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1 Johdanto 

Miltei jokaiselle on laulettu lapsuuden kodissa. Hyvin perinteisenä on pidetty, että lapsia heijataan 

uneen kehtolaulun voimalla tai leikkikoulussa tai tarhassa on leikitty musiikin ja lorujen tahtiin. 

Jokainen on siis mitä todennäköisimmin kuullut laulua jo lapsuudessa, ja varmasti miltei yhtä moni 

on laulanut jollekin toiselle. Jokaisella laulukerralla, samoin kuin muussakin ihmisten välisessä 

kanssakäynnissä, siirtyy lukematon määrä erilaista tietoa. Tämä siirtyvää, ihmiseltä toiselle 

periytyvää tietoa, voidaan kutsua esimerkiksi perimätiedoksi. 

Suullisesta perimätiedosta ja sen periytymisestä on tehty aiemminkin tutkimusta, eikä aihetta voi 

sanoa mitenkään kovin uudeksi. Aiempi kirjallisuus on myös sen verran laajaa, ettei se keskity 

pelkästään vain perimätiedon periytymiseen ja sen teoriaan. Yksinkertaisten teorioiden sijaan 

tutkimus näyttää keskittyvän enemmänkin niiden soveltamiseen ja laajentamiseen. Nykyään 

kirjallisuus ei siis enää keskity vain siihen mikä periytyy ja miten, vaan myös niihin sosiaalisiin 

käytäntöihin ja yhteisöön jonka sisällä siirtymistä tapahtuu. Yhteisönä voisi toimia esimerkiksi 

perhe tai suku ja sosiaalisena käytäntönä esimerkiksi juhlat. Historian saatossa hyvänä esimerkkinä 

olisi ehkäpä ihmisjoukko tai ”-lauma”, joka viestitti toisilleen tietoa vaikkapa ruoasta (Bertaux & 

Thompson, 2009, 2). Yksisuuntaisesta periytymisestä on siis tullut monisuuntaisempaa ja siirtyvien 

asioiden sijasta ollaan kiinnostuneita myös niistä asioista jotka eivät siirry.  

Tässä työssä tutkitaan laulujen periytymistä sukupolvelta toiselle. Tutkimus on toteutettu 

karjalaisen evakkosuvun keskuudessa ja tutkimuksessa on nimenomaan keskitytty karjalaisten 

evakkojen laulujen periytymiseen sukupolvelta toiselle ja säilymistä suvun keskuudessa aikojen 

muuttuessa ja ihmisten integroituessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Suvusta on poimittu mukaan 

kolme haastateltavaa, jotka muodostavat sukupolvien ketjun, edustaen jokainen omaa 

ikäryhmäänsä. 

Vaikka tämä tutkimus edustaakin hyvin perinteistä kansanperinteen sukupolvelta toiselle 

siirtymisen tutkimusta, tutkimukseen erilaisuutta tuo karjalainen näkökulma. Nuorimpienkin 

karjalaisten evakkojen syntymästä on kulunut jo miltei 70 vuotta, joten nyt on viimeiset hetket 

tehdä tutkimusta heidän keskuudessaan. Oma kimmokkeeni aiheeseen tulee omasta karjalaisesta 

evakkosuvustani, ja vaikken itse koekaan olevani karjalainen sanan varsinaisessa merkityksessä tai 

karjalaisen kulttuurin vankkumaton ihannoija, halusin tarkastella karjalaista identiteettiä itselleni 

tärkeästä näkökulmasta, musiikista. Myös laulujen periytyminen ja ennen kaikkea se sosiaalinen 
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konteksti, joka laulujen periytymiseen liittyy, ovat herättäneet kiinnostukseni jo aiemminkin. Tämä 

kiinnostus on vain jatkunut ja syventynyt tutkimusprosessin myötä. Tutkimus on myös historian 

herättelyä henkiin, sillä tämän tyyliseen suullisen perimätiedon siirtymisen tutkimuksen 

”kultakausi” oli noin sata vuotta sitten (SKS: Seuran syntyvaiheet, viitattu 17.4.2014). Vaikka 

kirjallisuutta löytyy sekä uudempaa että vanhempaa, tarkoitus on tällä tutkimuksella palata 

kansanperinteen tutkimuksen juurille ja soveltaa sitä tämän päivän ja viimeisen sadan vuoden 

aikana tapahtuneeseen kansanperinteen siirtymiseen tämän tutkittavan evakkosuvun keskuudessa. 
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2 Aiempi tutkimus ja teoreettinen tausta 

 

Aiempaa tutkimusta perinteestä ja sen siirtymisestä sukupolvelta toiselle on löydettävissä melko 

paljon. Suuri syy tähän on varmasti ollut kansallisromantiikka, jolloin esimerkiksi Suomessa 

herättiin kansanperinteelle ja sen keruulle. Laulut ovat hyvin keskeinen ja tärkeä osa 

kansanperinnettä ja erityisesti sen aineetonta puolta. Suullisen kansanperinteen teorian löytyminen 

on ollut haasteellista, sillä tietoa ja tutkimuksia löytyy paljon, mutta kaikissa tunnutaan toteavan, 

että laulut tai tieto periytyy suullisesti ihmiseltä toiselle, mutta tämän jälkeen aiheeseen ei juuri 

palata. Tämän sijaan taas tutkimusta löytyy paljonkin perinteen keruusta, kulttuuriperinnöstä ja 

erilaisista kulttuurin periytymiseen liittyvistä ilmiöistä. 

 

2.1  Perinteen keruun historia 

Kulttuurin periytymistä sukupolvelta toiselle on tutkittu pitkään ja monessa eri kulttuurissa. 

Erityisesti Euroopassa 1800-luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat kulttuurien nousun aikaa. 

(SKS: Seuran syntyvaiheet, viitattu 17.4.2014.) Perinteen keruun herättämä innostus pohjautui 

Suomessa erityisesti kansallisen hengen kohottamisen tarpeeseen ja sitä toteutettiin noudattaen 

saksalaisia esikuvia (Savia & Willman, 2005, 4.) Tuo tarve tuli Suomen muuttuneesta poliittisesta 

tilanteesta, sillä Suomi oli juuri irrotettu Ruotsin vallasta ja siirretty osaksi Venäjän keisarikuntaa 

1809. Keskeisenä henkilönä suomalaisen folkloristiikan eli henkisen kansankulttuurin ja suullisen 

sanataiteen tutkimuksen käynnistäjänä voitaanneenkin pitää Elias Lönnrotia, joka oli mukana 

perustamassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa 1831 ja joka kirjoitti kansanrunouteen perustuvan 

Kalevala-eepoksen vuonna 1835. (HY: Folkloristiikan historia)  

Sotien jälkeen perinteen keruu muutti muotoaan ja yhteisen kansallisen hengen etsimisen sijaan 

alettiin keskittyä enemmän pienempiin kokonaisuuksiin ja yksilöihin (Savia & Willman, 2005, 5.) 

Perinteen tutkimuksessa aina 60-luvulle asti oltiin kiinnostuneita enemmän kansanperinteen 

historiasta, mutta 1960- ja 70-luvun uudistusten myötä tutkimusta laajennettiin myös 

nykykulttuuriin ja jopa populaarikulttuuriin. Elävä kulttuuri kiinnosti mennyttä kulttuuria enemmän. 

(HY: Folkloristiikan historia.) 

 



4 
 

 
 

2.2  Kansa, kulttuuri ja perintö 

Näitä kolmea sanaa pyörittämällä ja muodostamalla niistä erilaisia yhdyssanoja saadaan aikaan 

termistö, jota tunnutaan käytätettävän sekaisin eri lähteissä, kun puhutaan perinteestä ja sen 

keruusta. Outi Tuomi-Nikulan ja kumppanien toimittamassa teoksessa Mitä on kulttuuriperintö? 

todetaankin, että esimerkiksi kulttuuriperintö on niitä termejä, joiden määrittely on hyvin haastavaa. 

Se voi tarkoittaa kaikkea arkeologisista löydöistä nykypäivän syntymäpäiväjuhliin. Termiä myös 

käytetään usein synonyymina kulttuurille ja perinteelle, ja näin ollen se on myös levinnyt 

yleiskieleen kaikkien käytettäväksi. Kulttuuriperintö voidaan kuitenkin ymmärtää joukkona 

menneisyydestä perittyjä aineettomia tai aineellisia ominaisuuksia. Tämä määritelmä on kuitenkin 

jo niin lavea, että sitä voidaan kritisoida epämääräiseksi.  

Joka tapauksessa kulttuuriperintö voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisessä on kyse julkisesta 

omaisuudesta, jonka yhteisö on tunnustanut tärkeäksi. Se onko kyse aineellisesta vai aineettomasta 

kulttuuriperinnöstä ei tässä jaossa ole tärkeää. Tällaisia kulttuurillisesti tärkeitä kohteita on listattu 

mm. UNESCOn maailmanperintökohteiksi. Toinen kategoria taas kattaa yksityisen 

kulttuuriperinnön, jolla on merkitystä pienemmälle joukolle ihmisiä, esimerkiksi jollekin suvulle. 

Näin ollen suvun jouluperinteet, häähuntu tai kyläjuhla ovat osa tätä arkisempaa kulttuuriperintöä. 

(Tuomi-Nikula et al. 2013, 14-16.) 

Kulttuuriperintö voidaan myös jakaa aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tämä 

aineettoman kulttuuriperinnön sisällyttäminen kulttuuriperintö –käsitteen alle nousi esiin Meksikon 

konferenssissa vuonna 1982, sillä tähän asti kulttuuriperinnön suojelutyö oli keskittynyt lähinnä 

materialistisiin asioihin. Tuolloin Meksikossa tehty sopimus määrittelee aineettomaksi 

kulttuuriperinnöksi ”suulliset perinteet, esittävät taiteet, sosiaaliset käytännöt, rituaalit ja 

juhlallisuudet, luontoa ja maailmankaikkeutta koskevat tiedot ja käsitykset sekä perinteiset 

käsityötaidot.” Määritelmän ulkopuolelle jätettiin tarkoituksella niin kielet kuin uskonnotkin. 

