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Sotalapsi- termin ovat ottaneet käyttöön entiset sotalapset, jotka muistelivat  lapsuuttaan 

sotalapsena ensimmäisen maailman sodan aikana. Sota- lapsi termiä on käytetty laajasti. 

Tutkimuksessani tarkoitan sotalapsilla lapsia, jotka on siirretty turvaan sodan jaloista.   

Suomesta lähti  Ruotsiin  lähti kokonaisarvion mukaan   talvi-  ja jatkosodan  aikana 

70 000 -80 00 suomalaislasta.   Samanlaisia  lastensiirtoja oli tehty eri puolilla Eurooppaa. 

Suomesta lähetettyjen sotalasten määrä oli maailman  suurin suhteutettuna Suomen 

väkilukuun.    

Selvitän pro gradu –tutkimuksessani Ruotsissa sotalapsena olleiden kolmen suomalaisen 

elämäntarinoita. Tarkastelutapani on elämäkerrallinen. Tutkimukseni kohdistuu  vuosien 

1942  jälkeisiin tapahtumiin.  Tutkimushenkilöillä oli paljon samankaltaisia kokemuksia. 

He joutuivat sopeutumaan vieraaseen perheeseen sekä vieraaseen kulttuuriin ja palatessaan 

Suomeen sopeutumisen haasteet olivat jälleen edessä.  Työni  lähdeaineisto nojautuu  

vahvasti  haastatteluihin.   Haastatteluissa   painottuvat  sotalapsuuden aikaiset tapahtumat 

ja niiden vaikutukset haastateltavien elämässä. Tutkin   sotalapsuuden vaikutuksia 

erityisesti  sopeutumisen kautta.  

Sotalapsuuden kokemukset ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkimushenkilöiden elämään ja 

näin myös muokannut heidän identiteettiään. Kaikkien kolmen kerronnasta on 

havaittavissa suvaitsevainen suhtautuminen maahanmuuttajia kohtaan ja ymmärrys 

pakolaisten ja maahanmuuttajien haasteista. Haastateltavat  ovat osallistuneet 

kansainväliseen toimintaan sekä heidän  sosiaalinen verkosto on kansanvälistä. 

Haastateltavat  ovat kertoneet  sotalapsuudesta pääasiassa  myönteisesti,  heidän  

kerronnasta  heijastui vahva kiitollisuuden tunne sijaisperheitä kohtaan. 

Tutkimushenkilöiden sijaisperheillä oli   myötäelämisen taitoa, sotalapsen ja biologisten 

vanhempien välistä yhteyttä tuettiin,  sotalapsen huolenpito ja kasvatus toteutuivat  ja  

ihmissuhteista kehittyi elämän pituisia.  

Haastateltavat  pääsivät hyviin sijaiskoteihin. Valitettavasti näin ei tapahtunut kaikilla 

70 000- 80 000 sotalapsella.  Sijaispaikkojen valvonnassa oli  selvästi puutteita.  Entisten 

sotalasten merkittävät sopeutumista edesauttaneista tekijöitä  olivat pysyvät ihmissuhteet ja  

sijaiskotien  valmiudet  tunnistaa sotalasten tarpeita. 

Asiasanat: sotalapsi, elämänkertatutkimus, elämäntarina, haastattelu, identiteetti, 

sopeutuminen,  akkulturaatio, kannattelevat tekijät. 
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1 JOHDANTO  

 
Tarkastelen työssäni  sotalapsena Ruotsissa olleiden suomalaisten   elämäntarinoita. 

Lähestyn   aihetta elämäkerrallisella tutkimusotteella.   Lähdeaineistoni   nojaa  pitkälti  

työni informanttien sotalapsuuden kokemuksiin,  jotka olen kerännyt  haastattelujen avulla.  

Tarkastelen  sotalapsuuden vaikutuksia erityisesti  sopeutumisen kautta, nostan työssäni 

esille erityisesti seuraavat kysymykset:  miten sotalapset sopeutuivat Ruotsiin ja miten 

sotalapset kokivat Suomeen paluun. Omat elämänkokemukseni vaikuttavat  aiheen 

valintaa. Olen perheeni kanssa asunut  kahdeksan vuotta Ruotsissa ja  ulkomailla yhteensä  

yli  11 vuotta ja keväällä 2013   palasimme takaisin Suomeen.  Sopeutumiseen liittyvät 

kysymykset ovat olleet  vahvasti läsnä perheemme elämässä. 

 

Ruotsissa asuessamme totesin  sotalapsi- käsitteen yleisen käytön.  Aihe oli kuitenkin 

jäänyt minulle melko tuntemattomaksi siihen asti  kunnes  edellisessä työpaikassani 

minusta tuli  sotalapsen ammatillinen tukihenkilö.  Oli kylmä helmikuu vuonna 2010. 

Silloinen esimieheni ilmoitti minulle, että kohtapuolin kouluumme saapuu ilman 

vanhempiaan paennut seitsemäntoistavuotias tyttö  Eritreasta.  Meillä ei ollut muuta tietoa 

tytön taustoista.   Taustatiedot jäivät puutteelliseksi, sillä suojattu identiteetti esti 

informaation hankinnan.  

Vuoden kestäneen yhteistyömme aikana sotalapsi  kertoi kokemuksistaan ja ikävästään. 

Erityisen mieleen painavana muistan hänen kertomukset   elämästä  pakolaisleirillä 

Sudanissa sekä pakomatkasta Ruotsiin.  Sotalapsen kertomus vaikutti minuun. Mietin 

monesti, miten hän pärjää ja miksi hän pakeni.  

Eritrealaisen sotalapsen  tarina on yksi sotalapsihistorian jatkumoa. Myös suomalaisia 

sotalapsia on siirretty Ruotsiin.  Lähes  80 000 suomalaista  sotalasta  on  lähetetty  

Ruotsiin ja Tanskaan  jatko - ja talvisodan aikana. Ruotsiin lähetettyjen sotalasten 

kokemukset ovat monelle ruotsinsuomalaiselle tuttuja  suomalaisten sotalasten elämästä.   

Oma mielenkiintoni kohdistuu sotalapsiin, jotka ovat  siirretty Suomesta  turvaan Ruotsiin  

talvisodan syttymisen jälkeen 30.11.1939.   
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2  TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

 
Seuraavaksi kuvaan, mitä sotalapsi-termillä ymmärretään ja miten sotalapsi-termi   

näyttäytyy tutkimuksessani. Lisäksi selvitän, miksi  sotalasten sijoituksiin on päädytty ja 

minkälainen yhteiskunnallinen ilmapiiri vallitsi sen hetken ympäristössä. Luvun lopussa 

esittelen sotalapsia käsitteleviä tutkimuksia sekä  nykypäivän sotalasten tilannetta. 

2.1. Sotalapsi  

Sotalapsi-termin ottivat käyttöön entiset sotalapset, jotka muistelivat lapsuuttaan 

ensimmäisen maailman sodan aikana.  He kutsuivat muistellessaan lapsuuttaan itseään   

”Kriegskind-termillä”. (Salminen 2007, 10.) Sotalapsi-termiä on käytetty laajasti. Yleisesti 

sotalapsista puhuttaessa on tarkoitettu lapsia, jotka on siirretty turvaan sodasta.  

Sotalapsiksi on kutsuttu myös lapsia, jotka ovat muuttaneet elintarvikepulan vuoksi  

toiseen maahan  sodan jälkeen. Lisäksi sotalapsiksi on kutsuttu lapsia, jotka ovat syntyneet 

toisen maailman sodan aikana tai heti sodan päättyessä,  lasten  äiti oli paikallinen ja isä oli  

ulkomaalainen sotilas. Kyseiset äidit ja lapset kokivat syrjintää ja halveksuntaa sen 

aikaisessa yhteiskunnassa. (Salminen 2007, 15.) 

Käsillä olevassa tutkimuksessani tarkoitan sotalapsilla lapsia, jotka on siirretty turvaan 

sodan jaloista. Kiinnostukseni kohdistuu  sotalapsina Ruotsissa olleiden suomalaisten  

kokemuksiin. 

 

2.2.  Lastensiirrot 

 

Lasten siirtäminen  pois sodan jaloista ei ollut poikkeuksellista, esimerkiksi  Ruotsiin  

saapui  sotalapsia  vuosien 1919- 1924 välisenä aikana, jolloin  Ruotsi otti vastaan   24 000 

sotalasta Keski- Euroopasta. (Kavén 2011, 16.)  Lisäksi Ruotsiin saapui  1930- luvulla 

juutalaislapsia ja lapsia Espanjan sisällissodasta. (Salminen 2007, 303.)  Ruotsi ei ollut 

halukas Hitlerin valtaantulon  jälkeen vastaanottamaan juutalaislapsia.  Juutalaislapsia  ei 

koettu   poliittisiksi pakolaisiksi.  Ruotsissa ei ollut  myöskään valtiollista eikä kunnallista 

pakolaispolitiikkaa, joten yhteiskunnasta puuttuivat   taloudelliset, sosiaaliset  sekä   

psykologiset valmiudet pakolaisten auttamiseksi.   Rahoitus järjestyi  yksityiseltä taholta. 

Vuonna 1937 Ruotsissa astui voimaan ulkomaalaislaki, joka ei kuitenkaan koskenut 

juutalaisia. Kristalliyön tapahtumat muuttivat Ruotsin asenteen.  Marraskuun 9.-10. 
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välisenä yönä juutalaisiin kohdistui silmitöntä väkivaltaa. Kristalliyön tapahtumien jälkeen 

Ruotsiin saapui  500 juutalaislasta. Useat lapset jäivät pysyvästi Ruotsiin. Juutalaisia 

tutkinut Ingrid Lomdfors toteaa  ruotsalaisten suhtautuneen myönteisemmin 

suomalaislasten auttamiseen.  Ruotsi otti vastaan suomalaisia lapsia satakertaisen määrän 

verrattuna juutalaislapsiin. (Salminen 2007, 13-14.)   

Suomi on ottanut  vastaan sotalapsia vuosien 1919- 1925 välisenä aikana. Suomeen  saapui 

noin.2200 saksalaislasta.  Suomessa otettiin mallia  Ruotsissa  ja Tanskassa       

toteutuneesta hyväntekeväisyystyöstä sekä loma- ja kummitoiminnasta. Sotalasten 

auttaminen oli   osa ulkopoliittista toimintaa.  Valtiot osoittivat  ulkopoliittisen kantansa   

sotalasten auttamisella.   Ensimmäisen maailmansodan jälkeen muodostui  tietynlainen 

kansainvälinen politiikka, jossa  yhdistyivät  kansallinen sekä kansainvälinen toiminta. 

(Salminen 2007, 10, 303.) 

Myös Toisen maailman sodan jälkeen  lastensiirrot ovat olleet käytössä. Suomen lisäksi  

Englanti  lähetti lapsia turvaan brittiläisen kansanyhteisönmaihin sekä Yhdysvaltoihin. 

Saksalaisia lapsia lähetettiin turvaan Berliinistä. Vuonna 1975 Etelä-Vietnamista on 

lähetetty 2000 lasta Yhdysvaltoihin, näiden lasten isä oli useasti amerikkalainen sotilas. 

(Salminen 2007, 15.) 

Lasten siirtäminen pois sodan keskeltä ei ollut erikoista. Poikkeuksellista oli 

suomalaislasten siirtojen suuruus.  Suomen väkilukuun  verrattuna lastensiirrot  olivat 

laajuudessaan     maailman suurin  lastensiirto- operaatio. (Kirves 2010, 91.) 

