttamista alueista, koska siellä ei ollut merkittävää 
poliittisen vasemmiston toimintaa. Uuden Suomen uskonnolliset asukkaat vie-
rastivat vasemmiston ajatusmaailmaa. Lisäksi he pystyivät itse vaikuttamaan 
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työoloihinsa omilla tiloillaan, eivätkä näin ollen tarvinneet ammattiliikkeen 
tukea. Uudessa Suomessa suomalaisten siirtolaisten välit kärjistyivät lähinnä 
seurakuntien toiminnassa.

Vasemmiston toiminta oli erittäin aktiivista taloudellisen laman aikana. 
Vuonna 1929 alkanut lama oli erityisen ankara Saskatchewanissa, jossa ongelmia 
pahensivat sadon tuhonneet kasvitaudit ja kuivuus. Uuden Suomen asukkaat 
eivät olleet maataloustuotannossaan erikoistuneet, toisin kuin monet Saskat-
chewanin viljelijät. Monien lajikkeiden viljely auttoi uusisuomalaisia selviämään 
lamavuosista. Selviämistä helpotti myös eri viranomaisilta saatu taloudellinen ja 
materiaalinen apu. Avulla ei todennäköisesti ollut suoria maisemallisia vaikutuk-
sia, mutta se edesauttoi suomalaisen asutuksen säilymistä, koska sen ansiosta 
asukkaat eivät joutuneet myymään tilojaan. Lama myös ylläpiti hirren käyttöä 
rakennusmateriaalina; valmistalomallit yleistyivät, mutta ne toteutettiin Uudes-
sa Suomessa hirrestä, jota oli saatavilla ilmaiseksi omilta mailta. Rakennuksia 
myös siirrettiin paikasta toiseen, jotta säästyttiin uuden talon rakentamisen 
kustannuksilta.

Taloudellisista vaikeuksista huolimatta suurin osa suomalaisten perustamista 
instituutioista jatkoi toimintaansa, ja harrastustoiminta haalilla jopa vilkastui. 
Yhteisöllinen narratiivi korostaa lamanaikaista yhteistoimintaa haalilla. Saattoi 
olla, että seurakuntien välinen riitely rauhoittui niiden saatua omat kokoontumis-
tilansa, ja eri seurakuntiin kuuluvien yhteistyö oli mahdollista myös Raittiusseuran 
puitteissa. Seurakuntien välinen riitely on haluttu unohtaa, joten sitä ei tuoda 
esiin muistinpaikkojen välityksellä. Toisaalta muistot voivat lama-ajan lapsena tai 
vanhempana kokeneilla olla erilaisia. Lamasta selviäminen edellytti yhteistyötä 
naapuruston kesken, mikä osaltaan vahvisti preeria-alueen yhteisöjä. Uudessa 
Suomessa yhteistyö ei kuitenkaan ollut saumatonta. Siellä seurakuntien väliset ja 
niiden sisäiset riidat kärjistyivät Pyhän Johanneksen kirkon siirtoon vuonna 1934. 
Kirkon siirron perusteena käytettiin asutuksen painopisteen siirtymistä; kirkko 
siirrettiin kuitenkin lähemmäs asutuksen eteläreunaa kuin keskelle asutusta. 
Kulkuyhteydet kirkolle todennäköisesti paranivat, mutta maanomistuskartoilta 
ilmenee se, että kirkon siirron takana olivat erityisesti sen uuden sijaintipaikan 
lähellä asuneet henkilöt. Tämä on osoitus seurakunnan sisäisten valtasuhteiden 
merkityksestä eli siitä, että taloudellisesti hyvin toimeentulevilla oli enemmän 
vaikutusvaltaa. Esimerkiksi taloudellisen avun antaminen synnytti kiitollisuuteen 
perustuvia valtasuhteita.

Maailmansotien välisenä aikana Uuden Suomen territoriaalinen laajeneminen 
jatkui, vaikka uusia siirtolaisia muutti alueelle vain vähän ja väkiluku alkoi hieman 
laskea. Alueellinen laajeneminen johtui osaksi maatalouden koneellistumisen 
edistämästä tilakokojen kasvusta. Lisäksi uudisasukkaiden lapset perustivat uusia 
tiloja vielä vapaina oleville maille tai ostivat maita suomalaisasutuksen rajoilla 
asuvilta muilta etnisiltä ryhmiltä.
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6.1.3. Yhteisöllisyyden ja semiassimilaation maisema

Toinen maailmansota muodosti Uuden Suomen identiteettipoliittiselle maisemalle 
seuraavan käännekohdan. Nimitän tästä alkavan ajanjakson maisemaa yhteisöl-
lisyyden ja semiassimilaation maisemaksi. Yhteisöllisyyden maisema kuvaa toisen 
maailmansodan aikaansaamaa yhdistävää voimaa; toinen maailmansota yhdisti 
alueen asukkaita siten, että seurakuntien yhteinen toiminta oli jälleen mahdol-
lista noin kahdenkymmenen vuoden jälkeen. Myös pienentynyt asukasmäärä ja 
luterilaisessa keskusorganisaatiossa tapahtuneet muutokset saattoivat vaikuttaa 
siihen, että Kansallisseurakunta lopetti toimintansa ja seurakuntalaiset siirtyivät 
Pyhän Johanneksen seurakuntaan. Yhteisöllisyyden vahvistuminen oli seurausta 
suomalaissyntyisten joutumisesta vihollisen asemaan ja siitä, että perheet tar-
vitsivat toistensa tukea monien nuorten ollessa sodassa. Lisäksi aineellisen ja 
taloudellisen avun lähettäminen Eurooppaan lisäsi yhteishenkeä.

Toisen maailmansodan aika oli monille kanadansuomalaisille identiteettipo-
liittisesti vaikea. Sodan alkuvaiheessa yleinen suhtautuminen Suomessa käytäviin 
sotiin oli Kanadassa myötämielinen, mutta vuonna 1941 tilanne muuttui täysin, 
kun Suomesta tuli Kanadan vihollismaa. Suomalaisten tilanne oli kuitenkin hyvä 
verrattuna esimerkiksi vihollisen asemassa oleviin kanadansaksalaisiin ja ka-
nadanjapanilaisiin. Tilanteeseen vaikutti suomalaisten siirtolaisten aktiivinen 
osallistuminen ensimmäiseen maailmansotaan Kanadan joukoissa, ja heidän 
maineensa lojaaleina kanadalaisina (Lindström 2000). Suomalaisten toimintaa 
kuitenkin tarkkailtiin ja esimerkiksi etnisten tunnusten käyttöä rajoitettiin, mikä 
oli keskeistä etnisen maiseman kannalta: tunnusten poistaminen vähensi yhteisön 
identifikaation kannalta oleellista symboliikkaa. Lisäksi osa Uuden Suomenkin 
suomalaisista joutui rekisteröitymään ”vihollisina”. Tämän seurauksena monil-
le suomalaisille tuli erityinen tarve osoittaa lojaalisuuttaan Kanadaa kohtaan, 
mikä lisäsi assimilaatiota. Lojaalisuuden taustalla oli pelkoja, koska esimerkiksi 
kanadanjapanilaisia oli vihollisasemansa vuoksi internoitu. Uuden Suomen 
asukkaat säästyivät paikalliselta syrjinnältä, koska he olivat asuneet alueella jo 
viisikymmentä vuotta, ja ympäröivän alueen asukkaat tiesivät Uudesta Suomesta 
värväytyneiden suuren määrän.