(Tuomi-Nikula et al. 2013, 18). Savia ja Willman käyttävät kirjassaan termiä kansankulttuuri ja 

määrittelevät sen samoin kuin Tuomi-Nikulakin (et al.) sekä aineelliseen että henkiseen kulttuuriin. 

He avaavat henkisen kulttuurin käsitettä kansantajuisemmin todeten sen sisältävän mm. 

”uskomuksia, leikkejä, satuja ja lauluja” (Savia, 2005 ,7). 

Toinen asiaan liittyvä monimutkainen tai ainakin hyvin monitulkintainen termi on folkloristiikka, 

jonka määrittelyä hankaloittavat eri kielet. Folkloristiikka –termi on vakiintunut Suomessa ja 

Skandinaviassa tarkoittamaan nimenomaan oppialaa, joka käsittelee perinteenkeruuta. Tässä kohtaa 
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on hyvä erottaa, että Saksassa samaisen termin saksankielinen vastine (folklorismus) kuvaa Hans 

Moserin käsitystä folkloren esittämisestä. Moserin näkökulmassa on hieman negatiivinen kaiku, ja 

hän kuvaakin folkloren esityksiä ”toisen käden kansankulttuuriksi”. Folklore taas tarkoittaa 

anglosaksisissa maissa samaa kuin folkloristiikka Suomessa. (Tuomi-Nikula et al, 2013, 37) 

Suomessa termi folklore taas käsitetään ihmisen henkiseksi kulttuuriksi ja juuri niiksi asioiksi, 

leikit, laulut, yms., joiksi Savia ja Willman ne kirjassaan kuvasivat (2005, 7). 

 

2.3  Tiedon siirtyminen sukupolvelta toiselle 

Tiedon kulkeminen sukupolvelta toiselle, eli siirtyminen on ilmiönä yhtä vanha kuin ihminen. 

Tiedon siirtäminen on ollut aikanaan elinehto ihmisen selviytymiselle. Se on voinut olla suoraan 

yhteydessä hengissä selviämiseen, kuten tieto siitä, mistä löytää ruokaa, tai sen hyöty on voinut 

tulla ns. kiertoteitse. Kulttuurinen tieto on hyvä esimerkki tällaisesta tiedosta, joka ei aluksi tuntuisi 

vaikuttavan ihmisen selviytymiseen. Kuitenkin samanlainen kulttuuri, sen sisältämät tavat ja 

käytännöt, muodostavat yksittäisistä ihmisistä ryhmän ja juuri tämä seikka on tehnyt tiedon 

siirtymisestä elintärkeää. (Bertaux, & Thompson, 2009, 1) 

Siirtymisen kannalta perheellä on tärkeä merkitys. Kuitenkaan perhe ei koskaan ole ollut se ainoa 

lähde, joka siirtää tietoa eteenpäin. Perheen määrittely kuitenkin tuottaa hankaluuksia, sillä perhe 

on hyvin kulttuurisidonnainen ilmiö. Perheet ovat erikokoisia eri kulttuureissa ja toisissa 

kulttuureissa perheeseen lasketaan kuuluvan henkilöitä, joita toisissa kulttuureissa luonnehdittaisiin 

pikemminkin termillä suku. Berteaux ja Thompson myös muistuttavat kirjassaan, että perhe on 

kokonaisuus, joka koostuu yksittäisistä henkilöistä, ja kuten kulttuurikin, vaikka se on yhteisöllistä, 

siitä huolehtii ja se rakentuu yksilöiden varaan. Siirtyminen on siis kaiken aikaa sekä yhteisöllistä 

että yksilöllistä. Toinen siirtymiselle tärkeä ilmiö on sen suunta. Vaikka monesti varmasti 

ajatellaankin kulttuurin siirtyvän vain yhteen suuntaan, vanhemmalta nuoremmalle, vaan sitä voi 

tapahtua myös toiseen suuntaan. (Bertaux & Thompson, 2009, 1-2) 

Vasta hiljattain kulttuuriperinnöntutkijat ovat kiinnostuneet, miksi joku osa aineettomasta tai 

aineellisesta perinnöstä valikoituu säilytettäväksi ja miksi joku toinen taas ei. Kulttuuriperintöhän ei 

ole jotain joka on syntynyt valmiina jonain tiettynä vuonna ja olisi iäti pysyvää, vaan koko se aika, 

jonka se on ”kulkenut” historian lehdillä, on muovannut sitä. (Tuomi-Nikula et al, 2013, 20). 

Borteux ja Thompson pohtivat samaa aihetta perheen näkökulmasta ja ovat huomanneet, että perhe 
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helposti haluaa säilyttää sille edullisen kulttuurin ja siirtää sitä eteenpäin, kun taas ”huonoksi 

koettu” suvun perintö karsiutuu pois. (Bertaux & Thompson, 2009, 2) Myös ihmisen muisti saattaa 

lisätä omia ”mausteita” siirrettävään tietoon. Tämä tulee esiin esimerkiksi siinä kohdassa, kun 

tutkija yrittää muistitietotutkimuksen avulla selvittää mitä suvun sisällä on siirtynyt. Ihmisen muistia 

ei voida pitää objektiivisena, eikä se välttämättä kerro täyttä totuutta, mitä historiassa on tapahtunut. 

(Abrams, s.a, 58.) Kuitenkin se kertoo yhteisön ja yksilön välisestä suhteesta ja vuorovaikutuksesta 

(Abrams, s.a, 79). 

 

2.4  Laulujen siirtymisen ilmiöitä 

Aineettoman kulttuuriperinnön, tässä tapauksessa laulujen, siirtymiseen sukupolvelta toiselle 

voidaan soveltaa Bertauxin ja Thompsonin näkökulmaa siirtymisestä ja sen piirteistä. Kuten hekin, 

esittää myös Niiranen väitöskirjassaan kulttuurin ilmiönä, joka ei ole vain maantieteellisesti rajattu, 

vaan se on pikemminkin ihmisen ja tämän ympäristön vuorovaikutuksesta syntynyt ilmiö. 

(Niiranen, 2013, 34.) Bertauxin ja Thompsonin korostaessa perheen merkitystä Niiranen kuitenkin 

antaa paljon panoarvoa ympäristölle, erittelemättä sen suuremmin mitä tällä ”ympäristöllä” 

tarkoitetaan ja keitä siihen kuuluu. 

Laulujen, kuten kaiken muunkin aineettoman perinteen siirtymisessä, on myös tapahtunut 

varioitumista. Koska kyseessä on perinne, jota hyvin pitkälti, on ihmisten keskuudessa siirretty ja 

siirtynyt suusta suuhun, nykyiset laulut, ovat erilaisia kombinaatioita, jotka sisältävät paljon myös 

improvisoitua materiaalia ja ihmisten omaa luovuutta ja variointia. Nämä muutokset ja niiden määrä 

ovat vaihdelleet eri musiikkityylien kesken ja samoin myös konteksti ja itse esittäjä ovat 

muokanneet niitä. (Sheridan et al. 2011, 176.) Näiden lisäksi, niin kuin jo aiemmin todettiin, 

ihmisen muisti ja sen subjektiivisuus muokkaa sitä, mitä ihminen siirtää eteenpäin muille. Eerola 

(2005, 30) kuitenkin tuo tekstissään esiin, että musiikki myös tukee muistia ja sen avulla ihminen 

kykenee muistamaan asioita, jotka ilman musiikillista kontekstia unohtuisivat helpommin. 

Niiranen käyttää väitöskirjassaan termiä laulurepertuaari kuvatessaan ihmisen omaa 

”laulumaailmaa”, eli sitä määrää lauluja, joita ihmisellä on ja jonka hän on tuonut tutkimuksessa 

esiin. (Niiranen, 2013, 18.) Samaa käsitettä käytetään myös tässä tutkimuksessa kuvaamaan 

haastateltavien niitä lauluja, jotka he ovat tuoneet ilmi haastatteluissa. Laulurepertuaarista 

puhuttaessa en tee eroa sille mistä ihminen on oppinut laulut, onko se koti, koulu vai joku muu. 
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Laulurepertuaarin tarkoitus on siis ainoastaan toimia jokaisen ihmisen omana laulujoukkona ja 

sellaisena terminä, joka helposti kokoaa aina yhden ihmisen laulu yhteen. 

Toinen Niirasen esiin nostama, tässäkin tutkimuksessa käytetty termi, on musiikkisukupolvi. 

Niiranen käyttää termiä kuvaamaan ”samaan ikäryhmään kuuluvia musiikinharrastajia, jotka 

jakavat tiettyjä yhteisiä kokemuksia”. (Niiranen, 2013, 40). Tässä tutkimuksessa 

musiikkisukupolvea käytetään samassa merkityksessä. Voidaan esimerkiksi puhua evakon 

musiikkisukupolvesta, jolloin tarkoitetaan tämän ikäisten ihmisten musiikkia. Evakkous ja sota ovat 

myös tässä tapauksessa se yhdistävä kokemus, jonka tämän ikäiset ihmiset jakavat. 
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3 Tutkimuksen pääkysymys, ongelmat ja hypoteesit 

 

3.1  Tutkimuskysymys ja -ongelmat 

Tässä tutkielmassa paneudutaan kysymykseen ”miten karjalaisten evakkojen laulut ovat siirtyneet 

sukupolvelta toiselle ja missä yhteydessä siirtymistä on tapahtunut”. Tällä lauseella pyritään siis 

hahmottamaan sitä prosessia, mikä on vaadittu laulujen siirtymiseen ja suhteuttamaan sitä 

edellisessä luvussa kuvattuun teoriaan.  

Ensimmäiseen osaan kysymystä ”miten karjalaisten evakkojen laulut ovat siirtyneet sukupolvelta 

toiselle” on haettu vastausta haastatteluista. Tässä kohdassa on selvitetty sitä mitä laulettiin, ja kuka 

lauloi ja kenelle. Tällä kysymyksellä pyritään hahmottamaan sitä yhteisöä, jossa laulut siirtyivät 

ihmiseltä toiselle. Laulut ovat sitä tietoa, joka on säilynyt, mutta haastatteluissa ne ovat toimineet 

pikemminkin muistin välineenä, jotta haastateltava laulujen kautta hahmottaisi paremmin, kuka 

hänelle on laulanut. Haastattelut ovat muodostaneet jatkumon, niin että haastateltava on ollut aina 

ikään kuin keskiössä kertomassa oman näkemyksensä sekä omasta puolestaan että vanhemmasta ja 

nuoremmasta sukupolvesta. Näin jokainen haastateltava on sivunnut toisiaan muistellessaan lauluja 

ja näiden laulajia.  