 

2.3. Sotalapset Suomesta 

 

Suomi liittyi  toiseen maailmansotaan Neuvostoliiton  hyökättyä  Suomeen vuonna 1939. 

Ruotsissa nousi vahva myötätunto   Suomen auttamisen puolesta. (Pulma 1987, 206.)   

Ruotsissa syntyi kansanliike, jonka iskulause oli Finlands sak är vår, iskulause muistutti, 

että suomalaiset puolustivat sodassa myös ruotsalaisia. Neuvostoliitto mahdollisena  

tulevana rajanaapurina herätti  Ruotsissa pelkoa. (Kavén 2010, 14.)  Ruotsi ulkoministerin 

puoliso Maja Sandler  sekä filosofian tohtori Hanna Rydh- Munck af Rosenschöld  

ehdottivat  ruotsalaisille naisjärjestöille   suomalaislasten siirtämistä Ruotsiin.  

Tukholmassa  kokoontuivat 4.12.1939 kahdenkymmenen  eri järjestön edustajia, 

tapaamisessa olivat edustettuina muun muassa   Svenska Röda Korset, Internationella 
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Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Föreningen  Rädda Barn, Fredrika Bremer-yhdistys 

sekä Kvinnokomittén för Spaniens barn. (Salminen 2007, 58.) Yhteisenä tehtävänä oli 

miettiä, miten avustustoiminta tulisi järjestää Suomen hyväksi. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Maja Sandler (Kavén 2010, 10). 

Päämääränä oli perustaa järjestö, joka keskittyi auttamaan Ruotsiin tulleita suomalaisäitejä 

ja lapsia. Jo seuraavana päivänä 5.12.1939 perustettiin  keskusjärjestö, jonka tehtävänä oli 

järjestää Suomelle tarjottavaa apua. Järjestön nimeksi tuli Central Finlandshjälpen (CF, 

Suomen avun keskus.)  (Kavén 2010, 9.) Central Finlandshjälp aloitti toimintansa 

yksityisen tahon toimesta, kuitenkin varsin pian se pääsi valtion tuen piiriin, kun prinssi 

Wilhelmin johdolla perustettiin  Kungliga kommittén för Centrala Finlanshjälpen. (Kirves  

2010, 95.)  

Ruotsalaiset suhtautuivat myönteisesti suomalaislasten siirtoihin. Muutamassa viikossa oli  

lähes 10 000 ruotsalaisperhettä ilmoittautunut halukkaaksi suomalaislapsen kasvattajaksi. 

Varsinaista toimintamallia  ruotsalaisperheillä ei ollut.  Toiminta pohjautui  ensimmäisen 

maailmansodan aikaisiin toimintatapoihin, jolloin Ruotsiin tuotiin   lapsia erityisesti 

Itävallasta ja Saksasta. (Kavén 2010, 16.)    Ensimmäinen lastenkuljetus Suomesta Ruotsiin  

tapahtui 15.12.1939. Talvisodan lopussa oli Ruotsiin siirretty noin 9000 suomalaislasta. 

Lapset olivat iältään 3-12-vuotiaita. Oli myös tapauksissa, joissa alle kolmevuotiaan äiti 

sijoitettiin yhdessä lapsen kanssa. (Pulma 1987, 206.) Myös Norja ja Tanska ottivat  

vastaan  suomalaislapsia. Tanskaan lähetettyjen sotalasten määrä oli noin 3800 ja Norjaan 

noin 100 lasta (Kirves 2010, 92). 

 

Suomen valtio suhtautui alussa kielteisesti lastensiirtoihin, lastensiirroilla pelättiin 

viestittävän viholliselle, etteivät suomalaiset usko  mahdollisuuksiin  selvitä  sodasta. 

Lisäksi lastensiirrot herättivät pelkoa siitä, että sotalapset jäävät  lopullisesti Ruotsiin.( 

Kirves 2010, 92.) Vuonna 1941 porvarilehdistö kritisoi  lastensiirtoja. Lastensiirtokysymys 

aiheutti eduskunnassa kahtijaon: RKP sekä SDP olivat lastensiirtojen puolesta kun taas 

porvarillinen taho korosti  lasten Suomessa tapahtuvaa hoitoa sekä suomalaisille  perheille 

suunnattuja raha- ja tavara-avustusten merkityksellisyyttä. Poliittinen johto koki myös 

lasten siirrot ulkopoliittisesti kiusallisiksi.   Lastensiirtokomitea pyrki välttämään 

lastensiirtoihin liittyvän arvostelun. Vuonna 1942 sensuuri esti lastensiirtoihin kohdistuvan 

arvostelun. (Pulma 1987, 206.) 
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Välirauhan aikana  suomalaislapsia on kuljetettu  lomanviettoon  Ruotsiin. Jatkosodan 

syttyessä Ruotsi Punainen Risti ilmoitti halukkuutensa vastaanottaa suomalaisia sotalapsia.  

Suomessa  sisäministeriö suhtautui alussa kielteisesti sotalapsien siirtoihin.  Erityisesti 

lasten kuljetusten kustannukset herättivät kritiikkiä Suomessa. Ruotsin valtio sitoutui 

kuitenkin maksamaan lastensiirroista aiheutuneet kustannukset. (Kirves 2010, 92.)  

Vuonna 1944 sisäministeriön asenne muuttui lastensiirtoja kohtaan myönteisemmäksi, sillä  

Ruotsi lupautui kustantamaan suomalaislasten perhehoidon. Mannerheim-liitto sekä Koteja 

kodittomille lapsille ry: n edustajat perustivat Pohjoismaiden Suomen avun keskuksen. 

(Pulma 1987, 206.) Suomalaiset toivoivat, että  lastensiirrot saisivat aikaan Ruotsissa  

suopeamman poliittisen  ilmapiirin Suomea koskevissa asioissa.  Suomessa käynnistyi 

voimakas propaganda lastensiirtojen puolesta. Lastensiirtokomitea  esitti toiminnasta  

filmejä, lehdissä oli ilmoituksia, joissa etsittiin sotalapsiksi  lähtijöitä ja  kouluissa 

kerrottiin sotalapsitoiminnasta. Vanhemmat tekivät useasti päätöksen lapsensa sotalapseksi 

lähettämisestä sotalapsina olleiden  kokemusten välityksellä.    Monet vanhemmat lapset 

halusivat myös  lähteä Ruotsiin.  Sosiaalitoimi kannusti erityisesti toimeentulovaikeuksissa 

olevia lapsiperheitä lastensiirtoihin. Päätökset lapsen sotalapseksi lähettämisestä  tehtiin   

nopeasti ja yleinen ilmapiiri Suomessa oli,  että lapsen pääsy Ruotsiin oli etuoikeus. 

(Kirves  2010, 93.) 

Lastensiirtoja myös kritisoitiin, lehdissä oli kirjoituksia, jossa ihmeteltiin, miksei Ruotsi 

avustanut Suomessa  lapsia ja perheitä. Erityisesti maalaisliitto ja IKL arvostelivat 

lastensiirtoja. Lastensiirtoja on perusteltu  elintarvikepulan helpotuksilla sekä äitien 

vapautumisesta kotitöistä Karjalan uudelleen rakentamisen pariin. Lastensiirrot olivat 

myös poliittinen kannanotto.  Saksan rinnalla taisteleminen aiheutti ristiriitoja, eikä 

humanitäärisestä avusta kieltäytyminen olisi vahvistanut Suomen ja Ruotsin välejä. (Pulma 

1987, 206.) Yleisimmät tekijät lapsen sotalapseksi lähettämiselle olivat perheiden suuri 

lapsilukumäärä, lapsen sotaorpous, lapsen isän rintamalla olo sekä evakuointi. (Kirves  

2010,  94.) Lisäksi sotalapsiksi lähetettiin lapsi, joiden koti  oli tuhoutunut  pommituksissa, 

sotainvalidien lapsia ja karjalaislapsia, joiden vanhemmat olivat jälleenrakennustyössä. 

Sotalapsiksi lähetettiin lapsia 2-7 vuoden ikäisenä. Käytännössä sotalapsiksi pääsivät lähes 

kaikki halukkaat alle 14-vuotiaat.  Ruotsi ei virallisesti ottanut vastaan parantumattomasti 

sairaita suomalaislapsia, kuitenkin Ruotsin lastensairaaloissa on sotien aikana  hoidettu 

12 500 suomalaislasta. (Kirves 2010, 98.) Jatkosodan aikana suomalaislasten  siirrot 
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jatkuivat, Ruotsiin lähetettiin  noin 70 000 lasta joko virallisesti tai yksityisesti (Pulma 

1987, 206-207). 

Yleinen käsitys  oli, että lasten oleskelu Ruotsissa olisi lyhytaikaista, sillä sodan ei uskottu 

kestävän kauan. Sotalapsien lähettämisestä muodostui kansanliike ja  suuruudeltaan siitä 

muodostui paljon suunniteltua suurempi. Yleinen mielipide oli, että lasten pääsy 

sotalapseksi oli etuoikeus. Vanhemmat kuitenkin pian huomasivat, että ruotsalaiset 

kasvattivanhemmat kiintyivät lapsiin ja kotiinpaluu ei ollut ongelmatonta.(Kirves 2010, 

96-97.) 

Lastenpsykiatria ei ollut  vielä tietoinen, miten kiintymyssuhde ja hoivaavasta olossa ero 

vaikuttaisi lapsen henkiseen kehitykseen (Kirves 2010, 96).  Toimiva kiintymyssuhde 

auttaa lasta kognitiivisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Kiintymyssuhteen avulla  

muodostuvat identiteetti ja sisäisen turvallisuuden tunne. Kiintymyssuhde muodostuu  

lapsen ja    lapsen hoivaavan  ihmisen välille. (Kirves 2010, 116.) 

Vieraan kielen käyttö aiheutti sotalapsille  haasteita, vieras kieli vaikutti siihen, ettei lapsi 

pysty ilmaisemaan  tarpeitaan tai  vaikuttamaan elämäänsä. Kuitenkin  entisillä sotalapsilla 

on huomattu olevan hyvät   valmiudet   tunnistaa ja ilmaista tunteitaan .Sotalapsuuden 

kokemukset ovat yksilöllisiä. Erityisesti sotalapsen iällä on ollut suuri merkitys siihen , 

miten erokokemus on koettu, varhaislapsuuden erokokemus on ollut monesti 

traumaattinen, sillä ymmärrystä  tilanteesta ei ole ollut. Lapsen erokokemukseen  vaikuttaa 

lapsen temperamentti, eron kesto ja miten lasta sijoituspaikassa on hoidettu , sekä 

aikaisemmat kokemukset elämässä. (Kirves 2010, 115- 116.) 