Toisen maailmansodan aikana tapahtui suomen kielen käytön vähentymistä, 
mikä näkyy tutkimissani maisemaelementeissä. Hautausmailla suomenkielisten 
muistokirjoitusten käyttö loppuu vuoteen 1940 muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Vanhalla hautausmaalla muutos tapahtui jo ennen sotaa vuonna 1935. 
Toisen maailmansodan aikana Pyhän Johanneksen seurakunnassa pyhä- ja rippi-
koulut muutettiin englanninkielisiksi ja jumalanpalvelukset kaksikielisiksi. Kana-
dalaisuuden korostamista suurempi syy tähän oli todennäköisesti lasten suomen 
kielen taidon väheneminen. Suomalaisen asutuksen alkamisesta oli kulunut jo 50 
vuotta, ja alueella asui kolmas siirtolaissukupolvi. Siirtolaisten jälkeläiset olivat jo 
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ehtineet oppia englannin kielen, ja muutoksella helpotettiin nuorten pysymistä 
mukana seurakunnan toiminnassa. Monet siirtolaisseurakunnat muuttivat ju-
malanpalvelukset englanninkielisiksi nimenomaan pitääkseen nuoret mukana 
kirkon toiminnassa (Burnet & Palmer 1989: 135).

Tulkintaani seurakunnissa käytössä olleen kielen muutoksen syistä tukee myös 
se, että Vanhalla hautausmaalla muistokirjoituksissa käytetty kieli oli vaihtunut 
englanniksi jo ennen toista maailmansotaa. Suomen kielen käyttö ei kuitenkaan 
loppunut kokonaan, kuten lojaalisuuden osoittaminen Kanadalle olisi ehkä 
vaatinut. Tästä syystä päädyin käyttämään ajanjakson maiseman nimen osana 
käsitettä semiassimilaation maisema. Kuvaan termillä suomen kielen käytön 
vähentymistä ja vähittäin kohti 1960-lukua kiihtynyttä assimilaatiota. Uudessa 
Suomessa siirryttiin kokonaan englanninkieliseen jumalanpalvelukseen vasta 
kymmenen vuotta sodan päättymisen jälkeen vuonna 1955, ja lestadiolaisseu-
rakunnassa vielä myöhemmin. Nähdäkseni myönnytys oli lopulta tehtävä, jotta 
seurakunta pystyi toimimaan suomen kieltä osaavien ikääntyessä ja lopettaessa 
aktiiviosallistumisensa. Monet 1950-luvulla syntyneet lapset oppivat vielä suomen 
kielen, jos heidän molemmat vanhempansa osasivat suomea. Avioliitot yhteisön 
sisällä alkoivat kuitenkin harvinaistua liikkumisen lisääntymisen ja elinpiirin 
laajenemisen myötä.

Maailmansodan nopea assimiloiva vaikutus ei ollut Uudessa Suomessa niin 
selkeä kuin Lindströmin (2000) havaintojen mukaan useissa muissa suomalai-
sissa siirtolaisyhteisöissä. Tämä näkyi mainitsemanani suomen kielen käytön 
ylläpitämisenä ja siinä, että toisen maailmansodan loppupuolella, vuonna 1944 
Pyhän Johanneksen seurakunta hankki kirkkoon alttaritaulun, jossa on suomen-
kielinen raamatunlause. Tämä on myös yksi osoitus suomen kielen merkityksen 
ja sen taidon säilymisestä asukkailla. Saattaa olla, että suomalaisilla heräsi eri-
tyinen halu korostaa juuriaan, koska viholliseksi määrittäminen oli aiheuttanut 
suuttumusta asukkaiden keskuudessa. Kirkossa suomalaisuuden esiintuominen 
oli ”turvallista”, koska kirkossakävijät olivat suomalaisten jälkeläisiä, eikä valtio 
puuttunut kirkon toimintaan.

Asukkaiden osallistuminen maailmansotiin näkyy hautausmaiden muisto-
merkeissä. Muistomerkit kytkeytyvät taloudelliseen asemaan: valtio on pystyt-
tänyt niitä taloudellisesti heikossa asemassa olleille sotaveteraaneille. Muissa 
hautamuistomerkeissä sotaan osallistuminen ei näy. Tämä saattaa olla yleinen 
käytäntö, tai ehkä toisen maailmansodan vaikeat kokemukset on haluttu sodan 
jälkeen unohtaa. Brittiläisen kansanyhteisön historiassa Uuden Suomen asukkaat 
ovat halunneet korostaa merkitystään Saskatchewanin asuttamisessa ja provins-
sin perustamisessa. Kuulumista brittiläiseen kansanyhteisöön ei maisemassa 
tuoda esiin vaan maisemassa näkyy Saskatchewanin lisäksi Kanadan merkitys 
asukkaille. Kyseinen identiteettipoliittinen narratiivi alkoi näkyä maisemassa 
vähitellen 1960-luvulla, joka olikin Kanadassa merkittävää kansallisen kanada-
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laisen identiteetin vahvistamisen aikaa. Sitä tukivat muun muassa oma lippu ja 
kansallislaulu (Henriksson 2006: 247–248).

6.1.4. Assimilaation ja deinstitutionalisoitumisen maisema

Toisen maailmansodan jälkeinen aika toi vähitellen muutoksia maisemaan, sillä 
väestö alkoi vähentyä ja ikääntyä, ja uusi sukupolvi etsi mahdollisuuksia yhteisön 
ulkopuolelta. Parantunut tiestö ja autot mahdollistivat palveluiden hakemisen 
kauempaa, eikä nopeasti vähenevä väestö pystynyt ylläpitämään palveluita ja 
instituutioitaan. 1950-luvun puolestavälistä 1970-luvun loppuun asti maisemaa 
luonnehti assimilaatio ja deinstitutionalisoituminen. Koulut ja kaupat lakkautet-
tiin viimeistään 1960-luvun puolessa välissä. Koulujen sulkeminen alkoi vuonna 
1958 Nurmi Ojan koulusta. Viimeisenä lakkautettiin Grove Park vuonna 1966. 
New Finlandin käyttö koulun nimenä loppui vuonna 1961. Myös yhteisön har-
rastustoiminnan kannalta keskeinen rakennus haali purettiin, koska toiminta ei 
enää kannattanut.

Paikallisten instituutioiden määrän väheneminen heikensi paikallista valtaa, 
muutti valtasuhteita monimuotoisemmiksi ja laajensi asukkaiden toiminta-alueita 
(Paasi 1986a: 121–122), koska palveluja oli haettava oman yhteisön ulkopuolelta. 
Toiminnallisten alueiden suureneminen puolestaan vaikutti esimerkiksi paikal-
lisiin nimeämistarpeisiin, koska nimistöä ei liikkumisen suuntautuessa yhteisön 
ulkopuolelle enää aikaisempaan tapaan tarvittu yksilöimään Uuden Suomen 
paikkoja. Myös suomen kielen käytön väheneminen arkipäivän toimissa aiheutti 
väestömäärän laskun ohella suomenkielisen paikannimistön vähenemistä.

Toimintaa jatkaneet instituutiot, etenkin seurakunta, muodostuivat yhteisön 
ja suomalaisen kulttuuri-identiteetin säilymisen kannalta merkittäviksi. Uutena 
instituutiona alueelle perustettiin 1960-luvulla helluntaiseurakunta. Sen järjestä-
mä suomenkielinen raamattupiiri muodostui monille Uuden Suomen asukkaille 
tärkeäksi suomen kielen taidon ylläpidon kannalta. Vaikka suomen kielen käyttö 
väheni, sen taito kuitenkin säilyi: siitä kertovat esimerkiksi hautausmaiden kolme 
suomenkielistä muistomerkkiä, jotka on pystytetty 1950-luvulla tai sen jälkeen. 
Hautausmailta näkyy myös sukulaisuussuhdetermien kuten äiti ja isä lisääntynyt 
käyttö, jonka tulkitsen tavaksi vahvistaa perinteistä perherakennetta muuttuvassa 
yhteiskunnassa.