Toiseen tutkimuskysymykseen eli ”missä yhteydessä laulujen siirtymistä on tapahtunut” etsitään 

vastausta selvittämällä missä ja milloin laulettiin ja ketkä lauloivat. Jälkimmäinen osa ”ketkä 

lauloivat” sivuaa tutkimuskysymyksen ensimmäisen osan vastauksia. Nämä kysymykset voisi 

kuitenkin jakaa myös niin, että ensimmäisessä kysymyksessä musiikki ja sen periytyminen on 

enemmänkin yksilöllistä, niin jälkimmäisessä on kyse yhteisöllisemmästä ilmiöstä (Bertaux & 

Thompson, 2009, 2). Kuitenkin ensimmäisen kysymyksen voi myös ajatella hahmottava sitä 

yhteisöä, jossa laulut ovat siirtyneet, esim. äidiltä tyttärelle. Aivan kuten siis aikaisemmin todettiin, 

siirtyminen on samaan aikaan sekä yksilöllistä että yhteisöllistä (Bertaux & Thompson, 2009, 2). 

Kysymyksillä ”missä” ja ”milloin” pyritään hakemaan tilanteita joissa laulettiin eli hahmottamaan 

sosiaalisia käytänteitä joissa siirtymistä tapahtui. Nämä tilanteet voivat liittyä paikkoihin, ihmisiin 

tai mihin tahansa asiaan mihin musiikki haastateltavien mielestä olennaisesti liittyy. 

Näiden kysymysten lisäksi ”karjalaisuus” tekee tutkielmaan sivujuonteen, jota myös pyritään 

hahmottamaan. Vaikka tutkimuksessa ei puhuta karjalaisista lauluista vaan nimenomaan 
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karjalaisten evakkojen lauluista, jotka voivat täten olla mitä tahansa lauluja, jotka evakot vain 

kokevat etniselle identiteetilleen tärkeiksi (Manninen, 1994,), luo karjalaisuuden käsite myös 

ongelman. Tämä ongelma on kierretty jättämällä karjalaisuus ja karjalaiset laulut haastateltavien 

itse määriteltäviksi käsitteiksi. Eli mitä he siis itse kokevat karjalaisiksi tai mitkä laulut ovat heille 

karjalaisia lauluja. 

 

3.2  Hypoteesit 

Lähtökohtaisesti oletan, että lauluja on periytynyt. Tämä oletus kumpuaa sekä omasta 

kokemuksesta, aiemmin esitetystä kirjallisuudesta kuin myös perinteentutkimuksen suuresta 

suosiosta. Olisi myös sangen epätodennäköistä, että toistensa kanssa tekemissä olevat ihmiset eivät 

siirtäisi toisilleen minkäänlaista tietoa, sillä ”kieli on informaation käsittelemistä ja siirtoa palveleva 

merkkijärjestelmä” (Korhonen, 1993, 22).  Mikäli ajatellaan musiikin olevan vain evoluution 

sivutuote, jonka pääasiallinen tarkoitus ei välttämättä olekaan tiedollinen viestintä (Eerola, 2005, 

31), se ei siltikään kumoa musiikin kommunikoivaa ja informatiivista luonnetta. Se ainoastaan 

mahdollistaa sen, etteivät itse laulajat tai musiikin välittäjät välttämättä huomaa tai koe siirtävänsä 

mitään eteenpäin. Laulut ovat siis voineet periytyä ihmisten itsensä sitä huomaamatta. Oletan myös 

perheen näyttelevän tärkeää osaa laulujen periytymisessä, mutta vaikutteita on saatu myös muualta. 

Kuten Bertauxin ja Thompsonin kirjasta käy ilmi, perheellä ei koskaan ole ollut täyttä yksinoikeutta 

siirtämisessä. 

Lauluista itsestään oletan, että eniten on periytynyt nimenomaan lapsille laulettavia lauluja. Tämä 

johtuu puhtaasti siitä, että äidin ja vauvan kommunikoinnissa laulaminen on tärkeää (Eerola, 2005, 

29-30). Toki näin varhaisen vuorovaikutuksen ja laulujen periytymisen selvittämisessä voi 

ongelmaksi nousta haastateltavien muisti. He eivät välttämättä muista näin varhaisia lauluja, eivätkä 

siten osaa niistä kertoakaan. Myös mikäli karjalaisuus nousee esiin laulujen kautta, lienee 

todennäköistä, että näitäkin lauluja on periytynyt sukupolvelta toiselle. 

Laulujen uskon periytyneen sekä kahdenvälisen vuorovaikutuksen että suurempien tapahtumien 

seurauksena. Musiikki on tärkeä osa ihmisten ryhmäytymistä (Eerola, 2005, 30), joten varmasti 

erilaiset tapahtumat ovat tuoneet jotain lisää jokaisin haastateltavan muistoihin ja mahdollisesti 

myös laulurepertuaariin. 
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4 Menetelmät ja aineisto 

 

4.1  Tutkimusmenetelmät 

Haastattelumuodoksi valitsin teemahaastattelun. Teemahaastattelun määritelmä näyttää kuitenkin 

vaihtelevan eri tutkijoiden välillä. Ongelmaksi näyttää muodostuvan se miten paljon ”ohjausta” 

sisältää avoin, puolistrukturoitu ja strukturoitu teemahaastattelu. Tässä tutkimuksessa on käytössä 

Hirsjärven ja Hurmeen (1995, 35–38; 2000, 47) määritelmän mukainen puolistrukturoitu 

teemahaastattelu, jota Savia ja Willman (2005, 10–11) kutsuvat omassa teoksessaan pelkästään 

teemahaastatteluksi. Lyhyesti käytettyä haastattelumetodia kuvatakseni, voidaan todeta, että 

haastattelussa kysymykset ohjailivat haastateltavaa. Haastattelu oli lähtökohtaisesti kaikille sama, 

tosin asioita voitiin kysellä esimerkiksi eri järjestyksessä kuten Hirsjärvi ja Hurme kirjassaan 

esittävät (2000, 47). Myös tarkentavia kysymyksiä voitiin esittää ja tarvittaessa haastateltava 

palauttaa takaisin aiheen pariin, mikäli vastaus lähti leviämään liian laajalle. Joissain tapauksissa 

kysymyksiä saatettiin hieman muokata, kuten esimerkiksi siinä tilanteessa, jolloin nuorimmalta 

haastateltavalta kysyttiin perimätiedon siirtämisestä seuraaville sukupolville. Koska nuorimmalla ei 

ollut vielä lapsia, kysymys esitettiin muodossa ”ajattelitko tulevaisuudessa laulaa lapsillesi”, kun 

taas aikaisemmilta sukupolvilta asiaa kysyttiin muodossa ”oletko laulanut lapsillesi”. Vastaajat 

kuitenkin vastasivat omin sanoin niin kuin itse kokivat asian ja halutessaan saattoivat hyvinkin 

lyhyesti. Jotkin haastattelun lähtökohdat on siis lyöty lukkoon, muttei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme, 

2000, 47).  

Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisena haastatteluna niin, että vain tutkija ja tutkittava olivat 

paikalla. Haastattelut nauhoitettiin ja materiaalia saatiin noin kolmen tuntia. Mielenkiintoinen 

yksityiskohta muodostui ajan jakautumisesta haastateltavien kesken. Vanhimman, eli evakon 

kohdalla haastattelu kesti 1 h 12 min (Haastateltava 1), seuraavan sukupolven kohdalla 

(Haastateltava 2) 44 min ja nuorimman sukupolven (Haastateltava 3) kohdalla 27 min. Kaikille 

esitettiin samat kysymykset ja teemat olivat samassa järjestyksessä, vaikka teemojen sisällä asioista 

keskusteltiinkin hieman eri järjestyksessä, riippuen siitä miten ja missä järjestyksessä haastateltava 

kertoi asioista. Toki nämä erot haastateltavien keskuudessa on selitettävissä ihmisten yksilöllisillä 

eroilla, toiset vain puhuvat enemmän kuin toiset. Kuitenkin eroja voisi pohtia myös siltä kannalta, 

että evakolla saattaa olla jo ikänsä ja elämänkokemuksensa puolesta enemmän kerrottavaa kuin 
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nuorimmalla haastateltavalla. Mielenkiintoista olisi ollut nähdä, mitä tapahtuu, jos olisi olemassa 

vielä neljäs sukupolvi, jota haastatella. 

 

4.2  Haastattelukysymykset 

Jotta luvun alussa mainittua tutkimuskysymystä pystyttiin käsittelemään yksityiskohtaisemmin, se 

oli jaettu pienempiin osiin soveltaen löyhästi Savian ja Willmanin (2005, 16–17) ”Suvun muistot 

talteen” –kirjan esimerkkikysymysrunkoa. Varsinainen haastattelurunko löytyy liitteistä (ks. liite 3). 

Tutkimuksessani päädyin jakamaan kysymykset seuraaviin isompiin osa-alueisiin: 

1. Henkilötiedot 

2. Lapsuudenperheen musiikki 

3. Musiikki kodin ulkopuolella ja lapsuuskodin jälkeen 

4. Musiikin välittäminen seuraaville sukupolville 

5. Musiikki ja karjalainen identiteetti 

Haastattelun alussa pyysin haastateltavia kertomaan perustiedot (sukupuoli, syntymävuosi, 

syntymäpaikka ja paikka sukupuussa). Tämän lisäksi kaikkia haastateltavia pyydettiin kertomaan 

oma elämän varrella tapahtunut muuttoreitti syntymäpaikkakunnalta nykyiselle kotipaikkakunnalle, 

sekä vuodet milloin muuttoja on tapahtunut.  

Toisella kysymyskohdalla pyrittiin hahmottamaan lapsuuden ajan musiikkia. Tässä kohdassa D. 