Monen suomalaisen sotalapsen sijoitus  Ruotsissa oli onnistunut, kuitenkin valitettavan 

usein myös sotalapsuusajasta  on jäänyt huonoja muistoja. Sotalapsiksi lähti lapsia, joiden 

elämäntilanne oli valmiiksi kuormittunut,  useat heistä olivat sotaorpoja ja evakkolapsia jo 

lähtötilanteessa Suomessa. Kuormittavat elämänkokemukset heijastuivat oireiluna 

Ruotsissa, lapset olivat monesti Ruotsiin saapuessaan sekä fyysisesti että psyykkisesti 

huonossa kunnossa ja elämää hallitsi pelon tunteet. Myös sijaisperheitä ja heidän taustoja 

ei kartoitettu tarpeeksi, sillä suomalaislapsia oli sijoitettu koteihin, joissa sijaisvanhemmilla 

oli esimerkiksi mielenterveydellisiä haasteita tai päihderiippuvuutta. Suomalaislapsia on 

käytetty hyväksi myös työvoimana, näyttelyesineenä tai seksuaalisen hyväksikäytön 

uhrina. (Kirves 2010, 105-106.)   
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2.4. Paluu Suomeen 

 

Vuonna 1945 Lastensiirtokomitea selvitti lasten kotiin paluun mahdollisuutta kyselyjen 

avulla  Kyselystä ilmeni että, alle puolet vastanneista olivat halukkaita nopeasti  ottamaan 

lapsensa takaisin Suomeen.  Kyselyn tuloksista huolimatta lastensiirtokomitea määräsi 

lapset palautettavaksi. Seurauksena oli monta surullista  tapahtumaa. Lapsilla ei ollut aina 

kotia, johon  palata. Vuonna 1946 Ruotsi ja Suomi sopivat, että tietyissä tilanteissa lapsella 

oli mahdollisuus hakea lykkäystä kotiin paluuseen, näitä syitä olivat: orpous, keskeneräiset 

ammattiopinnot, vanhempien tai sisaruksen sairaus, asumisvaikeudet tai vanhempien 

köyhyys. (Pulma 1987, 208.) 

Vuonna 1948 lastensiirtokomitean tilalle tuli kotiuttamisongelmia selvittävä valtion 

komitea. Kotiuttamisesta muodostui myös juridinen kysymys. Suomalaisten lasten 

jääminen Ruotsiin oli väestöpoliittinen tappio. Arvioltaan 15 000 suomalaislasta jäi  

pysyvästi Ruotsiin. Sotalapsilla   oli monesti vaikeuksia kotiutua uudelleen Suomeen. 

Sopeutumisvaikeuksia  oli kodissa ja koulussa. (Pulma 1987, 207.)   

Kotiutumista vaikeutti heikko suomen kielen taito. Myös elintason eroavaisuus aiheutti 

monille lapsille vaikeuksia. Suomi oli köyhä maa ja elintason ero Ruotsiin oli ilmeinen. 

Vaikeinta oli erityisesti varhaislapsuudessa Ruotsiin lähetetyillä lapsilla. Lapset saattoivat 

kiintyä kasvatusvanhempiin, myös kasvatusvanhemmille ero lapsista saattoi olla vaikea. 

Seurauksena oli aina 1950-luvulle asti käytyjä oikeudenkäyntejä. Suomalaiset sotalapset 

olivat kokeneet myös kiusaamiskokemuksia Suomeen palatessaan. Kiusaamisia tapahtui  

useasti ennakkoluulojen vuoksi. (Pulma 1987, 207-209.) 

Lastensiirtoja on arvosteltu julkisuudessa jälkikäteen, lapset olisi pitänyt valmistella 

paremmin lähtöön esimerkiksi ruotsikielen opetuksella, myös sijaisperheiden valvonnassa 

oli selvästi puutteita. Kuitenkin Ruotsin parempi terveydenhuolto ja elintaso vaikuttivat 

siihen, että suomalapset saivat fyysisesti paremmin tukea omaan hyvinvointiin kuin 

Suomessa olisi tapahtunut. Vuosina 1941-1943 lapsikuolleisuus oli Suomessa 13,3 

promillea, Ruotsissa vastaava luku oli 2,1 promillea. Ruotsin antama  tuki suomalaislasten 

hyvinvointiin oli merkittävä. (Kirves 2010, 116.) 
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Suomessa oli  järjestöillä  1930 -luvulla   julkista valtaa vahvempi asema sosiaalihuollon 

kentällä. Yhdistyksissä toimittiin erityisesti lasten, nuorten, äitien ja  kotien  hyväksi.   

(Anttonen& Sipilä 2000, 50.) Kuntien toiminta lastensuojelussa ja lastenhoidon 

järjestämisessä oli vähäistä. (Kuusi 1931, 1012-1017>Anttonen &Sipilä 2000, 50). Suuri 

osa  järjestöjen aloittamista toiminnoista siirtyi  myöhemmin julkisen vallan alaisuuteen  

(Anttonen &Sipilä 2000, 50.) Sotien välisenä aikana Suomen valtion asema vahvistui 

yhteiskuntakehityksen ohjaajana sekä säätelijänä. (Anttonen &Sipilä, 2000,  46.) 

 

2.5. Aiempi tutkimus sotalapsista 

 

Sodan jälkeen sotalasten kokemuksista on Suomessa puhuttu varoen. Paasikivi  korosti 

Ruotsin suhteiden merkitystä ja Neuvostoliiton uhkaa (Kavén 2010, 283). Suomalaisista 

sotalapsista on kirjoitettu Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa tieteellisiä tutkimuksia sekä  

kaunokirjallisuutta. Sodan jälkeinen  kirjoitustyyli oli faktapohjasta. Myöhäisempää 

tutkimusta on kuvattu  melko kapeaksi ja pieneen tutkimus- ja lähdeaineistoon 

nojautuvaksi. Kuitenkin sotalapsi teema on kiinnostanut lääketieteilijöitä, kriminologeja, 

kasvatustieteilijöitä, psykologeja ja sosiologeja. (Salminen 2007, 22.) Ilmiö on  kiinnostava 

ja moniulotteinen. 

Heikki Salminen  tarkastelee  lisensiaatintutkimuksessaan  ”Lappukaulassa yli 

Pohjanlahden” (2007)    dokumenttien avulla  lastensiirto-organisaatioiden syntyä sekä  

toimintaa vuodesta 1939 lähtien. Hän tarkastelee tutkimuksessaan myös sotalasten 

kotouttamiseen liittyviä haasteita. 

Lastenlääkäri Eila Räsänen on tehnyt Kuopion yliopistoon väitöskirjan vuonna 1988:  

”Lapsuusajan seperaatiokokemusten vaikutus aikuisiän psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen 

sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Psykososiaalinen tutkimus sotalapsiseperaation 

myöhäisvaikutuksista”. Hän vertaili tutkimuksessaan 379  sotalapsina  olleiden 

kokemuksia   Suomessa sodan aikana olleiden  144: ään ikätoveriin. Tulokset on käsitelty 

tilastollisesti. Tutkimustuloksesta ilmeni, että sotalapsuus ei useasti  vaikuttanut lapsen 

psyykkiseen kehitykseen. Elämäntilanteet olivat myös Suomessa epävakaat. Lapset olivat 

monesti tietoisia, miksi heidät oli lähetetty Ruotsiin. Sotalapsilla sopeutumista hankaloitti 

vaikeudet ruotsin kielessä. Monesti  sotalapsilla  koulunkäynti oli haastavampaa kuin 
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vertailuryhmän lapsilla. (Räsänen 1988, 23.)  Tutkimustuloksista ilmenee, että monilla 

sotalapsilla oli valmiuksia sopeutua muutoksiin.   

Hanna Alastalon (2013 )tekemästä  väitöskirjasta   Early life stress and later health- 

Cardiovascular disease and general health among former war evacuees  ilmenee, että 

Ruotsiin siirrettyjen sotalasten elämä on ollut  haastavampaa  kuin Suomeen jääneiden 

lasten. Tutkimuksessa  on vertailtu kohderyhmien terveyttä  ja stressin vaikutuksia elämän 

varrella. Tutkimustuloksista  on havaittavissa, että entisillä sotalapsilla stressin  vaikutus  

on kohottanut   sydäntauti- ja diabetesriskinä,  psykologiset vaikutukset  heijastuvat 

kohonneena  riskinä  päihde- ja mielenterveysongelmissa. (Alastalo 2013.) 

 

Pertti Kavén on kirjoittanut  väitöskirjan vuonna  2010 Helsingin yliopiston historian 

laitokselle: Humanitäärisyyden varjossa. Poliittiset tekijät lastensiirroissa Ruotsiin 

sotiemme aikana ja niiden jälkeen. Sotalapset toiveet ja todellisuus Hän tarkastelee 

väitöskirjassaan arkistolähteiden avulla poliittisten tekijöiden vaikutusta lasten siirtoihin. 

Kavén toteaa tutkimuksessaan, että  ulkopoliittisilla kysymyksillä oli   merkitystä 

lastensiirroissa.  Kavèn kritisoi lastensiirtoja, sillä niistä  aiheutui lapsille paljon traumoja. 

Erityisesti monelle suomalaislapselle  oli vaikea erota ruotsalaisesta perheestä. Lapset 

olivat ehtineet monesti kiintyä ruotsalaiseen perheeseen. (Kavén 2010, 285.) Kavénin 

arvion mukaan 7100 suomalaista sotalasta  lasta jäi  pysyvästi Ruotsiin.   Ruotsiin muutti 

myös  takaisin lähes 9 900 entistä suomalaista sotalasta. 

 

Ruotsalainen  Lillemor Lagnebron   on sosiaalityön väitöskirjassaan  Finska krigsbarn ( 

1994) tarkastellut sotalapsuuden vaikutuksia aikuisuudessa. Tutkimuksessa on esillä neljä 

teemaa:  matka Ruotsiin, minne minä kuulun,  kenen lapsi minä olen ja lapsuus 

symbolisena representaationa (Lagnebro1994, 4).  Matka Suomesta Ruotsiin oli erittäin 

merkityksellinen,  sen aikana lapsista tuli sotalapsia.  Matka oli myös sotalapsia yhdistävä 

tekijä. Tutkimuksessa ilmeni sotalasten identiteetin olleen kadoksissa. Biologinen perhe, 

kieli ja kulttuuri jäivät Suomeen ja kommunikointi ei toiminut kielitaidon puuttuessa. 

Muutokset tapahtuivat  lasten tärkeässä kehitysvaiheessa,  seurauksena oli useasti 

identiteettikriisi.  
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Biologisen perheen jääminen Suomeen herätti sotalapsissa kysymyksiä, miksi juuri minut 

lähetettiin Ruotsiin, enkö ollut tarpeeksi rakastettu. Haastateltavat kokivat myös 

syyllisyyttä kiintyessään  ruotsalaiseen perheeseen.  

Sotalapset kokivat myös   fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa. Myönteisempiä  muistoja oli 

adoptoiduilla sotalapsilla, sen sijaan lastenkotien lapsilla oli paljon negatiivisia muistoja. 

(Lagnebro 1997, 29-31.)  

Lagnebro on tutkimuksen yhteenvedossa todennut, että Ruotsi olisi voinut toimittaa avun  

Suomeen. Lasten oli parempi jäädä kotimaahan ja perheitä oli hyödyllisempää auttaa  

Suomessa. Tutkimuksen vastaajista yli 70% koki elämänsä Suomessa parempana. Kaksi 

kolmesta tutkimukseen osallistuneesta koki sotalasten siirrot virheellisenä ratkaisuna.  

Sotalapsuuden kokemukset aiheuttivat monesti  juurettomuuden tunteita,  heikkoa 

itsetuntoa sekä   ahdistuneisuutta. Sotalapsuuden kokemukset herättivät useilla  

tutkimuksen osallistuneissa kysymyksiä, kuka minä oikein olen ja mihin minä kuulun  

(Lagnebro 1997, 23.) Lagnebro toteaa tutkimuksensa lopussa, ettei hänen väitöskirjansa 

kautta tulevalla tiedolla voi Ruotsia kehottaa ottamasta sotalapsia tulevaisuudessa. 

Lagnebro korostaa kuitenkin lasten ehdoilla tapahtuvien päätösten tärkeyttä.  (Lagnebro 

1997, 185.) 