Maatalousyhteisön hajoamisesta seuraa usein uskonnollisuuden väistyminen. 
Uudella hautausmaalla uskonnollisten symbolien ja tekstien käyttö oli jatkunut 
tasaisena vuosituhannen vaihteeseen asti, mikä osoittaa uskonnon merkityksen 
säilyneen. Vanhalla hautausmaalla on nähtävissä uskonnollisen symboliikan 
vähenemistä 1960-luvulta alkaen yleisen pohjoisamerikkalaisen suuntauksen 
mukaisesti. Samalla maanviljelyn arvostuksesta ja sen keskeisestä asemasta 
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asukkaiden elämässä kertova ikonografia on lisännyt suosiotaan. Usein käytettyä 
symboliikkaa ovat viljantähkät ja lyhteet. Niillä on kuitenkin myös uskonnollinen 
merkitys: vilja ja lyhde kuvaavat pitkäikäisyyttä ja ylösnousemusta. Lyhde on myös 
Saskatchewanin vaakunassa, joten samalla se kertoo provinssin identifikaatiolli-
sesta merkityksestä. Tulkitsen viljan ja lyhteen merkityksen liittyvän oleellisesti 
maatalouteen ja haluun korostaa Saskatchewanin merkitystä vainajalle ja muis-
tomerkin pystyttäneelle henkilölle, koska nämä symbolit ovat yleistyneet samaan 
aikaan, jolloin muu uskonnollinen symboliikka on vähentynyt.

Huoli suomalaisen asutushistorian ja kulttuurin katoamisesta alueelta oli 
ilmeinen 1960-luvun puolessa välissä. Asukkaat halusivat varmistaa historiansa 
säilymisen vuonna 1967 pystytetyn muistomerkin (kuva 28) avulla. Se oli konk-
reettinen tapa maisemallistaa alueen asukkaiden syntyperää ja kunnioittaa uu-
disraivaajien työtä. Vastaavat muistomerkit ovat yleisiä pohjoisamerikkalaisissa 
siirtokunnissa. Muistomerkissä korostuvat myös asukkaiden eritasoiset alueelliset 
identiteetit. Kaksi vaahteranlehteä, jotka muodostuivat Kanadan vaahteranlehti-
lipun käyttöönoton jälkeen maan tunnuksiksi, kertovat asukkaiden kansallisesta 
identiteetistä. Saskatchewanin vaakuna puolestaan ilmentää provinssin merki-
tystä alueellisessa identifikaatiossa. Muistomerkki on englanninkielinen, mikä 
osoittaa suomen kielen käytön vähentyneen. Kolmannen sukupolven kohdalla 
suomen kielen merkitys arkipäivän toimissa menetti merkitystään, vaikka suomen 
kielen taito saattoi säilyä etenkin alueelle jääneiden asukkaiden keskuudessa. 
Suomalaisuuden idea muuttui arkipäivän välttämättömyydestä nostalgiseksi 
juurien ja edeltäneiden sukupolvien arvostamiseksi. Arvostusta ja merkitystä 
haluttiin muistomerkkien välityksellä tuoda konkreettiseksi osaksi maisemaa. 
Etnisten juurien arvostuksen nousu ei ollut vain Uutta Suomea koskettava ilmiö 
vaan se oli yleinen suuntaus 1970-luvulla.

6.1.5. Uusidentifikaation ja muistamisen maisema

1980-luku oli merkittävää yhteisön suomalaisten juurien näkyväksi saattamisen 
aikaa; syntyi uusidentifikaation ja muistamisen maisema. Suomalaisuuden arvos-
tuksen uuteen nousuun vaikutti osaltaan Kanadan monikulttuurisuuspolitiikka, 
joka nosti etnisten ryhmien arvoa ja painotti juurien symbolista merkitystä. 
Lisäksi yhteisön lähestyvä satavuotispäivä innosti asukkaita tuomaan juuriaan 
esiin. Suomalaisuutta tuotiin tietoisesti osaksi rakennettua, symbolista ja kirjal-
lista maisemaa. Näillä muistin paikoilla alueen asukkaat edistävät, ylläpitävät ja 
uusintavat identiteettiään suomalaisten siirtolaisten jälkeläisinä sekä vahvistavat 
yhteisöllisyyttään. Juurien esiintuominen osoittaa sen, että asukkaat ovat ko-
keneet suomalaisen syntyperänsä merkitykselliseksi. Varsinkin Uuden Suomen 
Historiallisella Yhdistyksellä on ollut suuri merkitys kulttuuriperinnön säilyttäjänä 
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ja esiintuojana. Asukkaat ovat maisemallistaneet uusidentifikaatiotaan etenkin 
hautausmailla, ja hankkimalla virallisen aseman tien nimelle New Finland Road. 
Tie kulkee vilkasliikenteiseltä Trans-Canada Highwayltä Uuden Suomen kirkolle. 
Tien nimi konkretisoi samalla New Finland -nimen myös alueen nimenä, ja antoi 
yhteisölle virallisen identiteettipoliittisen oikeutuksen. Nimen maisemallistami-
nen mahdollistaa sen, että tulevat sukupolvet voivat etsiä juuriaan alueelta, joka 
löytyy konkreettisesti maastosta, eikä vain kirjallisuudesta.

Hautausmaat ja etenkin niiden vuonna 1985 rakennetut portit ovat olleet 
Uuden Suomen asukkaille merkittävä keino rakentaa ja edistää identiteettiään ja 
yhteisöllisyyttään. Muistin paikkojen historia auttaa muodostamaan siteen men-
neisiin sukupolviin, mikä puolestaan vaikuttaa henkilökohtaisen identiteetin ra-
kentumiseen. Samalla hautausmailta välittyy kävijöille valittua tietoa asukkaiden 
juurista. Hautausmaiden porteista näkyy se, että institutionaalisten rakenteiden 
purkauduttua uudisasukkaiden kokemuksista ja yhteisön historiasta on muodos-
tunut tärkeä identiteettipoliittinen narratiivi (ks. Lerner 1997: 116). Se yhdistää 
Uuteen Suomeen muuttaneiden siirtolaisten jälkeläisiä asuinpaikasta riippumatta. 
Muistamisen identiteettipolitiikassa korostuvat Uusi Suomi, suomalaiset juuret, 
uudisraivaus, sisu, maanviljely, suomen kieli ja uskonto. Luterilaisella työn arvos-
tusta korostavalla etiikalla on keskeinen osa muistamisessa; siihen liittyvät niin 
maanviljely, uudisraivaus kuin peräänantamattomuutta kuvaava sisukin. Portit 
myös konkretisoivat alueen nimen New Finland hautausmaiden nimien avulla. 
Fyysisenä maisemaelementtinä nimi todistaa sen, että Uusi Suomi on olemassa, 
vaikka nimi ei olekaan esiintynyt alueen nimenä kartoilla. Alueen nimi on Uuden 
Suomen tärkein asukkaiden alkuperästä kertova etninen symboli.

Uuden Suomen asukkaiden muistin paikat eivät kerro alueen asukkaiden ja 
osayhteisöjen välisistä ristiriidoista. Ne on haluttu unohtaa. Tämä on osoitus muis-
tinpolitiikasta, jossa Uuden Suomen asukkaat haluavat nähdä esivanhempansa ja 
itsensä yhtenäisenä joukkona rakentamassa uutta elämää Kanadassa. Myöskään 
mahdollinen vasemmistopoliittinen toiminta ei saa huomiota edes historiikkien 
kirjallisessa maisemassa. Vain tietyt arvostetut asiat halutaan muistaa ja kertoa 
tuleville sukupolville. Hautausmaiden portit kertovat myös suomen kielen tai-
don säilyneen ja arvostuksen nousseen, koska kaksikymmentä vuotta aiemmin 
pystytetty muistomerkki oli englanninkielinen. Suomen kielen käyttö ilmentää 
sitä, että kielen suomalaista alkuperää olevia asukkaita yhdistävä voima on 
merkityksellisempi kuin se, että kaikki hautausmaalla vierailevat ymmärtäisivät 
lukemaansa. Suomen kieli toimii yhteisön sisäisenä, yhteisöllisyyttä rakentavana 
merkitysjärjestelmänä; koodina, jonka tuntevalla on mahdollisuus ylittää yhteisön 
symboliset rajat. Yhteisön ja alueen keskeinen historia kerrotaan englanniksi, 
jotta tieto siitä säilyy myös tulevaisuudessa.