Bertauxin ja P. Thompsonin (2009, 2) ajatukset siirtymisestä ja sen tapahtumisesta perheen sisällä 

pyrittiin hahmottamaan haastateltavan omasta näkökulmasta. Eli miten haastateltava koki 

siirtymisen tapahtuneen hänelle itselleen. Kysymykset käsittelevät ensimmäisiä musiikkimuistoja, 

laulujen sosiaalista kontekstia sekä sitä lauloivatko jotkut yksin vai laulettiinko kaikki yhdessä. 

Tässä kohdassa pyrittiin hahmottamaan siis suvulta saatua laulurepertuaaria.  

Kolmas kysymyskohta on oikeastaan kronologista jatkumoa, mutta samalla se toimi myös 

kysymyksenä perheen ulkopuolisesta musiikista, eikä sen ollut tarkoitus rajoittua vain johonkin 

tiettyyn ajanjaksoon, vaikka otsikko niin antaakin ehkä ymmärtää. Tässä kohdassa on siis tarkoitus 

hahmottaa onko joitain suvussa eläviä lauluja tullut mukaan ns. sivuraiteita pitkin, 

musiikkisukupolvien, eli samaan ikäryhmään kuuluvien musiikinharrastajien välityksellä (Niiranen, 

2013, 40). Nämä tiedot olivat mielestäni tärkeitä siinä vaiheessa, kun seuraavat sukupolvet puhuvat 
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lauluista joita laulettiin, sillä silloin laulurepertuaarin alkuperä voitiin paremmin paikantaa ja 

tiedettiin ovatko ne suvun sisäistä vai ulkoista tavaraa.  

Neljännessä kohdassa käsiteltiin haastateltavien omaa aktiivisuutta laulujen siirtämisessä tuleville 

sukupolville. Myös Bertauxin ja Thomasin ajatus vuorovaikutuksesta ja laulujen siirtymisestä 

moneen suuntaan tulee tässä kohdassa, kuin myös kohdassa kolme, esiin. Tässä pyritään siis 

hahmottamaan, mikä osa suvun siirtämästä laulurepertuaarista on jäänyt elämään seuraaville 

sukupolville. On myös hyvä huomata, että tässä kohdassa vanhempi sukupolvi vastasi mitä he 

mielestään ovat siirtäneet ja nuorempi sukupolvi vastasi omasta näkökulmasta, mikä heidän 

mielestään oli siirtynyt. Periaatteessa vastattiin siis samaan kysymykseen mutta eri näkökulmista.  

Viimeinen kohta käsitteli karjalaista identiteettiä ja laulamisen yhteyttä. En ole ottanut tehtäväkseni 

määritellä laulujen ”karjalaisuutta” sen perusteella mistä ne oikeasti ovat kotoisin tai voidaanko 

niitä yleisesti pitää karjalaisina. Tässä kohdassa oli tarkoitus antaa haastateltavan itse kertoa oman 

näkemyksensä laulujen karjalaisuudesta ja mikä tekee lauluista karjalaisia. Mannisen (1994, 53) 

määritelmä etnisyydestä kattaa hyvin laajasti kulttuuriset, uskonnolliset, kielelliset, jne. piirteet, 

mutta juuri viimeinen kohta ”joita jokin ryhmä käyttää vakiinnuttaakseen asemansa ja 

identiteettinsä tai ylläpitääkseen niitä” oli tässä kohdassa avainasemassa. Eli kokivatko 

haastateltavat nämä asiat henkilökohtaisesti sellaiseksi joita ylläpidetään etnisen identiteetin vuoksi 

vai mikä laulun funktio oli heille itselleen. 

 

4.3  Aineisto ja haastateltavat 

Tutkimus toteutettiin haastatteluna yhden karjalaisen evakkosuvun keskuudessa, joka on sotien 

aikana joutunut lähtemään evakkoon Karjalan Kannakselta läheltä Suomen ja Neuvostoliiton 

silloista rajaa. Suku valittiin kahdesta suvusta, jotka molemmat olivat tukijalle entuudestaan tuttuja 

ja näissä suvuissa myös laulaminen on ollut suvun jäsenille tärkeää. Näistä suvuista käytiin läpi 

erilaisia sukupolviketjuja ja halukkuutta osallistua tutkimukseen. Tavoitteena oli löytää kolmen 

sukupolven ketju, josta jokaista haastateltiin. Parhaimmassa tapauksessa nämä henkilöt olisivat siis 

muodostaneet isoäiti-äiti-tytär –ketjun. Tutkittavasta suvusta oli kuitenkin hankala löytää kolmen 

sukupolven jatkumoa, sillä monet evakot olivat jo huonokuntoisia, mikäli olivat enää edes elossa. 

Tämän takia päädyttiinkin järjestelyyn, jossa haastateltavat muodostavat sukulaissuhteen 

keskenään, mutta äidin ja tyttären lisäksi evakoksi valikoituikin isotäti, eli isoäidin sijaan tulikin 
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kysymykseen tämän sisko (ks. liite 1: sukupuu). Tämä sisko kuitenkin oli seuraavan sukupolven 

”äidin” kummitäti, joten yhteydenpito näiden kahden sukupolven välillä on ollut tiiviimpää kuin 

muiden isotätien kanssa. Tätä sukulaisuussuhdetta ja sen vaikutusta tutkimukseen ei kuitenkaan ole 

lähdetty erikseen purkamaan vaan sukupolvia on käsitelty alkuperäisen suunnitelman mukaan, eli 

niin kuin ne olisivat suoraan alenevassa suhteessa toisiinsa. Tutkimuksessa haastateltavista 

käytetään lyhenteitä H1, H2 ja H3. H1 edustaa ensimmäistä sukupolvea, eli evakkoa ja kaksi 

seuraavaa tämän sisaren tytärtä ja sisarentyttären tytärtä. Haastatteluja tehdessä haastateltavien iät 

olivat seuraavat: H1 noin 80 vuotta, H2 noin 60 vuotta ja H3 noin 20 vuotta. H1 oli aikoinaan 

lähtenyt Karjalasta ensimmäisen kerran 4-vuotiaana talvisotaa evakkoon. Sodan päätyttyä he 

palasivat perheineen takaisin, mutta jatkosodan puhjettua joutuivat uudelleen evakkoon H1:n 

ollessa tällöin 6-vuotias ja tämän jälkeen jäivät Suomeen. H2 oli käynyt Karjalassa sukuseuran 

järjestämällä matkalla muutaman kerran, mutta H3 ei ollut käynyt kertaakaan. 

Haastateltavat olivat kaikki naisia, sillä halukkaita miehiä ei ilmoittautunut mukaa. On hyvä 

muistaa, että tutkimuksen kaksi ensimmäistä sukupolvea ovat syntyneet 30- ja 50-luvuilla, jolloin 

pienten lasten hoito oli pitkälti naisten varassa. Esimerkiksi Krokforsin kirjassa Lapsi ja musiikki – 

Laulaminen (1985, 44) on vieläkin erillinen luku miten toimia, mikäli mies laulaa lapselle, vaikka 

kirja onkin julkaistu 1980-luvulla. Tästä voitaneen siis vetää ainakin löyhä johtopäätös, että miehen 

rooli lapselle laulavana aikuisena tai lapsen laulattajana oli poikkeus vielä muutama vuosikymmen 

sitten. Samaa mainitsevat Bertaux ja Thompson, jotka käsittelevät perimätiedon siirtymistä 

juutalaisessa yhteisössä. Heillä keskeiseen asemaan nousevat juuri isoäidit, äidit ja tyttäret ja heidän 

keskeinen osansa tiedon välityksessä. (2009, 139–153). Tämän takia siis toivoin löytäväni 

tutkimukseen nimenomaan naislinjan. 

Kaikilta haastateltavilta pyydettiin kirjallinen haastattelulupa sekä haastattelun alussa lupa käyttää 

sukukirjassa olevia tietoja. Sukukirjan tietojen käytöstä luovuttiin kuitenkin tutkimuksen edetessä, 

sillä haastateltavien henkilöllisyyden suojaaminen olisi saattanut tuottaa ongelmia. Vaikkei nimiä 

kerrotakaan, sukupuolen, syntymävuoden, syntymäpaikan ja paikan sukupuussa (vaikka se 

esitettäisiinkin vain suhteessa muihin haastateltaviin) perusteella voi halutessaan etsiä kyseiset 

henkilöt käsiinsä. Suku, johon haastateltavat kuuluvat, on kuitenkin hyvin laaja, joten mikäli joku 

haluaisi näiden haastateltavien henkilöllisyyden selvittää, sen eteen joutuisi näkemään paljon 

vaivaa. Sukukirjasta saatavat tiedot korvattiin tiedoilla, jotka saatiin haastattelun alussa 

haastateltavilta kysytyillä perustiedoilla.  
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4.4  Analyysimenetelmät 

Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin sisältöanalyysia, sillä se soveltuu hyvin tutkimukseen, 

joka tuottaa runsaasti aineistoa. Kuten Hirsjärvi ja Hurmekin toteavat (1995, 114–115) 

sisältöanalyysista on olemassa monenlaista määritelmää ja riippuen tutkimustyypistä, se voidaan 

käsittää hyvinkin eri tavoin. Teemahaastatteluun sisältöanalyysia voidaan kuitenkin soveltaa 

tutkimalla esimerkiksi eri sanojen esiintyvyyttä. Tämä analyysimenetelmä, ei myöskään sulje pois 

muita menetelmiä, joten se olisi mahdollistanut myös muiden analyysimenetelmien käytön, mikäli 

tarvetta olisi ilmennyt. 

Tässä tutkimuksessa sisältöanalyysia on sovellettu niin, että tutkittiin yhtäläisyyksiä ja eroja 

haastateltavien kesken. Hyvänä esimerkkinä on eri laulujen esiintyminen haastateltavien kesken. 

Myös mistä laulut olivat haastateltavien mukaan peräisin sekä haastateltavien lauluille antamia 

merkityksiä vertailtiin. Haastatteluja myös suhteutettiin teoriaan, miten perimätieto kulkee 

sukupolvelta toiselle ja löytyykö teoriasta ja haastateltavien kertomuksista yhteneväisyyksiä.   

 

4.5  Luotettavuus 

Kuten jo monessa kohtaa on tullut esiin, monet tekijät ovat vaikuttaneet tutkimuksen 

luotettavuuteen. Tutkimuksen otanta on hyvin pieni, jokaista sukupolvea edustaa vain yksi henkilö. 