 

Vuokko Tuunainen on tehnyt vuonna 1982  soveltavan psykologian tutkimuksen: ”Sotien 

aikana Ruotsiin lähetettyjen lasten mielenterveydestä”. Hän tarkasteli tutkimuksessaan 48 

sotalapsena ollutta henkilöä, jotka olivat myöhemmin Suomessa psykiatrisessa hoidossa. 

Hän tutki varhaislapsuuden tunnesiteiden katkeamisen vaikutuksia mielenterveyteen.  

Hänen tutkimuksensa mukaan alle 4-vuotiaana  eroon äidistä joutuneilla lapsilla oli 

myöhemmin voimakkaampia mielenterveysongelmia kuin yli 4-vuotiaana  äidistä  

erotetulla lapsella.  Myös  sijoituksen kestolla  ja erojen määrällä oli  vaikutusta   

tutkimushenkilöiden mielenterveyteen.  Sisarusten mukanaolo sijoituksessa   vaikutti 

positiivisesti tutkimushenkilöiden  myöhempään psyykkiseen vointiin. (Tuunainen, 

Vuokko 1982 >Salminen 2007, 24.) Tutkimustulos poikkeaa Lillemor Lagnebro 

väitöskirjasta, jossa parhaimmin olivat sopeutuneet lapset, jotka olivat varhaislapsuudessa 

siirretty Ruotsiin (Lagnebro 1997). 
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2.6. Sotalapset nykypäivänä 

 

Suomessa kutsutaan nykypäivänä sotalapsiksi turvapaikan hakijoiden lapsia ja 

pakolaislapsia. Suomeen saapuneilla sotalapsilla on ollut samanlaisia kokemuksia kuin 

aikanaan Ruotsiin lähetetyillä suomalaislapsilla. Perheestä erossa olo on aiheuttanut 

sotalapsissa unettomuutta, masentuneisuutta sekä erilaisia pelkotiloja. (Salminen 2007, 20.) 

Suomalaisten sotalasten kokemuksilla on merkitystä, heidän elämäntarinat tuovat tärkeää 

tietoa nykypäivän sotalapsien auttamiseen ja heidän elämäntarinat voivat avata  

ymmärrystä siitä , miltä tuntuu olla ulkopuolinen ympäröivässä yhteiskunnassa. 

Evakuointi on  keskeinen toiminta valmiussuunnitelmassa Suomessa. Massaevakuointi 

pyritään  välttämään, ja lapset ja vanhemmat on pyritty pitämään yhdessä. Samojen 

toimintatapojen parissa toimii myös United Nations High Commissioner for refugees. 

(Salminen 2007, 20.)  

Suomalaisten sotalasten kokemuksilla on yhtymäkohtia Jugoslavian sisällissodasta turvaan 

Saksaan  vietyjen  lasten kokemuksilla.  Erityisesti  lasten sopeutuminen takaisin 

kotimaahan oli vaikeaa. Monet olivat unohtaneet kielen ja kulttuurin. Lisäksi koti saattoi 

sijaita eri paikassa kuin ennen sotaa. Useasti lapset  tunsivat  itsensä saksalaisiksi. Lisäksi 

sopeutumista vaikeutti elintason erilaisuus. (Salminen 2007,19.)  

Suomi ei ottanut vastaan Jugoslavian sisällissodasta  lapsia  ilman vanhempia. Suomen 

sotalasten kokemukset vaikuttivat Pelastakaa lapset ry:n ja Suomen Punaisen Ristin 

päätöksiin. Koko perheen sijoitusta on pidetty ensi sijaisena tavoitteena.   Kuitenkin  

Suomeen saapui vuosien 1992-2002 välisenä aikana  1200 pakolaislasta  ilman vanhempaa. 

(Salminen 2007, 20.)   Suomeen yksin saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut 

merkittävästi viime vuosien aikana, yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden 

määrässä on ollut merkittävää kasvua kuten myös  seuraavat tilastolliset  luvut selventävät, 

vuonna 2006 Suomeen saapui alaikäisiä  yksin tulleita turvapaikanhakijoita 108, kun  

vuonna vuonna 2016 saapui Suomeen 401 alaikäistä yksin tullutta turvapaikanhakijaa 

(tilasto.migri.fi). 
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3 TUTKIMUKSEN KÄSITTEET 

 
Tutkimukseni keskeiset käsitteet ovat identiteetti, akkulturaatio ja mielen terveyttä 

kannattelevat tekijät. Seuraavassa kuvaan näitä lyhyesti.  

 

3.1. Identiteetti 

 

Käsitteenä identiteetti on monivivahteinen   ja  haastava määritellä. Psykologiset 

määritelmät eivät riittävästi huomio identiteetin kehitykseen vaikuttavia sosiaalisia 

tekijöitä, kun taas sosiaaliset määritelmät eivät riittävästi huomioi sosiaalisen ryhmän 

sisällä olevia eroavaisuuksia (Lange & Westin 1981 > Liebkind 1988, 62). Identiteetin voi 

jakaa henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Henkilökohtainen identiteetti erottaa 

yksilön ryhmästä ja sosiaalinen identiteetti erottaa yksilön kulttuurista ja aiemmista 

ryhmistä. Sosiaalinen identiteetillä tarkoitetaan, miten ihminen määrittelee itsensä 

suhteessa jäsenenä  sosiaaliseen ryhmään. Sosiaalista identiteettiä voidaan tarkastella eri 

tieteenaloista ja teoreettis-metodologisista lähtökohdista käsin. (Varjonen  2013, 17.) 

Subjektiivinen identiteetti on henkilön omakohtainen kokemus itsestään, objektiivinen 

identiteetti on toisten ihmisten havaintoja henkilöstä. Subjektiiviseen ja objektiiviseen 

identiteetin  jako  on haastava ja jaolla   on yhteyttä  teorian ja filosofian ongelmiin 

yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä, sillä   objektiiviset havainnot henkilöstä muuttuvat 

havaitsijan subjektiivisiksi kokemuksiksi havainnon kohteena olevasta henkilöstä.   

(Liebkind 1988,  62-70.)   

Identiteetti on jatkuvassa  muutoksessa ja  vuorovaikutusprosessissa.  Ympäristö ja yksilön 

välillä on dialektinen prosessi.  Yksilö on aktiivinen toimija. Yksilö   omaksuu 

ympäristöstä asenteita ja normeja, sekä  muokkaa toiminnallaan sosiaalista ympäristöä, 

joka on objektiivinen. Ympäristö  vaikuttaa yksilön identiteetin muodostumiseen ja 

mukautumiseen. (Berger & Luckmann 1966, 79.) Tarkastelutapani Pro gradu –

tutkimuksessani kohdistuu subjektiivisen identiteetin  tarkastelutapaan eli olen 

kiinnostunut miten suomalainen sotalapsi koki itsensä ja miten kokemukset ovat 

vaikuttaneet identiteettiin myöhemmin elämässä. Tutkimukseni informantit kokivat 
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sijoitukset Ruotsissa  pääasiassa myönteisiksi kokemuksiksi. Ruotsissa saatujen 

kokemusten  kautta heidän  elämäänsä  on  tullut erilaisia elämäntaidollisia keinoja.  

3.2. Akkulturaatio 

 

Yhteiskuntatieteet ja käyttäytymistieteet ovat kiinnostuneita siitä, mitä sopeutumiskeinoja 

ihmisellä on  käytössä eri kulttuurien kohdatessa. Kulttuurin muutos eli akkulturaatio 

tapahtuu kulttuurien kohdatessa. Ihminen joutuu sopeutumaan muutoksiin. Psykologinen 

akkulturaatio merkitsee ihmisen käyttäytymisessä, asenteissa, identiteetissä ja arvoissa 

tapahtuvia muutoksia, jotka tapahtuvat yksilön kohdatessa uuden kulttuurin (Berry 1990. 

1987.) Akkulturaatio ei tapahdu suoraviivaisesti vaan sopeutuminen tapahtuu eri vaiheissa. 

Aiemmin termi akkulturaatio (acculturation) merkitsi ryhmäilmiötä, nykyisin  

akkulturaatio tarkoittaa myös yksilötasolla tapahtuvaa akkulturaatiota eli puhutaan 

psykologisesta akkulturaatiosta. Psykologinen akkulturaatio tarkoittaa yksilön arvoissa, 

asenteissa, käyttäytymisessä, uskomuksissa ja identiteetissä syntyviä muutoksia, jotka 

tapahtuvat yksilön kohdatessa uuden kulttuurin. (Varjonen  2013, 20-21.) 

Etnisen- tai vähemmistökulttuurin kuuluva on monesti valinnan edessä kulttuurien 

kohdatessa.  Keskeiset pohdinnat liittyvät valtaväestön kulttuuriin ja koko yhteiskuntaan 

liittyviin malleihin ja oman kulttuurin säilyttämiseen   ja siihen liittyvän identiteetin. Berry 

(1987) muotoili akkulturaatioasenteista kaavion. Kaavio on jaettu neljään kohtaan. 

Separaatiossa eli eristäytymisessä vähemmistön  edustajat korostavat omaa kulttuuria ja 

sen säilyttämistä, valtaväestön kulttuurista eristäydytään. Vieraantuminen tarkoittaa  uuden 

kulttuurin  torjumista ja valtaväestön kulttuurista eristäytymistä. Assimilaatiossa  eli 

sulautumisessa omaksutaan valtaväestön kulttuuri  jättämällä oma kulttuuri. Integraatiossa 

säilytetään  oman kulttuurin perinteitä, mutta samassa ollaan yhteydessä 

enemmistökulttuurin edustajien kanssa.  Integraatio on ollut merkityksellinen keino 

sopeutua uuteen kulttuuriin ja sillä on saavutettu onnistuneita lopputuloksia. ( Berry 1987 

& Liebkind 1994,26.) 

 

3.3. Mielenterveyteen kannattelevat tekijät 

 

Mielenterveyteen vaikuttavat tekijät jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.  Mielen 

sairaudella  ja mielen terveydellä ovat toisistaan erillään.   Mielen sairaudesta on 
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mahdollista tehdä diagnoosia ja  sairautta parannetaan lääkinnällisin keinoin. Mielen 

terveys käsittää ihmisen elämäntaidollisia keinoja. Mielen terveyttä suojaavat  tekijät   on 

mahdollista jaotella sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.  Suojaaviksi tekijöitä ovat esimerkiksi 

kyky luoda ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita, hyväksytyksi tulemisen tunne, hyvä 

fyysinen terveys ja ongelmaratkaisutaidot. Ulkoisia suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

sosiaalinen tuki, ystävät, kuulluksi tuleminen ja turvallinen elinympäristö. (Heiskanen, 

Salonen & Sassi 2006, 21.) Edellä mainittuja mielen terveyttä suojaavia tekijöitä on 

havaittavissa työni informanttien kerronnassa. Heidän kokemuksensa sijoituksien 

vaikutuksista   on  esitetty tarkemmin  tutkimukseni edetessä. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Tarkastelen tässä laadullisessa pro gradu –tutkimuksessani sitä, miten sotalapsuus 

näyttäytyy tutkittavien kertomuksissa. Lisäksi selvitän,  miten  tutkittavat ovat kokeneet 

sotalapsuuden   ja miten sotalapsuuden   vaikutukset ovat nähtävissä heidän myöhemmässä 

elämässä.  

Tutkimusmenetelmänä on elämäkertatutkimus.  Pääasiallisena tutkimusaineisto ovat 

kolmen   entisen sotalapsen  haastattelut. Lisäksi sain aineistoksi työni informantin 

sijaisvanhempien säästämät kirjeet sekä toisen työni informaatin kirjoitetut muistelmat.    