Porttien ikonografia ilmentää sitä, miten eri aluetasojen identiteetit limitty-
vät ja ovat merkittäviä Uuden Suomen asukkaille. Hautausmaalta löytyy Uutta 
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Suomea, Suomea, Saskatchewania ja Kanadaa korostavaa ikonografiaa. Porteissa 
näkyvä Saskatchewanin tunnus, metsälilja, ja provinssin lipun värin käyttö Uu-
den hautausmaan portissa vahvistavat asukkaiden kokemusta siitä, että he ovat 
yhteisönä vaikuttaneet provinssin syntyyn ja kehitykseen. Heidän esivanhem-
pansa olivat ensimmäisten asukkaiden joukossa raivaamassa preeriaprovinsseja 
viljelyyn. Näin he ovat olleet osallisia siihen, että Saskatchewanista tuli provinssi 
vuonna 1905. Tähän narratiiviin nivoutuvat myös suomalainen luterilainen työ-
etiikka ja sisu. Lisäksi narratiivi on osoitus vahvasta, provinssiin kytkeytyvästä 
alueellisesta identiteetistä.

Vaikka hautausmailta on luettavissa monia suomalaisuudesta kertovia 
merkkejä, on vuonna 1907 rakennettu kirkko nykyään alueen toiminnallinen ja 
symbolinen keskus. Monille asukkaille ja vierailijoille kirkosta seurakuntineen 
on tullut Uuden Suomen synonyymi. Seurakunnan toiminnan mahdollinen lop-
puminen nähdään myös Uuden Suomen yhteisön ja alueen loppuna. Kirkosta 
on tullut perinneikoni, jossa yhdistyvät alueen identiteetin oleelliset piirteet: 
uskonto, suomen kieli, suomalainen kulttuuriperintö, uudisraivaus, yhteisöllisyys 
ja talkootoiminta. Kirkko ei symboloi enää vain uskontoa, vaan myös suomalaista 
yhteisöä ja aluetta. Kirkko on myös muistin ja nostalgisten muistojen paikka, jossa 
menneisyys konkretisoituu ja vahvistaa nykyisten ja entisten asukkaiden identi-
teettiä ja sidosta Uuteen Suomeen. Alttaritaulun lisäksi kahden lasimaalauksen 
tekstit kertovat suomalaisuudesta. Kirkossa on myös useita taidetekstiilejä, jotka 
korostavat yhteisöllisyyttä ja alueen historiaa.

Monilla suomalaisalueilla myös vanhat hirsirakennukset ovat saaneet perin-
neikonin merkityksen. Tämän merkityksen muodostumista ovat tukeneet yleinen 
kiinnostus hirsirakentamista kohtaan ja nimenomaan suomalaisten siirtolaisten 
rakennustaidon ylistäminen esimerkiksi kirjallisuudessa. Suomalaisten siirtolais-
ten pihapiirejä on myös museoitu ja luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi 
esimerkiksi Yhdysvaltain Minnesotassa. Uudessa Suomessakin autioituminen on 
tehnyt hirsirakennuksista ”uhanalaisia” muistomerkkejä. Hirsirakennukset olivat 
pitkään varattomuuden merkkejä, mutta niiden yleinen arvostus on tehnyt niistä 
talonpoikaisen rakennustaidon ilmentymiä ja identiteettisymboleita. Asukkaiden 
kertomuksista kuultaa ylpeys esi-isien rakennustaidosta. Eräissä kunnossa pide-
tyissä, 1900-luvun alussa rakennetuissa hirsitaloissa asui tutkimusajankohtana 
vielä neljäs ja viides siirtolaissukupolvi. Myös saunat ovat alueen asukkaille 
tärkeitä etnisiä identiteettisymboleita, joista on lupa olla ylpeä nykyisessä ka-
nadalaisessa yhteiskunnassa. Saunominen mahdollistaa eräänlaisen fyysisen ja 
henkisen yhteyden esivanhempiin.

Uudessa Suomessa tilojen autioituminen on johtanut myös paikallisen nimis-
tön osittaiseen unohtumiseen. Muistinvarainen, suomalaisomistuksiin kytkeytyvä 
maisema oli olemassa vielä vuosituhannen lopussa, mutta väestön vähentyessä 
sen katoaminen näytti tutkimusaikana ilmeiseltä. Väestön vähenemisestä huoli-
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matta Uusi Suomi säilyi kuitenkin alueellisesti yhtenäisenä 1980-luvun puoleen-
väliin asti, koska alueelle jääneet maanviljelijät hankkivat toimintansa lopettaneita 
tiloja itselleen ja kasvattivat näin tilakokoa. Vasta 1980-luvun loppupuolella Uusi 
Suomi alueena alkoi kutistua suomalaisten omistamien maiden siirtyessä muille 
väestöryhmille. Etenkin valtion rahoittamien maakauppojen seurauksena perin-
teisiä suomalaisten siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä omistamia maita siirtyi 
1990-luvulta alkaen läheisen reservaatin omistukseen.

Territoriaalisesta pienentymisestään huolimatta Uusi Suomi on säilynyt tun-
nistettavana yhteisönä 2000-luvulle asti. Uusi Suomi myös säilyy maisemassa: 
hautausmaiden portit ja tienviitta ovat konkretisoineet alueen nimen. Lisäksi 
Uusi Suomi säilyy jonkin aikaa muistinvaraisena, ja lopulta kirjallisuudessa. 
Hautausmaat ovat merkittävimpiä ulkopuoliselle vierailijalle suomalaisuudesta 
kertovia maisemaelementtejä, jotka myös säilyttävät suomalaisuutta maiseman 
osana, koska niiden rakenteet ovat hyvin pysyviä. 

6.2. Unohtamisen ja muistamisen maisemat

Uuden Suomen maisemasta on luettavissa asukkaiden siihen tietoisesti tuomaa 
ikonografiaa, jolla he ovat halunneet pönkittää suomalais-etnistä identiteettiään 
ja edistää sen säilymistä. Toisaalta maisema sisältää identiteettipoliittista ikono-
grafiaa, joka on tullut osaksi maisemaa arkipäivän toimien seurauksena, ilman 
ikonografian tietoista korostamista. Näiden lisäksi alueen identiteettipoliittisessa 
maisemassa avautui ”unohtamisen maisema”; tällä tarkoitan muistin paikkojen 
ja muistamisen vastakohtaa, joka sisältää yhteisöllisestä narratiivista tietoisesti 
unohdettua historiaa. Asukkaat eivät halunneet muistaa esimerkiksi seurakuntien 
välisiä ristiriitoja tai mahdollista vasemmistotoimintaa. Unohtamisen maisema 
on osoitus siitä, miten maiseman tulkitsemisen avulla on mahdollista löytää uu-
sia palasia niin historialliseen kuin maantieteelliseenkin tutkimukseen. Vaikka 
maisema ei välttämättä kerro vastausta siihen, miksi jokin elementti on maise-
massa, se auttaa esittämään muulle aineistolle keskeisiä kysymyksiä vastausten 
löytämiseksi.