Tämä mahdollisti teemahaastattelun käytön tutkimusmenetelmänä, niin että aiheeseen pystyttiin 

pureutumaan jokaisen haastateltavan kohdalla syvemmälti kuin pelkällä lomakkeella olisi saatu 

tietoa. Vastavuoroisesti objektiivisuus kärsi tässä valinnassa, sillä teemahaastattelussa sekä 

haastateltava että haastattelija vaikuttavat tapahtumaan. Myös analysointivaiheessa astuu kuvaan 

tutkijan oma subjektiivisuus ja mikäli joissain haastattelunkohdissa on ollut tulkinnanvaraisuutta, on 

voinut käydä tilanne, että tieto on tulkittu toisin kuin se on alun perin tarkoitettu.  

Muisti on jo mainittu useampaankin kerran ja sen aiheuttamat ongelmat ja toisaalta avaavat 

mahdollisuudet on hyvä pitää mielessä. Tieto, jota haastateltavilta saatiin, on muistinvaraista tietoa, 

ja voi olla, että jonain toisena päivänä ihmiset olisivat ehkä muistaneet asioita hyvinkin eritavoin, 

kuin he nyt haastattelutilanteessa asioista kertoivat. 

Haastatteluista tuli myös odotettua laajempia, joten jotta kaikki tieto saataisiin edes jotenkin 

järjellisesti yksiin kansiin, karsimista on jouduttu tekemään paljon. Pois on jätetty kokonaan mm. 
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musiikin merkitysten tulkitseminen, vaikka se varmasti karjalaisuuden osalta olisikin ollut tärkeää. 

Samoin laulujen alkuperän ja historian selvittämisestä, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, on 

luovuttu, sillä tutkimuksessa päätettiin keskittyä nimenomaan siirtymisen ja sen seuraamiseen, eikä 

siihen missä laulujen maantieteellinen alkuperä sijaitsee. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole luoda uutta teoriaa sen enempää muistitieto- kuin suullisen 

perimätiedon tutkimuksenkaan suhteen. Pikemminkin tätä tutkimusta on kiintoisaa yleistää jo 

olemassa olevaan teoriaan ja tarkastella teorian toimivuutta juuri tässä tapauksessa.  
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5 Tulokset 

 

Haastatteluista löytyi paljon yhteneväisyyksiä. Erityisesti yhteisiä piirteitä löytyi kahden 

vanhimman sukupolven välillä, vaikka tämä sukulaisuussuhde ei ollutkaan vain alenevassa 

polvessa, vaan jouduttiin hieman koukkaamaan mutkan kautta. Nuorimman sukupolven edustaja 

erottui joissain paikoin näistä kahdesta ensimmäisestä sukupolvesta hyvinkin erilliseksi, eikä 

yhteneväisyyksiä aikaisempiin sukupolviin löytynyt lähellekään niin paljoa, kuin kahden 

vanhimman sukupolven kesken. 

 

5.1  Laulurepertuaarit ja niiden siirtyminen 

Haastattelun aikana pyrittiin kartoittamaan haastateltavien laulurepertuaaria. On turha olettaa, että 

tällöin saadut selvyydet haastateltavien laulurepertuaarista kuvaisivat henkilöiden koko 

laulurepertuaaria, vaan tässä yhteydessä laulurepertuaari käsittää nimenomaan ne laulut, jotka 

kävivät ilmi haastattelun aikana. 

Laulujen nimiä tuli esiin koko haastattelun aikana, välillä hyvin poukkoillenkin. Karkeasti ottaen 

ilmitulleet laulut pystyi jakamaan erilaisiin kategorioihin riippuen siitä mihin genreen laulut 

kuuluivat. Tätä genreluokittelua ei kannata pitää mitenkään objektiivisena näkökulmana asiaan, 

vaan haastattelun aikana ilmitulleet laulut on jaettu sen mukaan mihin haastateltavat ne itse liittivät. 

Aina myöskään lauluista ei löytynyt nimiä, eikä edes tunnistettavia fraaseja tai melodioita. Samoin 

välillä haastateltavat kuvasivat lauluja nimenomaan erilaisten genrejen kautta. H1 ei muun muassa 

tuonut nimeltä mainiten esiin kuin muutaman virren, mutta toi useamman kerran haastattelun aikana 

esille, että heillä kotona laulettiin paljon nimenomaan hengellistä musiikkia. 

Liitteessä 4 olevat kuvaajat (kuvaaja 1, kuvaaja 2 ja kuvaaja 3) kertovat missä suhteessa 

haastateltavat toivat ilmi eri genrejä edustavia lauluja. Kuvaajaa ei voida pitää täysin tarkkana, vaan 

se on pikemminkin arvio haastateltavien laulurepertuaarin jakautumisesta eri genrejen suhteen 

heidän omien kertomustensa pohjalta. Kuvaajan pohjana on käytetty haastateltavien antamia 

laulujen nimiä, mainintoja lauluista tai laulugenreistä ja heidän omaa jaotteluaan (onko heistä laulu 

esimerkiksi karjalainen vai ei?). Lisäksi taulukossa mainittujen genrejen ulkopuolelle jää vielä iso 

määrä lauluja, joita ei oikein voinut laittaa mihinkään edellä mainituista kategorioista. Kappaleet 
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tähän kaatoluokkaan valikoituivat sillä perusteella, että ne olivat ulkomaalaisia (esim. saksan- tai 

ruotsinkielisiä) tai vain yksi haastateltava toi kappaleen esille, eikä se sopinut millään tavalla 

mihinkään mitä he itse tai muut haastateltavat olivat kertoneet lauluista. Taulukon rakentamiseen on 

myös käytetty haastateltavien omia arvioita laulujen määrästä, esimerkiksi hengellisissä lauluissa 

eivät haastateltavat aina osanneet sanoa virsien nimiä, mutta he arvioivat paljonko hengellisiä 

lauluja oli laulettu ja haastattelun aikana tähän asiaan palattiin useasti. Muisti on siis näytellyt 

suurta osaa taulukon rakentamisessa ja haastateltavien laulujen muistamisessa. Jokaisesta 

haastateltavasta on piirretty oma diagrammi ja laulut ovat nimenomaan sellaisia, joita he itse ovat 

tuoneet esiin omassa haastattelussaan. Vaikka haastatteluissa haastateltavat välillä sivusivat toinen 

toisiaan ja jakoivat muistoja näistä, tarkastelu on tehty vain sillä perusteella kenen haastattelusta on 

ollut kyse. Haastateltavien esiintuomien laulujen määrä vaihteli paljon. Karkeasti ottaen voitaisiin 

todeta, että mitä enemmän haastateltavalla oli ikää, sitä enemmän oli laulujakin. H1:llä lauluja oli 

useita kymmeniä kun taas H3 toi esiin noin kymmenkunta laulua.  

Kuvaajia 1, 2 ja 3 tarkastellessa on kiintoisaa huomata miten laulut ovat jakautuneet eri sukupolvien 

välillä. Esimerkiksi kansallis- ja maakuntalaulut olivat tärkeässä osassa vanhimmassa sukupolvessa, 

mutta maakuntalaulujen osuus vähenee tasaisesti seuraavien sukupolvien kohdalla. H3 toi esiin vain 

yhden maakuntalaulun ja tämä oli hänen oman maakuntansa laulu. Tässä välissä olevassa 

sukupolvessa (H2) maakuntalaulut tuntuivat menevän sen mukaan missä haastateltava ja hänen 

perheensä olivat asuneet. H1 toi esiin, ei vaan kodin, vaan myös koulun merkityksen 

maakuntalaulujen oppimisessa, kun taas H2 ja H3 pitivät lauluja kotona laulettuina. 

Laulelmat tarkoittavat tässä kohdassa pääasiassa suomalaisia muutaman säkeistön mittaisia 

yksinlauluja. Tämä on siis eräänlainen kaatoluokka lauluille, joille haastateltavat eivät itse tuoneet 

esiin mitään sen kummempaa merkitystä, muuta kuin toteamuksen, että ”näitäkin laulettiin”. 

Hengelliset laulut kattavat erilaiset kirkolliset laulut. Suurin osa lauluista on virsiä, mutta erityisesti 

H3:n kohdalla laulut eivät enää olleetkaan perinteisen virsikirjan veisuja vaan lauluja, jotka löytyvät 

esim. Nuoren seurakunnan veisukirjasta. Hengellisissä lauluissa kaksi vanhinta sukupolvea 

korostivat vanhempien merkitystä virsien laulussa. H1 kertoi käyneensä usein kirkossa oman äitinsä 

kanssa: ”Äiti on laulanut aina. Ja mä oon yhteen aikaan elämässäni, silloin kun muutettiin - - niin 

mä olin justiin käynyt rippikoulun, niin tietysti oli harrastuksena se puoli asiasta, niin mä kävin 

äidin kanssa melkein joka pyhä kirkossa. Äiti kävi kirkossa ja sinne oli matkaa kävellä sinne, niin 

mä lähdin aina sen mukaan kävelylle sinne niin että mä kävin kirkossa sen kanssa.” H2 taas kertoi, 

että kirkossa käytiin enää jouluna ja kirkollisien sukujuhlien aikana (ristiäiset, häät, hautajaiset, 
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jne.). Hän kuitenkin korosti oman äitinsä laulaneen virsiä usein työtä tehdessä ja nämä virret 

valikoituivat yleensä kirkkovuoden mukaan. Samoin H1 kertoi äitinsä laulaneen virsiä aina 

työskennellessään. H3 taas ei maininnut vanhempiaan ollenkaan uskonnollisten laulujen 

yhteydessä, vaan hän koki oppineensa laulut pikemminkin kirkkokuorossa ja rippikoulussa. 