Haastattelut olivat  mielestäni sopivin menetelmä hankkia tietoa työssäni esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin.   Tiedonkeruumenetelmänä haastattelussa ollaan suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa. Haastattelun teemoja on mahdollista säädellä ja 

vastauksissa on monia tulkinnan mahdollisuuksia. (Hirsjärvi 2003, 192.)  

Elämäntarinoiden analyysissä keskityn  teemoihin, jotka nousevat esille käytössäni 

olevasta aineistosta. Haastateltavien sopeutuminen Ruotsiin ja Suomeen on esillä vahvasti 

tutkimuksessani. Tarkastelen sopeutumista  akkulturaation, identiteetin ja identiteettiä 

kannattelevien tekijöiden avulla.  

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Minkälainen oli lapsuus sotalapsena? 

2. Mitkä olivat sotalapsuuden kokemuksien  kannattelevat tekijät heidän elämänsä 

varrella?  

3. Miten sotalapsuus heijastuu  haastateltavien identiteettiin ? 

Työni informantit ovat iäkkäitä.  On merkityksellistä tallentaa heidän elämänkokemuksiaan 

ja ajatuksiaan sotalapsuudesta myös jälkipolville. Tutkimukseni avulla tuotetusta tiedosta 

toivon olevan apua myös   Suomeen sijoitetuille  sotalapsille.   
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Nostan  tutkimuksessani esille tekijöitä, jotka  ovat olleet onnistuneiden sijoituksien 

kannattelevat tekijät 1940-luvulla. Toivon tutkimuksen kautta esiin tulleesta tiedosta  

olevan hyötyä, kun kehitetään  tämän päivän sotalasten kotouttamista Suomessa.   Vaikka 

tutkimukseni tapahtumista on aikaa, on tämän päivän  sotalapsilla sopeutumisessa    paljon 

samoja haasteita  kuin 70 vuotta sitten suomalasisilla sotalapsilla. Erokokemukset ja koetut 

traumat ovat vaikuttaneet  entisten  sotalasten elämään.  
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5 ELÄMÄKERTATUTKIMUS 

 
Yhteiskuntatieteissä  ja humanistisissa tieteissä on käytetty    elämäkertatutkimusta jo 

kauan.  Elämänkerrallisen tutkimuksen arvostus on ollut vaihteleva,   1920-  ja 1930 - 

luvuilla Chicagon koulukunnan antropologit ja sosiologit käyttivät elämänkertoja apunaan  

yhdessä laadullisten ja humanististen tutkimusmetodien kanssa. Elämäkerrallisen 

tutkimuksen merkittävänä kehittäjänä toimi puolalainen sosiologi Floria Znameck. 

Varsinaisena tutkimusmenetelmänä   elämäkerrallista tutkimustapaa on  käytetty vasta 

1970- luvulla. (Syrjälä 2010, 249.) Elämäkerrat ja elämätarinat ovat olleet erityisesti  

sosiaalitieteiden, psykologian ja kasvatustieteen tutkijoiden suosiossa. Psykologisissa 

tutkimuksissa  elämäntarinaa tarkastellaan  narratiiveina, kertomuksina. (Arminen 1994, 

34.)    

Tarinallisella (narratiivisella)  tutkimuksella tarkoitetaan  tutkimuksia,  joissa tarinan, 

kertomuksen tai narratiivin käsitteellä  on päämääränä ymmärtää tutkittavaa kohdetta. 

Tarinallisessa lähestymistavassa tarina on  psykologinen tai sosiaalitieteinen  

tarkastelutapa,  tarina on keskeinen elämän jäsentämisen tai ajattelun muoto. (Hänninen 

2010, 15.)  

Narratiivinen lähestymistapa on yleistynyt viimeisen vuosikymmenen aikana 

ihmistutkimuksen aloilla. Narratiivinen lähestymistavan ymmärrystapoja on alettu 

käyttämään kaikissa ihmiseen liittyvissä   ja sivuavissa tieteissä,  lähestymistapa 

mahdollistaa ihmisen tarkastelun aktiivisena ja merkityksiä antavana toimijana.  (Hänninen 

2010, 125.) 

Narratiivinen tutkimus on metodologisesti laaja ja se pitää sisällään erilaisia 

lähestymistapoja. (Polkinghorne 1995, 3). Narratiivisen tutkimuksen  moninaisuus 

vaikuttaa siihen, että tarinan (narrative) käsitettä esiintyy kaunokirjallisista lajityypeistä 

tyylinsä lainaavissa kirjoituksissa, kaunokirjallisuudessa, suullisesti kerrotuissa tarinoissa 

ja ajattelussa sekä elävän elämän tapahtumissa. (Hänninen 2000.) 
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5.1. Elämäkertojen moninaisuus  

 

Elämäkerrat ovat tutkimuskohteita sekä metodisia apuvälineitä. Sosiologisissa 

tutkimuksissa elämäkertoja ja elämäntarinoita on tarkasteltu tutkittavan ajatusten 

välittäjänä. (Arminen 1994, 34.) Tutkimuskohteina ovat monesti yksilön tuottamat 

omaelämäkerrat (autobiografiat). Elämäkertatutkimuksen aineisto voidaan hankkia myös 

teemahaastattelujen avulla, jolloin haastatteluja kutsutaan  elämäkertahaastatteluiksi. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 161.) 

Elämäkertatutkimuksessa on käytössä eri käsitteitä;  Elämäntarina, elämänkertomus, 

elämänhistoria, muistelmat sekä omaelämänkerta (Roos 1988, 139).  Osittain käsitteet ovat 

synonyymejä, mutta  keskeiset eroavaisuudet ilmenevät siinä, missä kontekstissa 

elämäkerta- käsitettä on käytetty: onko kysymyksessä omaelämänkerta, onko tutkijan 

päämääränä kerätä haastatellen elämäntarinoita vai liitetäänkö aineisto koko kontekstiin, 

jolloin puhutaan elämänhistorioista. (Syrjälä 2010, 258.)  Elämänkertatutkimuksessa 

yleinen viitekehys on tarinallisuus,  mielenkiinto  on kohdistunut, miten tarinat välittävät ja 

rakentavat todellisuutta. Tarina muodostuu alusta, juonesta ja lopusta.   Tarinassa on monta 

tasoa, ja sen muodostumiseen vaikuttavat kulttuurinen ja  yhteiskunnallinen konteksti sekä 

tutkijan persoonallisuus. Elämänkertatutkimuksella  on  päämäärä, mitä sen avulla on 

tarkoitus esittää. (Syrjälä 2010, 257.)   

 

 

5.2. Elämäntarinan synty 

 

Elämäkertatutkimuksessa  tutkija käyttää aineistonaan eri tavoin  ihmisen elämää 

kokonaisvaltaisesti kuvaavia dokumentteja.  Billy Ehn  on pohtinut elämänkertomuksen 

syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Ehn mainitsee merkitykselliseksi kertojan muistin, 

tiedon, kysymysten sisällön sekä tutkijan motivaation. Kertoja voi kertoa  asioista, joita 

hän kokee merkityksellisenä yhteiskunnassa valitsevalle ilmapiirille tai omalle 

ihmisryhmälleen ominaisena piirteenä. (Ehn 1992, 205-207.) Kertojat kuvaavat elämäänsä 

hyvin eri tavoin.  Kertoja saattaa kertoa elämästään kokonaisvaltaisesti, jotkut kertojat 

muistavat vain värikkäät tapahtumat, jotkut eivät löydä  elämästään mitään kertomisen 

arvoista. (Aro 1996, 51.)  
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Ihmisten elämäntarinoissa on havaittavissa monesti   universaaleja  tapahtumia, kuten 

esimerkiksi: konfliktit, siirtymät, kriisit ja illustroivat tapahtumat. Siirtymiksi on kutsuttu    

syntymää, koulun aloittamista, avioliiton solmimista ja eläkkeelle lähtöä. Konfliktit ovat 

esimerkiksi: perintöriidat ja erimielisyydet työssä. Kriiseillä tarkoitetaan  sairauksia, 

kuolemaa tai kokemuksia  sodassa. Illustroivat tapahtumat ovat muistoja kertojan elämästä 

ja muistot paljastavat kertojan minä -käsitystä. (Apo 1980, 187.) 

Elämäntarina  perustuu muistiin. Se on selektiivinen ja subjektiivinen tarina elämästä. 

Elämäntarinassa on tarinoita, selityksiä ja niiden välisiä yhteyksiä. Elämäntarina saa 

merkityksen kertojan kautta. Haastattelijan ja haastateltavan välisellä vuorovaikutuksella 

on merkitystä tutkimustuloksen muodostumiseen. (Suojanen 1982, 53-55.) 

 

5.3. Elämäntarinat tutkimuksessani 

 

Käytän työssäni käsitettä elämäntarina. Työni päämääränä on tarkastella sotalapsuutta ja 

sotalapsuuden vaikutuksia myöhempää elämään.  Ajanjaksollisesti työni tarkastelu ulottuu 

aina nykyhetkeen asti. Tutkimukseni  tarkastelun ydin on sotalapsuuden kokemuksissa.  

Tarinallisen   tarkastelutavan avulla tutkin  haastateltavien  vapaasti kertomia asioita ja  

tarinoita heidän  elämästään. Tarinat kertovat  kertojan mielipiteistä, ajatuksista ja 

tuntemuksista. (Hänninen 2000, 126-127.) Tarinoissa on havaittavissa alku, loppu ja juoni.  

Eri sukupuolet,  eri sukupolvet ja eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvat kertovat elämästään eri 

tavoin. Elämäntarinan muodostumiseen vaikuttavat myös tutkijan tavoite työskentelyssä ja 

tutkijan laatimat kysymykset sekä  tutkimushenkilön  muisti ja motivaatio. ( Ehn, 1992, 

205-207.)  

Omassa aineistossani on selvästi nähtävillä, että naispuoliset haastateltavat kertovat 

elämänkokemuksistaan vahvemmin tunteiden läsnä ollessa kuin miespuolinen 

haastateltava, hänen  kerronta on asiapitoisempaa.   Myös toisen naispuolisen 

haastateltavan alemmuuden tunne sävytti kerrontaa erityisesti  lapsuuden muisteluissa 

siirtolaistaustaisten vanhempien lapsena. Kerronnassa oli havaittavissa myös hänen 

lapsuuden  kokemukset kaksikielisessä   ympäristössä, esille nousi hänen kokemuksensa 

ruotsinkielisten eriarvoisesta asema.   



  

20 
 

Tässä ruotsalaises koulus Paraisil, niin ne oli hienompia ihmisiä, mitä suomalaiset ja 

venäläiset. (Haast. L,1.) 

Elämäkertoja on mahdollista tarkastella objektiivisina elämäkertoina, subjektiivisina 

elämäkertoina ja tarinoina (narrative). Objektiiviset elämänkertojen tarkastelussa on apuna 

useat haastattelut  ja dokumenttiaineistot. Subjektiivinen elämänkerta on oma elämäkerta, 

tutkittava puhuu itsestään  ja identiteettinsä muodostumisesta. Tarinat ovat  

elämäntarinoita, ne voivat olla koko elämää kattavia tai ne voivat suuntautua tiettyyn 

teemaan. ( Hirsjärvi 2003, 205.)  Elämäkerrallisessa lähestymistavassa elämä ja identiteetti 

rakentuvat tarinoista. Eri tieteissä elämäkerrallisen lähestymistavan näkemys ja koulukunta 

vaihtelevat. Yleisesti elämäkerrallisessa lähestymistavassa korostetaan ihmisen tapaa 

kokea ja ajatella ainutlaatuisesti. Ihmisten kokemukset ovat tarinoita, joita eletään ja 

koetaan. (Syrjälä 2010, 257.) 