Sukupolvien vaihtuessa Uuden Suomen asukkaiden suhde suomalaisuuteen 
muuttui vähitellen. Jakaantunut etninen identiteetti ei pääsääntöisesti toiminut 
rajoittavana tekijänä vaan mahdollisti kuulumisen erilaisiin ja myös eri alueta-
soisiin yhteisöihin. Toinen maailmansota oli suomalaisten kannalta rajoittava 
ajanjakso, jolloin suomalaiset kokivat syrjintää viholliskansallisuutensa takia. 
Ajan kuluminen on luonut myös nostalgian maiseman, jossa sekoittuvat hen-
kilökohtaiset menneisyyden kokemukset ja kollektiivinen muistojen maisema. 
Esimerkiksi muistoja taloudellisen laman ajasta värittää romantisoitu mielikuva 
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tiiviistä yhteisöllisyydestä, joka auttoi selviämään vaikeuksista. Tämä yhteinen 
narratiivi on merkityksellinen, koska se vahvistaa yhteisöllisyyttä edelleen.

Uuden Suomen maisemasta löytyi monia samoja kulttuurisia ja ideologisia 
elementtejä kuin muiltakin Pohjois-Amerikan suomalaissiirtolaisten asutta-
milta alueilta. Näitä tekijöitä olivat muun muassa hirsirakentaminen, saunat, 
ideologiset riidat yhteisön sisällä, koulunkäynnin arvostaminen, useat luteri-
laiset seurakunnat ja harrastustoiminnan keskukseksi rakennettu haali. Sen 
sijaan työväenliikkeen vähäinen toiminta ja seurakunnan aktiivisen toiminnan 
jatkuminen vielä perinteisten symbolisten rajojen ”avauduttua” erottavat Uuden 
Suomen monista muista suomalaisten asuttamista alueista. Myös Uuden Suomen 
asutuksen määrä ja sijainti Kanadan preeriaprovinssissa poikkeavat useimmis-
ta muista suomalaisten asuttamista alueista. Suo malais ten suhteellisen suuri 
määrä ja keskittyminen tietylle syrjäiselle alueelle voi mis tivat oman perintei sen 
kulttuu ri-identiteetin säilyttämisen tarvetta. Alueen asukkaille suomalainen 
identiteetti on kytkeytynyt erityisesti suomen kieleen, kulttuuritraditioihin ja 
uudisasukkailta seuraaville sukupolville periytyneeseen arvomaailmaan, jossa 
keskeisintä on ollut evankelis-luterilainen uskonto ja sen työetiikka. Sekä suomen 
kieli että asukkaiden arvomaailma ja niissä näkyvät muutokset ovat luettavissa 
tutkimistani maisemaelementeistä.
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2. Tutkitut rakennukset 

Sijainti Tarkoitus Rak. Vuosi Mater. Salvos Vuoraus Muoto Kattomalli Kerrokset Käyttö Muu tieto
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SW12‐18‐1‐W2 Asuintalo .. x x x x x (x) x x
NW1‐18‐1‐W2 Lato .. x x x x^ x x x x x
SW36‐17‐33‐W1 Asuintalo .. x x x x (x) x x
NW36‐17‐1‐W2 Asuintalo .. x* x x (x) x x x (x) x x
NW36‐17‐1‐W2 Lato 1892‐97 x x* x x x Vain alaosa jäljellä
SW12‐18‐33‐W1 Asuintalo ~1912 x x x x x (x) x x
SW12‐18‐33‐W1 Asuintalo 1942 x* x x x x x
SW12‐18‐33‐W1 Kesäkeittiö .. x x x  x x x
NE2‐18‐33‐W1 Asuintalo ~1921 x x x x x (x) x x
NW36‐17‐33‐W1 Talli 1920‐30 x x x^ x x x x x
NW15‐17‐33‐W1 Lato .. x x x^ x x x x x
SW10‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1911 x x x x x x x x x Lasiterassi
SW10‐17‐33‐W1 Aitta .. x x x x x x x x
SW10‐17‐33‐W1 Talli 1923 x x x x x x x x
NW34‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1897 x x x x x x x x x
NW34‐17‐33‐W1 Aitat 4 kpl .. x x x x x x
SE14‐17‐1‐W2 Asuintalo 1895 x* x x x x x Terassi
SE14‐17‐1‐W2 Sauna .. x x x x x x Siiretty museoon
NW3‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1917 .. x x x x x
SE17‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1914 x x x x x (x) x x
SW16‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1920 x* x x x x x
SE34‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1915 x x x x x (x) x x Asutaan kesäisin
SE34‐17‐1‐W2 Aitta .. x x x x x x x
SE34‐17‐1‐W2 Aitat 4 kpl .. x x x x x x x x x*
SW34‐17‐1‐W2 Asuintalo 1900‐l. alku x x x x x x x x
SW34‐17‐1‐W2 Aitat 5 kpl .. x x x x x x
SW34‐17‐1‐W2 Navetta 1900‐l. alku x x Romahtanut
SW36‐17‐1‐W2 Asuintalo 1900‐l. alku x x x x x (x) x x
SE12‐18‐1‐W2 Aitta* .. x x x x x Romahtanut
NE14‐17‐1‐W2 Asuintalo 1929 x x x x x x x
NE20‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1898 x x x x x x (x) x x
NE20‐17‐33‐W1 Maitohuone 1928 x x x x x x x
NE20‐17‐33‐W1 Jääkellari .. x x x x x x
NE20‐17‐33‐W1 Sauna .. x x x x x x x
NE20‐17‐33‐W1 Paja .. x x x x x x
SE36‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1910 x x x x x (x) x x
NW12‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1895 x x x x x (x) x x
NW12‐17‐1‐W2 Kesähuvila .. x x x x x x Kesäpaikka
NW12‐17‐1‐W2 Talli .. x x x x x x
SE‐25‐17‐33‐W1 Asuintalo .. .. x x x (x) x x
SW24‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1919 x* x x x (x) x x
SW24‐17‐1‐W2 Asuintalo 1900‐l. alku x* x x x x (x) x x
NW24‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1916 x x x x x x x x x Terassi
NW24‐17‐1‐W2 Sauna 1910 x x x x x x x
SE8‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1930 x* x x x (x) x x
NE26‐17‐1‐W2 Asuintalo .. x x* x x x x x x x
SE20‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1898 x x x x x x x (x) x x
SW‐33‐17‐33‐W1 Asuintalo .. x x x x x x x
SW‐33‐17‐33‐W1 Aitta .. x x x x x x x
NW15‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1908 .. x x x (x) x x
NE25‐17‐1‐W2 Korjauspaja .. x x x x Romahtanut
SW16‐17‐1‐W2 Asuintalo 1970* x x x x x x Asuttu
SW16‐17‐1‐W2 Asuintalo .. x* x* x* x x x x
NW20‐16‐33‐W1 Asuintalo ~1911 .. x x x x (x) x x
NW21‐16‐33‐W1 Asuintalo ~1930 .. x x x (x) x x* Kesäpaikka
NW1‐17‐1‐W2 Asuintalo .. .. x .. x x x
NE1‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1911 x* x x x (x) x x
NE12‐17‐1‐W2 Asuintalo 1913 x x x x x x x
NE12‐17‐1‐W2 Aitta .. x x x x x x x
NE12‐17‐1‐W2 Eläinsuoja .. x x x x x x x
NW5‐17‐33‐W1 Asuintalo .. x x x x x (x) x x
NW5‐17‐33‐W1 Asuintalo 1982 x x x x x x Asuttu
SE24‐17‐1‐W2 Asuintalo 1893 x x x x x x (x) x x Kesäpaikka
SE24‐17‐1‐W2 Asuintalo 1975 x x x x x x Asuttu
SE24‐17‐1‐W2 Sauna x x x x x x x x
SE24‐17‐1‐W2 Kesäkeittiö ~1904 x* x x x x x x
SE24‐17‐1‐W2 Aitta 1893 x x x x x x x
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NE32‐17‐33‐W1 Asuintalo .. x* x x x x (x) x x
NE32‐17‐33‐W1 Sauna .. x x x x x x x
NE32‐17‐33‐W1 Talli .. x x x x x x x
NE32‐17‐33‐W1 Aitta .. x x x x .. .. x Romahtanut
SE28‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1918 x x  x x (x) x x x x Kylkiäinen romah.
SW20‐17‐33‐W1 Koulu 1896 x x x x x x x Varasto
NE24‐17‐1‐W2 Paja .. x x x .. x x "museo"
SE16‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1935‐40 x* x x x x x
NE34‐16‐1‐W2 Asuintalo ~1919 x* x x x x x
SE25‐17‐1‐W2 Asuintalo 1918 x x x x x x x Terassi/asuttu
NE9‐17‐1‐W2 Asuintalo 1921 x x x x (x) x x Toiminut kirkkona
SE23‐17‐33‐W1 Asuintalo .. .. x x x (x) x x
NW23‐17‐1‐W2 Asuintalo .. .. x x x (x) x x* Kesäpaikka*
SE28‐17‐1‐W2 Asuintalo .. x x x x x x x
NE21‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1945* x x x x x x Pystyhirret
SW14‐17‐33‐W1 Asuintalo ~1899 x x x x x x Varasto
SW14‐17‐33‐W1 Asuintalo 1970 x x x x x Asuttu*
SW14‐17‐33‐W1 Asuintalo 1980 x x x x x x x Asuttu
SW14‐17‐33‐W1 Aitta .. x x x x x x x
NW16‐17‐33‐W1 Asuintalo 1913 x x x x x x x x x
SW21‐17‐33‐W1 Asuintalo 1933 x x x x^ x x x x x x
SE22‐17‐33‐W1 Asuintalo 1893* x x x x x x x Kesäpaikka
NE33‐17‐33‐W1 Asuintalo 1930‐l x x* x x x x x x
NE4‐18‐1‐W2 Lato 1904 x x x x x x Romahtanut
NE4‐18‐1‐W2 Asuintalo 1904 x x x x x x x x x
NW2‐18‐1‐W2 Asuintalo .. .. x x x x x
NW2‐18‐1‐W2 Aitta .. x x x x x x x
NW2‐18‐1‐W2 Talli .. x x x x x x x x x
NW2‐18‐1‐W2 Aitta 3 kpl .. x x x x x x x x x
SW10‐17‐1‐W2 Asuintalo 1949 x* x x x x x Asuttu
SE28‐17‐33‐W1 Asuintalo 1930‐l* x* x* x* x x x x Asuttu
SE28‐17‐33‐W1 Talli 1930‐l x x x x x x
SW13‐17‐33‐W1 Asuintalo .. .. x x (x) x x x Asuttu
NW12‐18‐1‐W2 Asuintalo 1905 x x x x x (x) x x
SW17‐17‐33‐W1 Asuintalo 1903 x x x x x x (x) x x Asuttu
SW17‐17‐33‐W1 Aitta .. x x x x x x x
NE9‐17‐1‐W2 Asuintalo .. x* x x x (x) x x Asuttu
Siirretty Whitw. Koulu .. x x x x x Varasto
NE33‐16‐1‐W2 Asuintalo 1927 x x x x x x Terassi ollut/asuttu
SW14‐17‐1‐W2 Asuintalo .. x* x x (x) x x x Asuttu
NE28‐17‐33‐W1 Asuintalo 1938 x x x x x x Asuttu
SE9‐17‐33‐W1 Asuintalo 1970‐l* x x x x x x Asuttu
SE9‐17‐33‐W1 Sauna .. .. x x x x x
SW34‐17‐33‐W1 Asuintalo .. x x x x x x* Kesäpaikka
SE4‐17‐33‐W1 Asuintalo 1940‐l x* x x x x x x Lasiterassi/asuttu
SE4‐17‐33‐W1 Talli 1939 x x x x^ x x x x x
NE10‐17‐1‐W2 Asuintalo 1949* x* x x x x Asuttu
SW27‐17‐33‐W1 Asuintalo 1970* x* x* x x x x Terassi/asuttu
NE27‐17‐33‐W1 Asuintalo 1918 x x x x x x Asuttu
NE27‐17‐1‐W2 Asuintalo ~1924 x* x x x x x x* Kesäpaikka*
SE16‐17‐33‐W1 Asuintalo .. x x x x x x x Terassi/asuttu
SE16‐17‐33‐W1 Aitta 1904 x x x x x x x
SE9‐17‐33‐W1 Asuintalo .. x* x x x (x) x x
*25‐17‐33‐W1 Asuintalo 1909* x x x x x x x
SE22‐17‐33‐W1* Asuintalo .. x* x* x x x x (x) x x Asuttu
SW8‐17‐33‐W1 Asuintalo 1945 x* x x x (x) x x Asuttu
SE26‐17‐1‐W2 Asuintalo .. x* *x x x (x) x x Asuttu
SE26‐17‐1‐W2 Sauna .. .. x x x x x
SE26‐17‐1‐W2 Lato .. x x x x x x x
NW4‐17‐1‐W2 Asuintalo 1965 x x x x x x x x Asuttu
NW4‐17‐1‐W2 Sauna 1949 x x x x x x x
NW4‐17‐1‐W2 Talli .. x x x x^ x x x x x