Karjalaisia lauluja esiintyi jokaisessa sukupolvessa, mutta kuten kuvaajasta näkee, laulujen määrä 

on vähentynyt jokaisen sukupolven kohdalla. Toki otanta on pieni ja haastateltavat eivät tuoneet 

kovinkaan montaa laulua esiin. Kuitenkin Jo Karjalan kunnailla lehtii puu –laulu oli säilynyt 

sukupolvelta toiselle ja vielä H3 mainitsi siitä (ks. luku 5.2). Karjalaisiksi lauluiksi määriteltiin 

laulut, jotka haastateltavat itse kokevat karjalaisiksi. Kaikki sukupolvet mainitsivat että juuri sanat 

tekevät laulusta karjalaisen. Mielenkiintoinen huomio on kuitenkin, että vain yksi ainoa laulu oli 

karjalankielinen ja tämän laulun osasi ainoastaan H1. Kyseessä on Reppurin laulu, joka alkaa 

sanoin ”Luadogan meren randamil mie kazvoin kaugobrih…”. H1 oli kuitenkin sitä mieltä, ettei 

kyseinen laulu ollut karjalainen vaan Aunukselainen tai Itä-Karjalainen. Muut laulut olivat 

suomenkielisiä, vaikka joistain lauluista onkin olemassa karjalankielisiä käännöksiä.  

Lastenlauluista puhui eniten kaksi nuorimmaista sukupolvea. H1 vastasi kysyttäessä lastenlauluista: 

”Kylläpä se oli virsiä, kun ei äiti oikein laulanut muuta. En mä ainakaan muista sellaisia 

laululeikkejä.” Seuraavat sukupolvet taas kuvaavat lastenlauluja hyvin eritavoin. Haastateltava 2 

liitti lastenlaulut nimenomaan äitiin ja äidin laulamiseen. Hän kuvaili yhtä laulukertaa seuraavasti: 

”- - mulle on hirvittävän vahvasti jäänyt mieleen semmoinen kuin Oravan poika vai mikä tää on - - 

elikä Oravan pesä on tää kappale. Sen mä muistan kaikki varhaisimpana - - kotona keittiössä oli 

joku hiljainen hetki työnteon lomassa ja mä muistan että mä sanoin äidille, että kerro siitä oravasta - 

- kun oli pienen pohtimisen jälkeen keksitty, että mikä oli se ’kerro oravasta’ sillä mä olin varmaan 

aika pieni.” Haastateltava 3 musiikkimuistot taas eivät niinkään liity vanhempiin vaan sisaruksiin, 

sekä isoon keltaiseen lastenlaulukirjaan, josta musisoitiin yhdessä. Hän myös kertoi itse 

myöhemmin opetelleen soittamaan kyseistä kirjaa, ja kaikki hänen mainitsemansa lastenlaulut 

löytyivät nimenomaan tuosta kirjasta: ”Meillä oli sellainen iso keltainen laulukirja, niin siellä oli 

(Lapin äidin kehtolaulu). Mä soitin sitä joskus pianolla kun yritin opetella soittamaan piano 

itsekseni joskus myöhempinä vuosina… Siellähän oli kaikki mahdolliset Joulupuu, Porsaita äidin, 

kaiken maailman Rölli-kappaleet… Pienten lasten joku Ankka… Ankka… Mikä se on Ruma sorsa? 

Ei kun Viisi pientä ankkaa… ja Saku-sammakko oli kanssa sellainen mikä jäi mieleen.” 

Lastenlauluissa on kuitenkin huomattava, että vaikka kaikki haastateltavat vähintäänkin mainitsevat 

aiheesta, he eivät tuo ilmi samoja lauluja. Ainoastaan Haastateltava 2 sanoo äitinsä laulaneen 
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lastenlauluja. Hän myös kertoo itse laulaneensa lapsilleen, mutta siltikin tämän tytär tuo esiin vain 

lastenlaulukirjan ja sen että he sisarten kanssa soittivat sitä. 

Iskelmä tai kevyt musiikki oli kategoria, jota sivuttiin kaikissa haastatteluissa. Haastateltavat itse 

eivät kuitenkaan vaikuttaneet antavan sille paljoa merkitystä laulujen siirtymisessä tai puhuvan tai 

korostavan sitä mitenkään erityisesti. Asiaa nimenomaan vain sivuttiin. H1 kuvasi perheensä ja 

erityisesti uskovaisen äitinsä suhtautumista tähän genreen: ”Ja tota mä muistan oli tällainen joku 

juhla ja me oltiin silloin jo siellä omassa kodissa, niin tota noin, niin joku pyhäaamu tai 

pyhäpäivänä kaikki pysähtyi ja hiljeni paikalleen - - ja äiti rupesi laulamaan tuota Vanha merimies 

muistelee. Sitten se jotenkin tajusi mitä se lauloi: ”no kun aina siinä laulatte semmoisia kaikkia niin 

tarttuu”, niin sitten se suuttui.” Toinen tapaus, josta H1 kertoi, sattui sota-aikana: ”Siihen aikaan mä 

olin sen verran pieni että kaikki radiosta kuuluvat sotalaulut jäivät mieleen ja niitä piti sitten - - äiti 

ei kyllä tykännyt yhtään, sitä renkutusta. - - No oli Eldankajärven jäätä ja - - mitähän kaikkea niitä. 

Mutta niitä oli ihan mahdottomasti radiossa ja siihen aikaan osasi kaikki. Mutta äiti ei tykännyt että 

niitä laulettiin, mutta sitten kun pääsi pihalle niin sitten niitä tuli.” Nämä tapaukset kuvastavat 

varmasti hyvin perheen suhtautumista lauluihin ja ehkäpä juuri tämän takia iskelmää ei joko pidetty 

merkittävänä tai sitä vain tuotu juurikaan esiin. Myös kaksi nuorempaa sukupolvea mainitsivat 

iskelmistä. Kuitenkaan kukaan näistä haastateltavista ei myöntänyt laulaneensa iskelmiä sen 

enempää, ainoastaan kuunnelleensa silloin tällöin radiosta. H2 kuitenkin kertoi, että hänen äitinsä 

saattoi vain yhtäkkiä yhtyä laulamaan radion kanssa, joten ilmeisesti kevyempikin musiikki oli 

osana arkea. 

 

5.2  Missä ja milloin laulettiin? 

Kuten jo edellisessä kappaleessa käy ilmi laulujen siirtymisen yksi tärkeistä tapahtumista olivat 

erilaiset juhlat tai tapahtumat. H3 mainitsee sitaatissaan hautajaiset jossa laulettiin Karjalan 

kunnailla. Samoin H1 ja H2 mainitsevat useampia hautajaisia joissa laulettiin karjalaisia lauluja, 

mutta he eivät osanneet yksilöidä tarkemmin lauluja joita laulettiin. H1: ”Ja kyllä kun me siellä - -  

asuttiin niin niitä hautajaisia piisasi. Kymmeniä ellei satoja. Ja niissä kyllä laulettiin, ihan jokaisessa 

- - Laps’ olen köyhän kauniin Karjalan, sitä ainakin laulettiin.” H2 kuvaili myös hautajaisia joissa 

laulettiin karjalaisia lauluja: ”Mä muista yhdet hautajaiset, jossa jonkun näiden siskosten (tätien) 

mies kuoli. Ja nää kaikki siskot lauloi jotain karjalaista laulua siellä surutilaisuudessa - - Mä olin 

silloin aika nuori.” 
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Kuitenkin, vaikka hautajaiset nousevat esiin haastatteluissa myös paljon arkisempaa laulujen 

siirtymistä on tapahtunut. Kuten laulurepertuaareja käsittelevästä kohdasta ja siellä H2:n kertomasta 

esimerkistä kuinka hän pyytää äitiään kertomaan ”siitä oravasta” ja äiti lauloi. Kaikki haastateltavat 

kertoivat vanhempiensa laulavan erityisesti työtä tehdessä. H1 mainitsi äitinsä hyräilleen tai 

laulaneen ja nimenomaan virsiä ja samoin kuvaa H2 omaa äitiään ja tämän laulamista: ”Äiti lauloi 

virsiä. Mä en ihan hirvittävästi muista mitä se lauloi, sillä äiti lauloi kaiken aikaa. Varmaan hän 

lauloi aika paljon kirkkovuoden mukaisia lauluja, sillä hän teki paljon maatöitä ja hän lauloi siellä 

varmaan sen aikaisia kirkkovuoden kappaleita. Työnteko ja laulaminen näyttävät kantavan vielä 

seuraavaankin sukupolveen, sillä H3 muistelee äitinsä laulaneen aina siivotessa tai kun tämä teki 

kotitöitä. Kysyttäessä mitä äiti sitten lauloi tehdessään töitä H3:n vastaus kuitenkin erosi kahden 

vanhemman sukupolven edustajien vastauksista: ”Ne oli sellaisia parin fraasin pätkiä sieltä täältä… 

Ei niistä aina tiennyt mitä se lauloi, mutta lauloi kuitenkin”, H3 kuvaili. Enää selkeitä virsiä ei siis 

ollut tunnistettavissa tai ainakaan H3 ei ”fraasin pätkiä” virsiksi tai hengelliseksi musiikiksi 

tunnistanut. 

Hautajaisten ja työnteon lisäksi nousi esiin vielä yksi teema. Kaikki haastateltavat muistivat, että 

laulaminen ja nukkuminen liittyivät yhteen. H1 ja H2 kertoivat että iltaisin saatettiin laulaa 

iltalauluja. He mainitsevat tässä yhteydessä saman kappaleen Oi muistatko vielä sen virren, joka oli 

molemmilla yksi niistä kappaleista, joita laulettiin iltaisin lapsille. H2 muisteli myös, että laulettiin 

kappaletta Tule kanssani Herra Jeesus, jota hänelle laulettiin myös iltalauluna. Kuten aikaisemmin, 

myös tässä kohdassa hengellinen musiikki nousee tärkeäksi. 