 

5.4. Kertomus, sisäinen tarina ja draama   

 

Vilma Hänninen jaottelee  narratiivisen  tutkimuksen  tutkimukselliset ulottuvuudet  

kertomukseen, sisäiseen tarinaan sekä elämän draamaan. Eri menetelmissä on yhteistä  

tarinallinen merkitysrakenne, sekä tapahtumiin liittyvä merkitysten analyysi. 

Tutkimuksellisesti on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa eri vaihtoehdot   (Hänninen 2010, 30-

31). 

Kertomuksen (lat.narrare.)  käsite viittaa  tarinan esitykseen   merkkien muodossa. 

Tavallisesti kertomus on kielellinen, mutta  se voi ilmetä    elokuvassa, näytelmässä tai 

yksittäisessä kuvassa. Yksi kertomus voi koostua useista eri tarinoista.  (Hänninen 2000, 

20.) Kertomuksien tutkimus  tarkastelee kielellisesti tai symbolien avulla tehtyjä  tuotoksia.  

Kertomuksia on mahdollista  tarkastella kerrontatilanteessa  tai valmiina tuotoksena. 

Kertomuksen tutkimuksessa kertomus analysoidaan suhteessa sosiaaliseen 

kerrontatilanteeseen tai kielelliseen  traditioon.  (Hänninen 2000, 31.) Kertomus viittaa 

useasti ihmisen itsestään toiselle kertomaa tarinaa. Tapahtumat ovat monesti jo 

tapahtuneet.  Kertomuksien avulla jaetaan kokemuksia, vahvistetaan omia ajatuksia ja 

reflektoidaan tapahtunutta.  Kertomuksien avulla myös  tapahtumia tulkitaan uudelleen.  

(Hänninen  2000, 22.) 
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Sisäisen tarinan käsite tarkastelee ihmisen mielen sisäistä prosessia.  Sisäistä tarinaa  

tarkastellaan    tunteiden  ja  toiminnan tavoitteiden välityksellä. (Hänninen 2000, 20, 31.) 

Sisäisellä tarinalla tarkoitetaan ihmisen mielen prosesseja.  Sisäinen tarina on yleinen ja 

yksityinen. Sisäinen tarina ilmenee ja muodostuu kerronnassa ja toiminnassa. Osa 

sisäisestä tarinasta ei ilmaista muille. (Hänninen 2000, 31.) Sisäisen tarinan syntyyn 

vaikuttavat menneisyyden kokemukset. Kokemusten   avulla luodaan uutta näkökulmaa  

toimintaan ja kerrontaan. Sisäinen tarina ohjaa ihmistä elävän elämän draamassa. 

(Hänninen 2010, 22.)  

Draama tapahtuu nykyhetkessä,  sen toimintaan vaikuttaa ihmisen sisäinen tarina. 

(Hänninen 2000, 22.)   Draama (toimia) viittaa elävään elämään.  Draaman tutkimuksen 

lähtökohtana on näkemys siitä, että päähenkilö kokee merkitykset ja kokemukset ovat 

todenperäisiä. (Hänninen 2000, 31.) Draamassa ihminen on  yksi toimija muiden joukossa, 

draaman tapahtumia ohjaavat päähenkilön lisäksi muiden  teot ja elämäntapahtumat. 

Draaman seuraukset vaikuttavat sisäisen tarinan muodostumiseen (Hänninen 2010, 22). 

Draama on jatkuvassa prosessissa.  Prosessista  on mahdollista erottaa  erilaisia tapahtumia 

(Hänninen 2000,31). 

Draaman, sisäisen tarinan ja kertomuksen metodiset tarkastelutavat eroavat  toisistaan.  

Kertomuksien tutkimuksessa  aineisto on empiirinen ja kertomusmuotoista.  Sisäisen 

tarinan aineisto muodostuu tutkittavien kerronnasta. Aineisto on hankittu esimerkiksi   

temaattisten haastattelujen,   kyselyaineistot tai   kertomusten välityksellä. Kertomusten 

kautta välittyvät  tutkittavan arvot ja ajatukset tapahtumien  syistä ja seurauksista. Draaman 

tutkimuksessa  ilmenee ulkoisesti näkyvien  tapahtumien  lisäksi  tutkittavan  ajatuksia  ja 

päämääriä. (Hänninen 2000, 31.) 

Tutkimuksen valididisuden tarkastelussa on merkityksellistä, että  draaman tutkimuksessa  

aineiston sisältämä tieto tapahtumista  on luotettava ja se on mahdollista todentaa. Sisäisen 

tarinan tarkastelussa on  tutkimuksen luotettavuuden kannalta merkityksellistä, että 

tutkimuksessa   saavutetaan  ihmisen itselle kertoma merkitys. Sisäisen tarinan 

validisuuden tarkastelussa arvokasta aineistoa ovat päiväkirjat, narratiiviset 

tutkimushaastattelut sekä omaelämäkerralliset kirjoitukset. (Hänninen 2000, 31-32.) 

Kertomuksella on tulkinnan validiuden puolesta rajaton määrä  tulkintoja.  Sosiaalisessa 

vuorovaikutustilanteessa muotoutunut kertomuksen tulkinta koostuu kertojan ja kuulijan 

yhteistyöstä. (Hänninen 2000, 32.) Kertomus on pääasiassa imperfektin muodossa. 
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Kertomusten avulla tutkittavat jakavat kokemuksia ja reflektoivat omaa elämää.  

Kertomukset ovat tavallisesti  narratiivisen aineiston tarkastelun kohteena. Kertomukset 

kerätään yleensä luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa ja  kerronta tarkastellaan osana 

sosiaalista vuorovaikutusta. Kertomuksen tai kokemuksen todenperäisyys ei ole täten 

kerronnan sosiaalisen vuorovaikutuksen merkittävin tarkastelukohde. (Hänninen 2010, 

136.)Ympäröivä kulttuuri vaikuttaa  elämäntarinoiden sisältöön sekä sen kirjoitustapaan. 

Elämäntarina syntyy yleisön ja kertojan vuorovaikutuksesta.(Linde 1993, 11-12.) 

Tutkimukseni narratiivinen ulottuvuus nivoutuu Vilma Hännisen jaottelun mukaan 

kertomuksen tulkintaan. Tutkimukseni lähdeaineisto on vahvasti sidoksissa haastattelujen 

avulla tuotettuun tietoon.  Tutkimuksessani  on myös  yhtymäkohtia sisäisen tarinan  

tulkintaan. Sisäisen tarinan  ulottuvuus  on erityisesti esillä   sotalapsuuden ja identiteetin 

vaikutuksia tarkasteltaessa. Kertomuksen ja sisäisen tarinan  aineisto on kasattu 

temaattisten haastattelujen,   kirjeiden ja kirjoitettujen   muisteluiden avulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23 
 

6  TYÖNI LÄHDEAINEISTO  

 

Tutkielmani primaariaineisto koostuu  Lidia  Södergrenin , Alpo Lindströmin  ja Pirkko 

Tähkäpään  haastatteluista. Teemahaastattelut on kerätty  vuosien 2014-2016 aikana.  

Haastattelujen avulla nostan  esiin sotalapsuuden kokemuksia ja sotalapsuuden 

vaikutuksia.  Päämääräni on ollut kertojaäänen esiintuominen.  Tutkimukseni näkökulma 

on elämäkerrallinen, joten tarkastelen työssäni myös haastateltavien elämänkokemuksia  

ennen ja jälkeen sotalapsuuden. Tutkimukseni etenee kronologisesti osittain ennalta 

suunniteltujen teemojen  avulla.  Työni  informantit löytyivät satunnaisotannalla. 

Tarkoitukseni oli hankkia informaatiorikas lähdeaineisto, jossa sotalapsuus kuvastuu 

mahdollisemman  monipuolisesti.  

Pirkko Tähkäpää on ollut aktiivisesti järjestämässä Turkuun sotalapsitoimintaa. Hän on 

ollut aktiivinen toimija sotalapsiyhdistyksessä tukien myös muita entisiä sotalapsia 

yhteydenpidossa sijaisperheiden jäseniin.   Lidia Sjögren muutti takaisin Ruotsiin. Lidian 

kerronnassa on vahvasti esillä siirtolaisuus  ja ulkopuolisuuden kokemukset.  Lidian 

vanhemmat olivat jättäneet kotinsa Venäjälle sodan vuoksi.  Siirtolaisuuden vaikutukset   

heijastuivat  Lidian elämään hänen   vanhempiensa kautta sekä  Lidian omina 

kokemuksina.   Kolmas informantti Alpo  käsittelee sotalapsuuttaan  miespuolisesta 

näkökulmasta. Alpon haastattelut kuvastuvat vähemmän tunteiden sanottamina kuin 

kahden naispuolisen informanttien  haastattelut.   Alpo käsittelee sotalapsuuden syitä ja 

kokemuksia asiapitoisesti ja perustellusti.  

Olen merkinnyt ja numeroinut työssäni käyttämät haastattelujen lainaukset. Lidia 

Södergrenin  haastattelut olen merkinnyt tunnuksella L, Pirkko Tähkäpään haastattelut olen 

merkinnyt tunnuksella P ja Alpo Lindströmin  haastattelut olen merkinnyt tunnuksella A. 

Lisäksi olen käyttänyt jokaisen haastateltavan kohdalla omaa haastattelukertaan liittyvää 

numerointia.  Kursivoidulla tekstillä kirjoitetut kohdat ovat suoria lainauksia 

haastatteluista.  Haastateltavat   ovat antaneet luvan käyttää henkilöiden virallisia nimiä 

tutkimuksessani. En   koe, että haastatteluissa esiin tulleet asiat vaikuttaisivat negatiivisesti 

kerronnan kohteisiin. Haastateltavien nimet ovat esillä työssäni,  henkilöllisyyden 

tunnistettavuus lisää työn läpinäkyvyyttä ja lähdekritiikin toteutumista tapahtumien 

todenperäisyydestä.    
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Tutkimukseni aineistona ovat  lisäksi  Pirkko Tähkäpään  kirjoittamat muistelmat  

Magdolna Kovács:n (1995) toimittamaan teokseen: Olin sotalapsi sekä Gunnel 

Björkin(1999) kokoamaan teokseen ”Mitt barndomsland” förr och nu.  Työssäni   

lähdeaineistona ovat  myös  Lidia Södergrenin  äidin lähettämät kirjeet Ruotsin 

sijaisperheelle.  Kaiken kaikkiaan sain luettavaksi 33 kirjettä sekä kolme postikorttia.  

  

 

6.1. Kirjeet lähdeaineiston osana 

 

Elämäkerralliset materiaalit kuten kirjeet, elämäkerrat, omaelämäkerrat sekä päiväkirjat 

ovat rakennelmia, joissa on kulttuurisesti säädettyjä valintoja, tulkintoja sekä sanomia. 

Niistä heijastuvat  aikakauden normit, oletukset sekä voimassaolevat diskurssit. 