.. tietoa ei saatu
* tieto epävarma
(x) kylkiäinen tms.
x^ yläkerta

(LNFW 1982, 2001; haastattelut)
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3. Naisten etunimet hautausmailla syntymävuoden mukaan 

-1888 1921-1930 1991-2000
Aino Lempi Sanna Liisa Ida Agnes Krystale Rody
Albertiina Sanna Maria Ida Eliina Alida I. Tiffany Amber 
Aliisa Sofia Impi M Arlene L. 
Amanda Susanna Johanna Wilhelmiina Arlene yht. 2
Amelia Vilhelmiina Julia Ester Dorothy Kaikki yht. 186
Anna Lilian Edna A
Anna yht. 61 Lillian Elsie
Anna Lillian Ethel May Syntymävuosi
Anna Lily M. Helvie ei tiedossa
Anna 1889-1900 Linda Julia Alma
Anna Alma Sophia Ma M* Lillian Amalia
Anna Liisa Amelia Maria J Maimie Anna
Anna Maria Ellen Martha Mary Helen Bonnie
Anni Elma Martha E Milja Ella
ato fiina* Fanny S. Martha S Myra Mirja Ester
Caroline Helmi Maria Mary Hilja
Edith A. Helmi Matilda yht. 15 Hilma
Eliina Hilda M Muriel Ida
Elisabeth Hilma Maria Rauha H. Lisa
Elisabeth Ida H. Saima Alice 1931-1940 Mary
Elisabeth Jenny Saima V Eila M Ruusa
Elisabeth Josefiina Sanna Marlene Sylvia
Ester Laina Senia Sofi Norma
Hanna Lempi Senja S Ruth yht. 13
Hanna Lempi Silvia Estelle Seila F
Hanna Lily Kristiina Stella Sheila
Hanna Wilhelmiina Lisa Tyyne Thelma
Helena Magna Vera M. Verna E
Helle A. Manta Vieno
Hilma Mary yht. 8
Hilma Maria Mary yht. 38
Hulda Mary 
Hulda Mary 
Ida Olga 1911-1920 1941-1950
Ida Olga Aili Leila M
Ida Maria Ruusa Aili Emilia Marion J
Jenny E Saima Aino
Kaisa Saima Allie yht. 2 
Kristiina Sanna K Alma
Liisa Signe S Anna M.
Liisa Susanna Anne 1951-1960
Lydia Bertha Berva
Lydia yht. 31 Bertha Beverly M. 
Lydia Bessie Deborah
Maria Edna S Gayle M.
Maria Elsie Janet M.
Maria 1901-1910 Elsie Jenny
Maria Aili Eleonora Jenny Margaret Lynn
Maria Bertta Ann Katariina Jenny Patricia E
Maria Elsie Julie
Maria Elsie W Lillian M. yht. 8
Maria E Elvira Maria
Mary Ethel E. Sigrid
Olga Josephine Helmi Maria Sylvia
Sandra Hilma Sylvia * Nimi epäselvä. Ei mukana tutkimuksessa.
Sanna Hilma Kursiivilla nimet, joiden alkuperä epävarma.
Sanna Hilma E. yht. 21 Tummalla pohjalla vierasperäiset nimet.
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4. Miesten etunimet hautausmailla syntymävuoden mukaan 