H3 kertoi myös, että nukkuminen ja laulaminen liittyivät yhteen. Tässä välissä iltalaulu oli 

kuitenkin muuttunut aamulauluksi. H3 myös sanoi näiden laulujensa olevan nimenomaan se 

varhaisin muisto musiikista, mutta selkeitä joitain tiettyjä lauluja, kuten H1 ja H2 mainitsivat, ei H3 

muistanut: ”Ainakin äidin laulamat aamulaulut - - Iltalaulut varmaan myös - - Äiti lauloi 

herätyslauluja, kaiken maailman semmoisia että ’hyvää huomenta ja herätys ja nyt mennään’ –

idealla - - En tiiä oliko ne oikeita lauluja, mutta sama laulu tuli kyllä useampana aamuna - - Jotkut 

oli pätkiä mun mielestä joistain muistakin lauluista.” H3:n mukaan hänen äitinsä siis yhdisteli 

tuttuja lauluja ja lauloi myös omiaan. Tässä vaikuttaisi olevan sama ilmiö, kuin H3:n muistellessa 

äidin siivouslauluja, jotka myös koostuivat erillisistä fraaseista. 
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5.3  Sukupolvien jatkumo 

Yksi laulu, jonka jokainen haastateltava mainitsi haastattelun aikana, oli Karjalan kunnailla lehtii 

puu. Kappale on alkuaan suomalainen kansansävelmä, jonka sanat menevät: ”Muistatkos, Emma, 

illan sen…” ja joka tunnetaan myös nimellä Emman laulu. Melodia alkuperää tai löytymispaikkaa 

on jäljitetty Iittiin, Kymenlaaksoon (eSävelmät, haettu 23.4.2014). Tämä Emman laulun sävelmä on 

toiminut melodiapohjana, kun Aksel Törnudd on aikoinaan kerännyt ja julkaissut laulukirjan, joka 

oli tarkoitettu kansakoulujen laulunopetukseen (Sibelius Akatemia, haettu 23.4.2014). Törnudd 

yhdisti kirjassaan kansanlaulujen melodioita ja tunnettujen runoilijoiden isänmaallisia tekstejä ja 

tästä yhdistelmästä, Emman laulusta ja Valter Juvan (oik. Juvelius) tekstistä kappale Karjalan 

kunnailla lehtii puu. (Sorvali, 2004). (Pajamo, s.a, haettu 23.4.2014). 

Tämä kappale nousi esiin jokaisessa haastattelussa. Valitettavaa oli, etteivät haastateltavat 

kuvailleet enempää miksi juuri tämä tietty kappale oli juuri heille niin tärkeä, mutta yleisesti ottaen 

jokainen sukupolvi nosti karjalaisista lauluista, myös tästä laulusta, esille juuri sanat. Jokainen 

haastateltava toi esiin kappaleen tai kappaleita, jotka heille ovat karjalaisia. Vanhimmalla 

sukupolvella näitä kappaleita oli eniten ja nuorimmalla vähiten. Kysymykseen: ”Mikä tekee 

lauluista karjalaisia?” vastattiin seuraavasti. ”Sanat”, sanoi H1. ”Ja sitten tulee niitä maisemia 

mieleen. Se vähä mikä mulla on muistoja sieltä, niin ne on semmoiset asiat mitkä tulee mieleen 

vahvasti.” H2 kuvaili taas lauluja niitä laulaneiden ihmisten kautta: ”No vähintäänkin se kun tää 

Karjala –sana tulee niissä hirveen monessa, niin se on siellä sanotuksessa. Ja kyllä mä koen että 

mulle on karjalaista kulttuuria siirretty aika vaihvastikin kun ajattelee, että sieltä tuli kuusi sisarusta, 

kaikki tyttöjä, niin heille on ollut hirvittävän vahva tää kulttuuri ja erittäin vahva näkemys siitä 

omasta syntyperästään, lähdöstään - - Niin tietysti ja kun isä oli siellä sotinut niin hänellä oli tosi 

positiivinen näkemys kaikkeen siihen karjalaisuuteen - - No mulle se tulee hirvittävän vahvasti 

näiden ihmisten kautta. Ne suhtautui niin positiivisesti karjalaisuuteen ja sitten ne lauloi juuri näitä 

lauluja. En mä tiedä miksi se liittyi juuri karjalaisuuteen.” Myös H3 liittää karjalaisuuden ihmisiin: 

”En tiiä - - Varmaan se, että siellä mainitaan jotain karjalaan liittyvää. Se on ehkä se suurin, mikä 

tekee siitä karjalaisen. Kun Suomessa kaikissa kappaleissa puhutaan luonnosta kun luonto on koko 

Suomessa, niin on hirvittävän vaikea sanoa, että se liittyis jotenkin vain Karjalaan. - - Hei joo - - 

Tää Karjalan kunnailla - - Minä oon kyllä kuunnellut siitä sitä Ensiferumin versiota - - Mutta sitä 

laulettiin varmaan jossain hautajaisissa - - juu mummon hautajaisissa - - En mä tiedä karjalasen, 

sillein ainakin suomalaisen siitä tekee se Ensiferumin versio - - musiikkityyli on se mikä tekee siitä 
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mulle enemmän sellaisen suomalaisen - - Mutta ne sanat siinä ja sitten se että kaikki sanoo, että se 

on karjalaista, niin kai se sitten on - - Ja sitten se muistuttaa mummosta.” 

Kaikki haastateltavat toivat siis esiin sanat. Juuri se, että laulussa mainittiin Karjala, vaikkei se 

karjalankielistä laulua ollutkaan, nousi esiin. Samoin H1 ja H3 puhuivat luonnosta ja sen 

merkityksestä, joskin H3 ei osannut ajatella ettei luonto liittyisi yhtä hyvin niin Suomeen kuin 

Karjalaankin. H2 ja H3 toivat esiin ihmiset ja sen yhteisön jossa kappaletta laulettiin. Heitä 

kappaleet muistuttivat tietyistä ihmisistä ja nämä ihmiset muistuttivat Karjalasta, mikä teki 

kappaleestakin karjalaisen. Kukaan vastaajista ei tuonut esiin kappaleen melodiaa tai rytmiä, vaan 

heille näyttää olleen tärkeämpiä kappaleen tuomat mielleyhtymät kuin musiikilliset tekijät. 

 

  



23 
 

 
 

6 Pohdintaa 

6.1  Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää karjalaisten evakkojen laulujen periytymistä 

sukupolvelta toiselle. Tutkimuksessa löytyi lauluja, jotka olivat periytyneet, mutta suurin osa 

lauluista jäi itsenäisiksi kappaleiksi. Jokaisesta sukupolvesta valittiin yksi edustaja ja haastateltavia 

oli kaikkiaan kolme. He olivat kaikki sukua keskenään ja tunsivat toisensa. Haastattelut olivat 

puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa haastateltavat saivat kertoa hyvin vapaasti annetusta 

aiheesta. 

Tämän tutkimusaineiston pohjalta voidaan siis sanoa, että laulujen siirtymistä on tapahtunut. Sitä on 

tapahtunut sekä kahden ihmisen välillä että isommassa ryhmässä, esimerkiksi suvun tapahtumissa 

kuten hautajaisissa. Yksi ainoa kappale oli sellainen, joka oli siirtynyt kaikille kolmelle 

sukupolvelle, kahden sukupolven välisiä kappaleita löytyi useampia. Kirjallisuudessa mainittua 

useampisuuntaista periytymistä ei kuitenkaan löytynyt tästä aineistosta. 

 

6.2  Teorian ja aineiston yhteensopivuus 

Tutkimuskysymykseni olivat ”miten karjalaisten evakkojen laulut ovat siirtyneet sukupolvelta 

toiselle ja missä yhteydessä siirtymistä on tapahtunut”. Mielestäni ainakin tämän aineiston osalta 

voidaan tehdä johtopäätös, että vaikka kansanperinteen keruu ja sen tutkimus ovat muuttuneet (HY, 

Folkloristiikan historia), kansanperinnettä on edelleenkin olemassa ja se siirtyy sukupolvelta 

toiselle. Toki nyky-yhteiskunta, esimerkiksi viestintävälineet, ovat tuoneet siihen oman leimansa. 

Tästä hyvänä esimerkkinä juuri tuo Karjalan kunnailla lehtii puu –kappale, jota nuorimman 

sukupolven edustaja sanoi kuuntelevansa, mutta myönsi pitävänsä enemmän modernimmasta, 

musiikkityyliltään hänelle sopivasta versiosta. Kuitenkaan tällainen ajatus ei välttämättä sodi 

kovinkaan pahasti kansanperinnettä vastaan. Kuten alussa todettiin, kansanperinne elää ja jokainen 

aika, minkä läpi se kulkee, jättää siihen oman leimansa. Näin ollen kappaleen uudelleen 

sovittaminen tai hieman erilaisemmasta sovituksesta nauttiminen ja sen välittäminen saattavatkin 

tehdä juuri sitä samaa muutosta alkuperäiseen kappaleeseen, kuin mitä historia on jo sille tehnyt. 

Jos lähdetään siitä tiedosta, että alkujaan Karjalan kunnailla lehtii puu –kappale ei edes ollut sen 

niminen, vaan se sanoitettiin täysin uusiksi (Pajamo, s.a, haettu 23.4.2014), tekeekö pari 

sähkökitaraa siitä yhtään sen erilaisempaa kuin uudet sanoitukset? Tuolloinkin sanat tehtiin ajan 
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henkeen sopiviksi, ehkä nytkin tuo sovitus on tehty juuri ajan henkeen sopivaksi ja samoin kuin tuo 

sanojen vaihto jätti aikoinaan jälkensä kyseiseen kappaleeseen, ehkä tuo sähkökitara on tullut 

jäädäkseen ja kappale elää nuorten keskuudessa siihen kontekstiin sopivana versiona.  

Bertaux ja Thompson tuovat ilmi kirjassaan, että siirtyminen ei ole vain yksisuuntaista (2009, 1-2). 

Etsittäessä vastausta kysymykseen ”miten karjalaisten evakkojen laulut ovat siirtyneet”, kävi ilmit, 

että mikäli siirtyminen oli tapahtunut vain perheen sisällä, se pääasiassa oli tapahtunut vanhemmilta 

sukupolvilta nuoremmalle. Tähän saattoi vaikuttaa se, että haastateltaville ei ollut etukäteen 

kerrottu, että siirtymistä voi tapahtua toisinkin päin ja he ehkä ajattelivat lähtökohtaisesti, että 

laulujen pitää olla jotain joka on perheen sisällä periytynyt vanhemmalta nuoremmalle. Täysin 

päinvastaista sukupolvijärjestystä, siirtymistä nuoremmalta vanhemmalle, ei tullut haastatteluissa 

ilmi. Laulujen siirtyminen on siis ehkä käsitetty pikemminkin laulujen periytymisenä. 