Dokumenttien kirjoittaja on tehnyt tietynlaisen totuudellisuuslupauksen ja näin ne 

näyttäytyvät todellisena puheena, vaikkei sisältöä pystytä näyttämään toteen.( Leskelä- 

Kärki 2006, 73-74.)  Kirjeiden kirjoittajat  kertovat totuuksista sekä  seurauksista. Kirjeet 

eivät  autenttisesti  kuvaa ihmisen tunteita ja ajatuksia, sillä niissä on mukana  välillisyyttä, 

konventioita ja kulttuurisia käytänteitä. Kirjeen kirjoittaja poistaa ja lisää toiselle ja itselle 

ymmärrettävää tarinaa. Kirjeet kertovat kuitenkin osan elämästä, vaikka aihe on rajattu. 

Kirjeenvaihdossa on tyypillistä dialogisuus. (Leskelä-Kärki 2006, 66.) Erityisesti historian 

tutkimus on käyttänyt kirjeitä lähdeaineistona  biografisissa, mikrohistoriallisissa sekä 

arjen- ja naishistorian tutkimuksissa. (Leskelä-Kärki 2006, 69.)  

Sain tutkittavaksi Lidia Sjögrenin sijaisperheen säästämät kirjeet vuosien 1944-1971 

väliseltä ajalta. Kirjeenvaihto tapahtui  Lidian sijaisperheen ja biologisen perheen välillä.   

Materiaalin läpikäyminen oli mielenkiintoinen, mutta  työläs prosessi.  Käsialan 

epäselvyys sekä  ruotsin kieli hankaloittivat ymmärtämistäni. Kuitenkin kirjeiden käyttö  

osana työni lähdeaineistoa  mahdollisti  Lidiaa koskevan laajemman  elämäkerrallisen 

tiedon keräämisen. 

 

Lidian sijaisperheen ja biologisen perheen välinen kirjeenvaihto oli vilkkainta   1940-

luvulla, jolloin 24 kirjettä oli lähetetty. Suomesta lähetettyjen kirjeiden kirjoittajina olivat  

ulkopuoliset  naishenkilöt, jotka toimivat epävirallisina tulkkeina. Erityisesti Lidia  muistaa  
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Ebba Ushanoffin tuen.   Ebba toimi perheen epävirallisena tulkkina monissa eri tilanteissa, 

joissa  Lidian ja vanhempien välinen yhteisen kielen puutteellisuus aiheutti haasteita. 

Lidian vanhempien äidinkieli oli venäjä. Vuosien 1960- ja 1970-  aikana lähetetyt  kirjeet 

ovat Lidian kirjoittamia.  

Luettuani kirjeet jaottelin ne vuosikymmenien mukaisesti, 1940- ja 1950- luvuilla 

lähetetyissä kirjeissä toistuivat tietyt aiheet, niissä  on kuvattu Lidian vointia, sopeutumista, 

perheen arkea ja arjen haasteita sekä Lidian vanhempien tuntemaa kiitollisuutta 

sijaisperhettä kohtaan. Myös Lidian tunteista ja sijaisäitiä kohtaan tuntemasta ikävästä on 

kerrottu kirjeissä. Lisäksi kirjeiden kautta  nousee esille Lidian äidin kristillinen vakaumus. 

Myöhemmissä 1960-ja 1970  luvun kirjeissä on kerrontaa Lidian  elämänvaiheista 

Suomessa. Kirjeistä välittyy tieto, että yhteydenpito Ruotsin   on säilynyt aktiivisena ja 

mutkattomana. Seuraavassa luvussa on tarkasteltu Lidia Södergrenin  elämää  

sotalapsuuden varjossa sekä sotalapsuuden vaikutuksia myöhemmässä elämässä. 

 

6.2. Menneisyyden äänet 

 

Tutkimukseni informantit ovat iäkkäitä, joten on merkityksellistä tallentaa heidän 

elämänkokemuksiaan ja ajatuksiaan sotalapsuudesta.  Työni lähdeaineisto nojautuu 

vahvasti muistelukerrontaa. Sota-ajan tapahtumista on jo 70 vuotta, joten on selvää, että 

tapahtumien ajallisella etäisyydellä, haastateltavien iällä  ja  sillä, miten haastateltavat 

kokivat  tapahtumat  on merkitystä työni lähdeaineiston muodostumisessa.  

Muistin tai muistelemisen tarkastelut eivät  painotu elämäkerrallisissa tutkimuksissa.  

Tutkimukset kohdentuvat enemmänkin aikuisuuden  tutkimiseen. Lapsuuden muistelut 

ovat episodisia.  Lapsuuden muisteluissa on ominaista yksittäisten tapahtumien 

kuvaileminen. Yksittäisten tapahtumien avulla on  perusteltu valintoja tai kuvitettu 

kerrontaa. Elämäkertatutkimus  ei kohdistu yksittäisten tapahtumien korostamiseen vaan 

enemmänkin pääjuonen analysoimiseen, jossa elämän tapahtumat ja muutokset ovat 

toisiinsa yhteydessä. (Korkiakangas  1996, 23, 323.)  

En  keskity muistin tarkastelemiseen. Elämäntarinat,  jotka informantit minulle kertovat 

ovat heidän kokemuksia ja heidän muistojen avulla muotoutuneita. Elämäntarinat ovat 

kertojien subjektiivisia kokemuksia omasta elämästä. Kuitenkin  on syytä  pitää mielessä, 

että haastattelu on  konteksti- ja tilannesidonnaista ja tuloksiin sisältyy tulkintaa ja tulosten 
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yleistäminen on tarkasti mietittävä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 12.)  Lisäksi tutkijan on 

tärkeä tiedostaa, että  teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastateltava ja haastattelija 

rakentavat vastavuoroisen todellisuuden. (Kvale 1997, 13).  

 

Informantit  ovat olleet alusta asti innokkaita ja yhteistyöhaluisia kertoessaan 

sotalapsuudesta ja sen vaikutuksista.  He ovat kertoneet haastatteluissa vaikeista, kipeistä 

ja positiivisista elämänkokemuksista. Vaikka lähtökohdat haastateltavien perheissä olivat 

erilaiset, on heidän kerronnassaan paljon yhtymäkohtia. Vastoin ennakko-odotuksiani 

informantit kokivat elämänsä Ruotsissa positiivisesti, sitä kuvastaa myös sijaisperheisiin  

jatkunut yhteydenpito läpi elämän.    

Haastateltavien sotalapsuuteen johtaneet tekijät esiintyivät haastatteluissa melko 

yhteneväisinä. Sodan vaikutukset, erityisesti pula ja pelko vaikuttivat kertojien mukaan 

vanhempiensa päätöksiin lähettää lapsensa sotalapsiksi Ruotsiin. Sijoitusmuotona 

perhesijoitus  ei ollut sen hetken Suomessa erikoinen. Tarkastelin aihetta tarkemmin  

edellisessä pro gradu - tutkimuksessani, joka käsittelee huutolaislasten elämää.  Suomessa 

lapsia on annettu huutolaisiksi vielä 1930- luvulla. Huutolaisilla tarkoitettiin kodittomia 

lapsia ja vanhuksia  sekä sairaita ihmisiä, jotka sijoitettiin perheisiin. Kunta maksoi 

sijoituksista perheillä,  monesti   perheillä oli motiiveina    rahallinen hyöty tai työvoiman 

saanti. (Nurmi 2003, 82.)  Myöskään maalaistaloissa  ei  ollut epätavallista kasvattilasten 

pitäminen.    

Tutkimukseni haastateltavat kertovat, että heidän lisäksi  sotalapseksi lähti heidän 

sisaruksia, naapurin lapsia ja sukulaislapsia. Sotalapseksi lähteminen ei ollut myöskään 

epätavallinen ilmiö kolmen haastateltavan läheisverkostoissa. ( Haast A, 1, 2 &Haast 

L.1&2 Haast.  P, 1, 2 &3.)    
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7  HAASTATTELUT 

 
Tarkastele seuraavaksi eri haastattelumenetelmiä ja luvun lopussa kuvailen työni 

haastatteluprosesseja sekä aineiston tulkintatapaa. 

Haastatteluksi kutsutaan tiedonkeruutapaa, jossa haastateltavalta kysytään  mielipiteitä 

tutkimuksen kohteesta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 41-42.) Haastattelun lähtökohdat 

nivoutuvat keskusteluihin, joiden avulla saadaan selville muiden ajatuksia. (Kamppinen 

1995, 11.)  Yksinkertaistaen haastattelut ovat keskusteluja, joissa on ennalta määritelty 

tarkoitus (Hirsjärvi & Hurme 2000, 42). Haastattelussa haastattelija tavallisesti ohjaa 

haastattelun kulkua,  kun taas   keskusteluissa molemmat osapuolet ovat  tasa- arvoisessa 

asemassa kysymysten ja vastausten suhteen( Hirsjärvi, Remes&Sajavaara 1997, 204).S.H 

Tutkimusmetodina haastattelulla on rakenne ja päämäärä. Tutkimushaastattelussa 

haastattelija ja haastateltava eivät ole tasa- arvoisessa asemassa, sillä haastattelija  

määrittelee ja hallitsee haastattelutilanteessa.  Tutkija on valinnut haastateltavan aiheen, 

lisäksi tutkija seuraa  kriittisesti haastateltavan vastauksia. (Kvale 1997, 13.) 

Tutkimushaastattelut on jaettu monin eri tavoin. Yhdessä äärimuodossa haastattelija antaa  

haastateltavalle listan kysymyksiä antaen samalla valmiit vastausvaihtoehdot, toisessa 

ääripäässä haastattelija valitsee keskustelevan tyylin, jota haastateltava vapaasti johdattaa. 

(Hirsjärvi & Hurme2000, 11.)  

Haastattelut on   mahdollista erottaa toistaan esimerkiksi siten, miten  haastattelija 

kontrolloi haastattelijan vastauksia. Haastattelunimikkeiden käyttö on laaja ja  osittain 

niissä on päällekkäisyyksiä. Tutkimushaastattelut on tavallisesti jaettu seuraaviin ryhmiin: 

avoin haastattelu, teemahaastattelu,  strukturoitu  haastattelu.  (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

1997, 204-205.) 

 

7.1. Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, jossa haastattelun aihe on tiedossa. 

Teemahaastattelussa keskeistä ovat  haastateltavan oman elämysmaailman esille tuominen 

sekä tilanteenmääritysten korostaminen. Teemahaastattelussa kysymykset eivät ole  
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tarkasti muotoiltuja eikä niiden  järjestys ole etukäteen selvillä. (Hirsjärvi 1982, 36.)  

Teemahaastattelujen avulla on  mahdollisuus  tarkastella  haastateltavien omia kokemuksia 

sotalapsuudesta ja sen vaikutuksesta myöhemmin elämässä.  Teemahaastattelun avulla 

mahdollistuu tiedon hankinta,  jotka jäävät päivittäisen  tiedonvälityksen ulkopuolelle. 

Haastattelija ohjaa haastattelun etenemistä ja   palaa  aiheen  pariin, jos aihepiiri erkanee 

tutkimuksen teemasta.  Teemahaastattelussa haastattelija voi esittää täydentäviä 

kysymyksiä tai lisäkysymyksiä. (Jauhiainen 1982, 181-182.) Teemahaastattelu on joustava 

menetelmä.  

Teemahaastattelu   on käytössä niin kvalitatiivisissa kuin kvantitatiivisissa tutkimuksissa. 

Haastattelukerrat eivät ole rajattu eikä sitä, miten syvälle haastatteluissa mennään.  

Teemahaastattelu etenee teemojen mukaan. Teemahaastattelu ei ole sidottu tutkijan 

näkökulmaan vaan teemahaastatteluissa tutkittavien ääni on kuuluvissa. Teemojen väljyys 

edesauttaa haastateltavan äänen kuulumista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) 

Elämäkertatutkimuksen aineisto on mahdollista  hankkia myös teemahaastattelujen avulla,   

haastatteluja kutsutaan  elämäkertahaastatteluiksi. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 161.) 