-1888 1951-1960
Adam Juho Kustaa John O Maurice Werner Barry
Adrew Kustaa Kalle Kalle Reino Wilfred Jack 
Alex Kalle Kustaa J Toivo A William
Alexander Kustaa Matti Toivo Gus William R yht. 2
Antti Matias Michael Uno Winnifred
Antti Matti Oscar Walter
August Matti Samuel Walter yht. 38 1961-1970
Charles Matti Steve Walter Lyle A
Charles Matti Tahvo Walter J. 1921-1930 Ralph Walther
Charles Michael Waino Anselm Walter M
Charlie Michall William Walter matias Aiter Eugen yht. 2
David J. Mikael William William Arne Kaikki yht: 237
Elias Mikko William M William Arnold H.E.
Emil Oscar Väinö William William K. Bernarde E
Frank Sakri Oscar William R. Clarence Ronald Syntymävuosi
Fred Paul yht. 40 William T Gus ei tiedossa
Gabriel Salomon H. W* Charlie
George Samuel yht. 51 Harold A Daivid**
Gustav Severus 1901-1910 Kenneth Edwin
Henry Solomon Akseli Adolf Reino A. Eino Matley
Isaac Tahvo Albert 1911-1920 Reino Benhard Eli
Isaac Waino Alfred E. A. Benhard Robert Frans S
Isaac Victor Alfred M Aarne Wilbert Andrew Isaka
Isaac J Armas Albert Ivar
Jaakko yht. 77 Arvo Alex E yht. 12 John
Jaako J Berhard** Arne Leonard
Jaakob Charles Arne A Rudolph
Jacob 1889-1900 Charles Arnold Arne A. 1931-1940 Walter
Jacob Aaron Charles J. Arthur S. Allan Wayne
Jakob Aaron Charles William Bernard Alving
Jalmar Arvo Charlie J. Bernard Archie A yht. 13
John Charles Arthur Eero Charles W Arnold
John Einar Eino Benjamin Charlie Cecil
John Eino Ilmari Elmer M Eino Henry Harley Adrew
John Elmer Emil M Eli Matthew Herbert
John Emil Emil R. Elias Hugh C. 
John Emil Frank Emil Lorne S
John Ernest August Fredrick Eugen A. Mervin 
John Gabriel Gabriel George Emil Robert C
John Gus Hugo A Gus Eino Ronald Garry
John Hannes Jacob W Jack Roy
John Harry John John
John Harvey John Frans John O yht. 13
John Isaac John W Karl Emil
John Ivar B. John W. Matias
John Jaakko Hjalmar Jon E. Swante 1941-1950
John Jacob Karle Walton Tauno John Dennis
John Jacob Kusti Toivo John
John Jacob Victor Kusti T Toivo Anselm
John K. John Laurie Uno  yht. 2
John P. John Leonard Walter * Nimi epäselvä. Ei mukana tutkimuksessa.
John W John Leonard Walter ** Kirjoitusasu poikkeaa tavanomaisesta.
John Vaino John M. Walter Walter G Kursiivilla nimet, joiden alkuperä epävarma.
Josep John O Martin Ivor Walter W. Rasteroidut vierasperäisiä nimiä.
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5. Sukunimet hautausmailla 

Uusi hautausmaa
Aho Kangas Mustama Salonen
Aho Kangas Myllymäki Sheppard (Maki)*
Aho Kangas Myllymäki Sippola
Aho Katajamaki Myllymäki Sippola
Aho Katajamaki Myllymäki Sippola
Aho Katajamaki (Sippola)* Myllymäki Sippola
Aho Katajamäki Mäkelä Sippola
Aho Katajamäki Mäkelä Sippola
Aho Katajamäki Mäki Strandlund
Aho Katajamäki Niemi Strandlund (Lauttamus)*
Antusko (Peterson)* Kaukinen Niemi Watson
Dorma Kaukinen Nieminen Wauhkonen
Dorma Kemp Nieminen Wehner
Filpula Kivelä Norman Wilson
Filpula Kiviharju Pahkala Wilson
Filpula Knuttila Pahkala Wilson
French (Filpula)* Knuttila Pahkala Wilson
Haddow Knuttila Pahkala
Hagyard Knuttila Penttila Yhteensä 172 nimeä
Hakala Knuttila Penttila eri nimiä 61
Hanni Knuttila Penttila
Hanni Knuttila Penttila
Hannuksela Knuttila Perasalo
Hannuksela Koski Perasalo
Heikkilä Koski Perasalo
Hill Koski Peräsalo
Hill Koskinen Peräsalo
Huhtala Koskinen Petays
Huhtala Laakso Peterson
Huhtala Laine Peterson
Huhtala Lauttamus Peterson
Huhtala Lauttamus Peterson
Jarvi Luhtala Peterson
Jarvi Luhtala Polvi
Jarvi Maki Polvi
Johnson Maki Polvi
Johnson Maki Polvi
Järviluama Maki Polvi
Järviluama Maki Polvi
Kallio Maki Polvi
Kallio Maki Polvi
Kallio Maki Rintamäki
Kallio Maki Roper
Kamppi Maki Roth
Kangas Maki Roth
Kangas Matley Salo
Kangas Matley Salo
Kangas Mattila Salo
Kangas Mattila Salo
Kangas Mattila Salonen
Tummennuksella nimet, jotka eivät suomen‐ tai ruotsinkielisiä
* Suluissa "tyttönimi"



Liitteet ■ 243

Vanha hautausmaa
Ahosaari Kivelä Mattson
Ahosaari Kivelä Mikkilä
Anderson Korby Mustama
Anderson Korby Mustama
Anderson Koskela Mustama
Anderson Koskela Mäntysaari
Anderson Koski Mäntysaari
Anderson Laakso Mäntysaari
Baski Laakso Nikula
Bond Laakso Nikula
Bond Lahti Nikula
Crowley Laine Nikula
Denet Laine Norlund
Denet Laine Norlund
Denet Laine Norlund
Flaman (Luhtala)* Laine Perry 
Harwyluk Laine Petays
Hecko Laine Petays
Hemming Laine Petays
Hemming Laine Petays
Hemming Lake Petays
Hemming Lake Petays
Hemming Lake Petays
Hemming Lake Petays
Hemming Lake Petays
Hemming Lake Rautio
Hemming Lake Rautio
Hemming Lake Saari
Hemming Lake Soini
Hemming Lauttamus Sutherland
Hess Lauttamus Sutherland
Holma Lauttamus Toth
Holma Lauttamus Wauhkonen
Holma Lauttamus Wigg
Holopainen Lauttamus
Holopainen Lauttamus Yhteensä 137 nimeä
Huhtala Lauttamus eri nimiä 51
Hyytiäinen Lauttamus
Johnson Luhta
Junnila Luhtala
Kallio Luhtala
Kangas Luhtala
Kangas Luhtala
Kangas Luhtala
Kangas Luhtala
Kangas Luoma
Kangas Luoma
Kaukinen Luoma
Kautonen Mattila
Ketola Mattson
Kirvesmäki Mattson
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6. Uuden Suomen paikannimiluokitus 

Suomalaisesta asutuksesta kertovat paikannimet 
 

LUONTONIMET 
MAASTONIMET 
Alinko  
Kautosen mäki  
Kivilaakso  
Koskela Hills  
Kärmesmäki – Snake Hill  
Viikin mäki /Knuuttilan mäki 
 