Hahmotettaessa ”missä yhteydessä laulut siirtyivät” voidaan todeta, että laulut siirtyivät niin 

arkiaskareiden lomassa kuin myös isommissa tapahtumissa. Tästä aineistosta nousi vanhempien 

laulamisen lisäksi myös hautajaiset, joihin suku kokoontui ja osa lauluista tarttui kuulijoiden 

matkaan myös näistä tapahtumista. Haastatteluissa kävi siis ilmi musiikkisukupolven merkitys 

siirtymisessä. Jokaisessa haastattelussa mainittiin koulu ja sen vaikutus henkilön laulurepertuaariin. 

Samoin kirkolla ja kirkkokuorolla oli ollut perheen ohella merkittävä osa henkilön 

laulurepertuaarin kokoamisessa. Perhe ei siis ollut ainoa, joka siirsi lauluja uusille sukupolville, 

vaan siirtymistä on voinut ja todennäköisesti esimerkiksi tapahtumissa on tapahtunutkin samaan 

sukupolven edustajien kesken. 

Mikään teoria ei suoraan sano paljonko lauluja pitäisi siirtyä sukupolvelta toisella ja paljonko niitä 

ns. ”häviää matkalle”. Ehkä jonkun tiukan prosenttimäärän sanominen tässä kohdassa ei olisi 

mahdollista, sillä siirtymiseen vaikuttavat monet tekijät. Tästä aineistosta ei kuitenkaan noussut 

esiin haastateltavien tietoista tarvetta jättää jotain laulua laulamatta tai siirtämättä lapselle. Bertaux 

ja Thompsonhan olivat huomanneet tämän ”siirtämättä jättämisen” -ilmiön jo omassa teoksessaan, 

sillä ihmisillä on taipumusta siirtää lapsilleen asioita, joita he itse arvostavat ja jättää tietoisesti 

tiettyjä asioita siirtämättä (2005, 2).  Toki nämä asiat, jotka tietoisesti jätetään siirtämättä, voivat 

olla niin herkkiä tai henkilökohtaisia, ettei niitä haluta kertoa myöskään tutkijalle, jolloin ne 

väistämättä olisivat jääneet huomaamatta tässä tutkimuksessa. Kokonaisuudessa tämän aineistosta 

voisi vetää karkean johtopäätöksen, että kahden perättäisen sukupolven välillä lauluja siirtyy. Mitä 

taas tulee kolmen sukupolven jatkumoon, niin ainoastaan yksi laulu oli sellainen, joka yhdisti nämä 

kolme sukupolvea toisiinsa. Toki enemmänkin lauluja olisi varmaan löytynyt, mutta siihen nähden, 
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että haastateltavat toivat haastattelun aikana esiin nimeltä tai alkusanoiltaan noin 10–30 laulua, niin 

ainoastaan yksi oli sellainen, joka löytyi kaikilta haastateltavilta. 

 

6.3  Miten tutkimusta voisi jatkaa? 

Tutkimuksessa karjalaisuuden ja sen merkitykset yrittivät moneen otteeseen nostaa päätä, mutta 

niitä ei tässä lähdetty käsittelemään rajallisten resurssien takia. Tutkimusta voisi hyvinkin jatkaa 

evakkojen ja evakkosukujen keskuudessa tutkimuksella, joka yhdistelisi karjalaisuutta ja musiikin 

merkityksiä. Tässä tutkimuksessa jo sivuttiin aihetta, mutta olisi kiintoisaa tietää kuinka karjalaisten 

evakkojen musiikin merkitys on muuttunut evakkosukupolven jälkeen ja miten nuoremmat 

sukupolvet sen kokevat. Tämä myös sivuaisi nykyaikaista perinteentutkimuksen trendiä, jossa 

kiinnitetään huomiota nimenomaan siihen miksi joku aines siirtyy sukupolvelta toiselle ja miksi 

joku toinen asia taas ei (Tuomi-Nikula et al, 2013, 20; Bertaux & Thompson 2009, 2). 

Tutkimusta voisi myös syventää eri laulutyyppien osalta. Lastenlauluista, työlauluista ja 

hengellisestä musiikista on jo olemassa tutkimusta, mutta mihin tahansa näistä suuntauksista voisi 

tätäkin tutkimusta viedä ja keskittyä vain yhteen ainoaan aihealueeseen. Toinen vaihtoehto olisi taas 

keskittyä siirtymisen sosiaaliseen puoleen ja niihin tapahtumiin missä laulut siirtyvät ja 

nimenomaan näiden laulujen sosiaalisiin merkityksiin, niin yksilön kuin yhteisönkin näkökulmasta. 

Toki mikäli laulujen siirtymisestä saisi tehtyä ison otannan määrällisen tutkimuksen, olisi 

mielenkiintoista selvittää mikä on se todellinen määrä, joka lauluja säilyy aina sukupolven 

vaihtuessa. Tällainen tutkimus olisi tosin varmasti melko hankala järjestää ja jotta otanta olisi 

tarpeeksi iso, kovin syvälle lauluihin ja siirtymäketjuun pureutuvaan haastatteluun tuskin voitaisiin 

ryhtyä. 
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8 Liitteet 

 

Liite 1: Sukupuu 
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Liite 2: Tutkimuslupa 

 

Tutkimuslupa 

Tutkittavan suostumus haastattelun aineiston käyttöön kandidaatintutkielmani materiaalina. 

 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa musiikkitiedettä. Pyydän suostumustasi haastatteluun opintoihini 

kuuluvan kandidaatin tutkielmani suorittamiseksi. Tutkimukseni tarkoitus on kartoittaa karjalaisten 

evakkojen lauluja ja näiden laulujen periytymistä seuraavalle sukupolvelle. Tarkoitukseni on haastatella 

helmi- ja maaliskuun 2014 aikana yhden suvun evakkoja ja näiden jälkipolvia. Haastatteluun menee 

maksimissaan kaksi tuntia. 

Tutkijana sitoudun noudattamaan voimassaolevia tutkimusaineiston säilyttämiseen ja 

tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita ja asetuksia. Haastateltavien henkilöllisyys ei käy ilmi 

tutkimuksesta ja tutkimukseen osallistuville ei ole odotettavissa kielteisiä seuraamuksia osallistumisesta. 

Tutkittava voi missä kohdassa tahansa tutkimusta keskeyttää tutkimuksen omalta osaltaan. Annan mielelläni 

lisätietoja tutkimukseen liittyen. Opinnäytetyö julkaistaan. 

Uskon, että tutkimuksestani on tulevaisuudessa hyötyä, sillä evakkojen koko ajan ikääntyessä, heidän 

laulurepertuaarinsa kerääminen nousee tärkeäksi, mikäli sitä halutaan tulevaisuudessa säilyttää ja ymmärtää. 

Näillä lauluilla olisi myös perimätiedon säilymisen kannalta tärkeä merkitys tuleville sukupolville. 

 

___/___ 2014 

 

Sara Tulla 

puh. 

email. 

 

Haastattelulupa (jää tutkijalle) 

Suostun osallistumaan haastatteluun yllämainituilla ehdoilla. 

 

_________________________________________________ 

Aika ja paikka 

_________________________________________________ 

Allekirjoitus 

_________________________________________________ 

Nimenselvennys 
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Liite 3: Kysymysrunko 

Henkilötiedot 

1. Syntymävuosi?  

2. Sukupuoli?  

3. Paikka sukupuussa? 

4. Syntymäpaikka? 

5. Muuttoreitti Karjalasta/syntymäpaikasta nykyiselle paikkakunnalle ja vuodet? 

Lapsuudenperheen musiikki 

1. Mikä on varhaisin muistosi musiikista? 

2. Mikä on varhaisin muistosi laulusta? 

3. Laulettiinko perheessäsi? Kuka lauloi? Milloin laulettiin? 

4. Muistatko joitain yksittäisiä lauluja tai sävelmiä? Oliko perheellä ns. pravuuria? 

5. Harrastettiinko musiikkia kodin ulkopuolella? Ketkä harrastivat ja mitä? Miten harrastus 

näkyi perheen arjessa? 

Musiikki lapsuuskodin jälkeen 

1. Mitä muistat koulun musiikista? 

2. Harrastatko/oletko harrastanut itse musiikkia? Missä? 

Laulaminen omille/sukulaisten lapsille 

1. Laulatko nykyään ja missä yhteydessä? Mitä laulat? 

2. Muistatko laulaneesi/aiotko laulaa omille lapsillesi? Missä yhteydessä? Mitä lauluja? 

3. Onko jotain, mitä et aio missään nimessä laulaa? 

4. Koetko siirtäneesi vanhempiesi laulamia lauluja seuraaville sukupolville? Mitä lauluja on 

mielestäsi siirtynyt? 

Musiikki ja karjalainen identiteetti 

1. Onko joku mainitsemistasi lauluista mielestäsi ”karjalainen” laulu? Miksi tai miksi ei? 

2. Onko olemassa jotain laulua, joka on mielestäsi karjalainen? 

3. Mikä mielestäsi tekee tästä laulusta karjalaisen? 

4. Mitä koet välittäväsi eteenpäin laulaessasi tällaista karjalaista laulua? Millainen syvempi 

merkitys on tällaisen laulun laulamisella? 

5. Määrittelisitkö itsesi karjalaiseksi? Miksi tai miksi et? 
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Liite 4: Kuvaajat 1, 2 ja 3 

 

 
Kuvaaja 1: H1:sen laulurepertuaari laulujen jakautuminen eri genrejen kesken hänen itsensä 

kuvailemana. 

 

 
Kuvaaja 2: H2:sen laulurepertuaarin laulujen jakautuminen eri genrejen kesken hänen itsensä 

kuvailemana. 

Kuvaaja 1 

Kansallis- ja maakuntalaulut

Laulelmat

Hengelliset laulu

Karjalaiset laulut

Lastenlaulut

Iskelmä ja kevyt musiikki

Kuvaaja 2 

Kansallis- ja maakuntalaulut

Laulelmat

Hengelliset laulut

Karjalaiset laulut

Lastenlaulut

Iskelmä ja kevyt musiikki
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Kuvaaja 3: H3:sen laulurepertuaarin laulujen jakautuminen eri genrejen kesken hänen itsensä 

kuvailemana. 

 

 

Kuvaaja 3 

Kansallis- ja maakuntalaulut

Laulelmat

Hengelliset laulut

Karjalaiset laulut

Lastenlaulut

Iskelmä ja kevyt musiikki