VESISTÖNIMET 
Convent Creek   
Nurmi Oja 
 
KULTTUURINIMET 
ASUTUSNIMET (esim.) 
Andersonin plassi 
Hillbergin plassi 
Lindenin paikka  
Luostarinaro 
Pasasen paikka 
Rentola 
Seilon paikka  
 
VILJELYSNIMET 
 
ARTEFAKTINNIMET 
Biirilinja  
Finn Hall road  
(Kallio’s Bridge)  
Katajamäentie  
Kirkkolinja  
Koskinen Road  
New Finland Road  
Rakkaudenkuja  
Saunakuja/Saunatie  
Susitie  
Uusi hautausmaa – New cemetery 
Vanha hautausmaa – Old cemetery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INSTITUUTIOIDEN NIMET 
Finnish National Church eli Kansalliskirkko 
Finnish Apostolic Luteran Church eli lestadiolaiset 
Lutheran Church Women eli Luterilaiset naiset 
Suomalaisen Pyhän Johanneksen evankelis‐luterilainen 

seurakunta (St. John’s Finnish Evangelical 
Lutheran Church) 

 
Luostari eli Convent Creekin koulu 
Nurmi Ojan koulu 
 
New Finland Farmers’ Union 
New Finland Hockey team 
New Finland Recreation Club 
New Finland lending library 
New Finland School  
New Finland telephone company 
Uuden Suomen Haali eli Finn Hall 
Uuden Suomen historiallinen ja perinneyhdistys (The 

New Finland Historical and Heritage Society) 
Uuden Suomen Ompeluseura (New Finland Sewing 

Society) 
Uuden Suomen Raittiusseura (New Finland 

Temperance Society) 
 
 
 
(LNFW 1982: 36; Denet, A. 1995; Denet & Denet 1995, 1999; 
Knuttila & Knuttila 1995, 1999; Sippola, S. 1995; Virtaranta 
1996: 105–106; Maki & Niemi 1999; Wauhkonen 1999; 
Herriot 2001; Nimistöluokituksesta: Ainiala ym. 2008: 90).
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7. Uuden Suomen paikannimien nimeämisperusteet 

PAIKAN SIJAINTI 
Alinko – Qu’Appelle‐joen laakso Uuden Suomen pohjois‐
laidalla. 
New Finland Road – Trans‐Canada –valtatieltä Uuden 
Suomen kirkolle johtava tie. 
New Finland Farmers’ Union 
New Finland Hockey team 
New Finland Recreation Club 
New Finland lending library 
New Finland School District 
New Finland telephone company 
Uuden Suomen Haali eli Finn Hall 
Uuden  Suomen  historiallinen  ja  perinneyhdistys  (The 
New Finland Historical and Heritage Society) 
Uuden Suomen Ompeluseura (New Finland Sewing 
Society) 
Uuden Suomen Raittiusseura (New Finland Temperance 
Society) 
Nurmi Ojan koulu 
 
LUONNOLLINEN OMINAISUUS 
Kivilaakso  –  Saanut  todennäköisesti  nimensä  kivistä, 
joita alueella oli runsaasti. Sijainti ei ole enää tiedossa. 
Nurmi Oja 
 
PAIKALLA OLEVA 
Finn  Hall  road  –  itä‐länsisuuntainen  tie  Haalille  eli 
seurojentalolle. 
Kirkkolinja – Alkuperäiselle kirkonpaikalle johtanut tie.  
Kärmesmäki  –  Soramäki,  joka  sai  nimensä  siihen 
talvehtimaan  kerääntyvistä  käärmeistä.  Mäki  sijaitsi 
Raution mailla Uuden  Suomen  luoteisosassa  (NW18‐18‐
1‐W2). Paikallinen tarina kertoo, kuinka käärmeitä  löytyi 
usein myös Raution  talosta,  jopa  sängystä. Nimi kääntyi 
myös englanniksi: 
Snake Hill  
Susitie – Asukkaat vastustivat tien tekoa ja sanoivat, että 
vain sudet tulisivat sitä käyttämään  
 
PAIKAN SUHDE IHMISEEN 
A: Tapahtumiin perustuvat 
Biirilinja  –  Esterhazyyn  johtanut  ”Olutlinja”  sai 
epävirallisen  nimensä  kapakkareissuista.  Tien  nimissä 
yleinen pääte ”linja” on käännös sanasta ”line”.  
Rakkaudenkuja  –  Tien  nimen  alkuperästä  kerrotaan 
kahta tarinaa. Toisen mukaan kuja sai nimensä, koska se 
johti  Katajamäen  taloon,  jossa  käytiin  ”friijoilla”. Olihan 
talossa viisi tytärtä. Toisen tarinan mukaan: ”Gus Knuttila 
antoi tiehen palan maata. Se sano:”rakkaudesta vaan”. 
Saunakuja/Saunatie – Wilsonin ja Petayksen yhdistävä 
tie sai nimensä Wilsoneiden saunareissuista Petayksille. 
 

B: Henkilönnimiin ja omistuksiin perustuvat 
”Convent Creek”  
Luostari eli Convent Creekin koulu 
Kallio’s  Bridge  –  Qu’Appelle‐joen  laaksossa  Kallioiden 
mailla  ollut  silta.  Uuden  Suomen  asukkaat  eivät  itse 
maininneet siltaa. 
Katajamäentie  –  tie Mäen  (entinen  Katajamäki)  tilalle. 
Talon  asukkaat merkitsivät  itse  tien  viitalla,  joten  nimi 
kertoo  ennen  kaikkea  henkilökohtaisten  suomalaisten 
juurien merkityksestä. 
Kautosen  mäki  –  Mäki  Uuden  Suomen  Vanhalla 
hautausmaalla.  Hautausmaan  sijaintipaikkana  toimivan 
vartin ensimmäinen omistaja oli David Kautonen. Hänet 
haudattiin  myöhemmin  mäen  rinteeseen,  ja  paikalle 
pystytettiin  vuonna  1986  muistokivi.  Vuonna  1985 
rakennettu  portti  muistotauluineen  virallisti  nimen 
Kautosen mäki.  
Koskela  Hills  –  Sijaitsi  todennäköisesti  Koskelan mailla 
Uuden Suomen luoteisosassa (NW12‐18‐1‐W2). 
Koskinen  Road  –  Kulki  todennäköisesti  Koskisen maille 
(NW2‐17‐1‐W2). 
Andersonin  plassi  –  amerikansuomen  sanaa  plassi 
(paikka/place) käytetään usein tilojen nimissä. 
Hillbergin plassi 
Lindenin paikka  
Luostarinaro 
Pasasen paikka 
Rentola – Aaro Wauhkosen tilastaan käyttämä nimi 
Seilon paikka  
Viikin  mäki.  Matala  mäki  Wiggin  mailla.  Myös  tila 
tunnettiin  tällä  nimellä.  Virtaranta  (1996:  74)  kutsuu 
mäkeä  ”Knuuttilan  mäeksi”  myöhempien  asukkaiden 
mukaan. 
 
C: Suomalaisuutta korostavat 
”Suomalaisen Pyhän Johanneksen evankelis‐luterilainen 
seurakunta”  (St.  John’s  Finnish  Evangelical  Lutheran 
Church), 
Finnish National Church eli Kansalliskirkko ja  
Finnish Apostolic Luteran Church eli lestadiolaiset 
Lutheran Church Women eli Luterilaiset naiset 
 
 
 
 
 
 
(LNFW 1982, 2001; Lauttaumus‐Birt 1993; Denet, A. 1995; 
Denet & Denet 1995, 1999; Knuttila & Knuttila 1995, 1999; 
Sippola, S. 1995; Virtaranta 1996: 74, 105–106; Maki & Niemi 
1999; Wauhkonen 1999; Herriot 2001; Nimistöluokituksesta: 
Ainiala ym. 2008: 108–109). 
 