 

Käytin  tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua. Teemahaastattelu  mielestäni sopivin 

haastattelumenetelmä tutkimukseni tiedonkeruussa. Olin valinnut haastatteluissa esiintyvät 

pääteemat etukäteen; tarkastelin  haastateltavien elämää ennen sotalapsuutta, 

sotalapsuuden aikana  ja elämää jälkeen sotalapsuuden. Pääteemat olin jaotellut vielä  

alateemoihin. Teemat olivat väljät ja jättivät tilaa haastateltavan omalle kerronnalle. 

Haastatteluteemoihin on myös  merkityksellistä valita teoreettiset peruskäsitteet, joiden 

avulla   hankitaan kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta kohteesta. (Hirsjärvi 2008, 

48.) Teemahaastattelulle on ominaista haastattelun tallennus. Äänitys mahdollistaa 

haastattelun nopean etenemisen ilman katkoja. Teemahaastattelussa on pyrkimyksenä 

saavuttaa luonteva ja vapautunut keskustelu, mahdollisesti ilman muistiinpanovälineitä. 

(Hirsjärvi Hurme 2000, 92.) 

7.2. Avoin haastattelu ja lomakehaastattelu  

 

Teemahaastattelun lisäksi käytössä olevina haastattelumenetelminä ovat avoin haastattelu 

sekä lomakehaastattelu. Avoin haastattelu on lähimpänä keskustelua kuin muut 

haastattelutyypit.  Avoimen haastattelun avulla tutkija selvittää keskustelun kulussa 
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haastateltavan ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä.   Haastattelun aikana aihe voi myös 

muuttua. Avoin haastattelu on monesti pitkäkestoista ja sen toteutus edellyttää useita 

haastattelukertoja. Avoin haastattelu vaatii taitoja haastattelijalta. Avoimella  haastattelulla 

on eri nimityksiä. Avoimen haastattelun yhteydessä on puhuttu vapaasta haastattelusta,  

informaalista haastattelusta, ei-johdetusta haastattelusta,  strukturoimattomasta 

haastattelusta ja syvähaastattelusta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 205-206.) 

Syvähaastattelu ei  käytännössä ole niin syvällistä, mitä olettamuksena on. Syvähaastattelu 

edellyttää monia haastattelukertoja ja myös perusteellista koulutusta haastattelijalta 

menetelmän käytössä. Kyseinen menetelmä on käytössä esimerkiksi terapiahaastatteluissa 

ja psykologisissa tutkimuksissa. Yhteiskuntatieteilijöillä ja kasvatustieteilijöillä on harvoin 

koulutusta syvähaastattelun toteuttamiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000,205-206.) 

Käytetyin haastattelulaji on lomakehaastattelu. Haastattelu toteutetaan lomakkeen avulla 

(Hirsjärvi &Hurme 2000, 44.) Strukturoidussa  haastattelussa  eli lomakehaastattelussa 

kysymykset ja niiden järjestys ovat etukäteen määritelty. Haastattelun sujuvuutta  joudattaa 

etukäteen laaditut kysymykset. (Hirsjärvi & Hurme 2000,  204.)  Strukturoidulla   

haastattelumenetelmällä saadaan nopeasti    kattava aineisto tutkittavasta  ihmisjoukosta ja  

vastausten perusteella tehdään yleistyksiä tutkittavasta kohteesta. Haastattelija vaikuttaa 

vastauksien muodostumiseen vastausvaihtoehtojen määrittelyllä. ( Kamppinen 1995, 42.) 

Jos sopivaa vastausvaihtoehtoa ei löydy lomakkeesta, voivat valitut käsitteet ja  

vastausvaihtoehdot  heijastaa enemmän tutkijan kuin haastateltavan mielipidettä asiasta.   

(Hirsjärvi &Hurme 2000, 45.) Strukturoidun haastattelun haasteena on myös, 

ymmärtävätkö lomakehaastatteluun osallistuvat samalla tavalla kysymysten sisällöt. 

Lomakehaastattelun etuja ovat  sen toteuttamisen helppous ja vastausten käsittelemisen 

nopeus. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 45.) 

 

7.3. Haastatteluprosessi  

 

Haastattelussa on tyypillistä, että haastatteluun on ennalta valmistauduttu. Haastattelija on 

tutustunut aiheeseen käytännön ja teorian valossa. Haastattelija aloittaa haastattelun ja 

motivoi haastateltavaa sekä  tarvittaessa  ohjaa haastattelun kulkua. Haastateltavan on 

voitava luottaa siihen, että hänen antamiaan tietojaan käsitellään luottamuksellisesti. 

(Hirsjärvi & Hurme 1982, 27.) 
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Toteutin haastattelut kontaktin,  esihaastattelun, haastattelun ja jälkihaastattelun avulla.  

Kontaktin aikana selvennetään tutkimuksen tarkoitus  ja valitaan haastateltava. 

Esihaastattelu haastattelija kertoo haastateltavalle, miksi ja mitä haastattelussa tapahtuu 

sekä tarkentaa haastattelun käyttötarkoitusta. Esihaastattelussa haastateltava tiedustelee 

haastateltavalta lupaa esimerkiksi haastattelun äänittämiseen. Haastatteluprosessin jälkeen 

on vuorossa jälkihaastattelu. Jälkihaastattelussa keskustellaan esimerkiksi ilmasta tai 

perheestä.( Werner & Schoepfle, 1987, 299-301.) Jälkihaastatteluissa työni naispuoliset 

informantit kertoivat lapsista ja elämän vaikeista kokemuksista. Miespuolinen informantin 

kanssa käydyt keskustelut liittyvät tarkemmin työhön ja asuinympäristön aiheisiin. Kaikki 

haastateltavat olivat avoimia ja valmistautuneita jokaisella kerralla haastatteluihin. 

Yhteistyö  heidän kanssaan  oli sujuvaa. 

 

 

7.4.Haastateltevien kohtaaminen 

 

Tutkimukseni ensimmäinen haastattelu toteutui kesällä  2014. Haastateltava Lidia 

Södergren oli saapunut samaisena päivänä kotimaasta Ruotsista Suomeen. Olin aiemmin 

saanut  hänen yhteystiedot hänen Suomessa asuvalta pojaltaan.  Olimme sopineet 

haastattelusta  puhelimitse. Puhelinkeskustelussa  olin tiedustellut hänen halukkuuttaan 

kertoa elämästä sotalapsena ja sotalapsuuden vaikutuksista. Kerroin hänelle  haastattelun 

käyttötarkoituksesta. Ensimmäisessä kohtaamisessa oli aistittavissa molemminpuolinen 

varautuneisuus.  Haastatteluprossin aikana Lidian kerronta vapautui ja arat  sekä  

sensitiiviset asiat ilmenivät kerronnassa. Myös Lidian tuntema  ikävä ja kiitollisuus 

sijaisperhettä kohtaan nousivat esille haastattelun  eri vaiheissa.   Lidian kerrontaa  

vaikeuttivat  sotalapsuuden tapahtumien pitkä ajallinen etäisyys sekä suomen kielen 

vähäinen käyttö. Lidia muisteli  sinnikkäästi ja avoimesti  elämäänsä, hän lupasi tarkistaa 

epäselvissä kohdissa asian omista dokumenteista. Lisäksi Lidia  lupautui antamaan 

käyttööni kirjeet, jotka hänen äitinsä oli lähettänyt Ruotsin sijaisperheelle.  

Oma tuntumani haastatteluun kehittyi haastattelun edetessä. Kysymykset muokkautuivat ja 

syvenivät tiedonkeruun aikana. Olin tutustunut hyvin sotalapsi- aiheeseen, kuitenkin 

haastattelijana  tunsin  epävarmuutta sensitiivisen ja henkilökohtaisen aiheen parissa.  

Lidian avoimuus ja rohkea kerronta auttoivat haastattelun eteenpäin viemistä. Seuraavan 
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kerran haastattelin Lidiaa Ruotsissa hänen kodissaan  pääsiäisenä 2015. Lidia otti minut ja 

perheeni vieraanvaraisesti vastaan. Hän oli selvästi valmistautunut haastatteluun. Esillä oli 

valokuvia ja hän oli hankkinut lisätietoa puhelimitse entiseltä  sijaisperheen  pojalta.  

Lidian kerronta oli pohdiskelevaa, hän otti kantaa Ruotsissa maahanmuutto politikkaan 

sekä esitti huolensa nykyhetken tilanteesta.  Lidia on huolissaan tämän hetken tilanteesta 

Ruotsissa.  Yhteiskunnallinen tilanne vaikeuttaa maahanmuuttajien integraatiota.   

Maahanmuuttajat eivät työllisty, työpaikkoja on vähemmän  ja  yhteiskunnan tuki on 

niukempaa kuin parikymmentä vuotta sitten, esimerkiksi asumistuki on pienempi, mitä 

aiemmin. Lydia kokee,  että nyky-yhteiskunnassa kaikesta säästetään.  

Haastattelussa oli myös syvällistä pohdintaa sotalapsuuden haittapuolista. Lidia liikuttui 

kertoessaan,  miten vaikea oli irtautua Ruotsi perheestä ja sopeutua vieraaseen Suomeen.  

Suomeen muutto vaikutti Lidian kerronnan mukaan traumaattiselta.  Myös kirjeiden kautta 

välittynyt tieto  tukee Lidian sopeutumisvaikeuksista. Käsittelen aihetta 

yksityiskohtaisemmin Lidian elämätarinan tarkastelussa.  

Molemmat Lidian  haastattelu kestivät keskimäärin puolitoista tuntia,   alku- ja 

loppukeskusteluja en ole litteroinut.   

  

Pirkko Tähkäpään haastattelin ensimmäisen kerran syksyllä 2014. Olin saanut hänen 

yhteystiedot Suomen Pohjola Nordenin toiminnan välityksellä. Tiedustelin puhelimitse 

hänen halukkuuttaan osallistua  sotalapsi- aihetta käsittelevään tutkimukseeni. Pirkko 

vaikutti erittäin innostuneelta. Hän oli selvästikin valmistautunut tapaamiseemme. Pöydällä 

oli kerätty valmiiksi aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja Sotalapsi—lehtiä. Lisäksi hän 

esitteli kaksi muistelmateosta, joissa oli mukana Pirkon kirjoituksia.  Pirkko on ollut 

aktiivinen  Turun Sotalapsi toiminnan  perustajana ja jäsenenä. Hän on vuosien varrella 

auttanut muita entisiä sotalapsia esimerkiksi entisten sijaisperheiden yhteystietojen 

hankkimisessa. Pirkon tietämys ja perehtyneisyys sotalapsi- aiheeseen edesauttoi  

tiedonkeruun syvenemisessä.  Haastattelin  Pirkkoa kolmena haastattelukertana. Tunsin 

joka kerta  oloni tervetulleeksi. Pirkko oli selvästi valmistautunut haastatteluihin.  

Kerrontaa vaikeutti  välillä tapahtumien ajallinen etäisyys.  Pirkko kuitenkin yritti 

sinnikkäästi muistella tapahtumia. Pirkko kertoi positiivisesti lapsuuden kokemuksistaan. 

Hän vaikutti aidosti kiitolliselta saadessaan kokea  sotalapsuuden Ruotsissa. Hän oli omien 

sanojensa mukaan onnekas päästessään niin hyvään sijoituspaikkaan. Positiivista 
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kokemuksista huolimatta Pirkko pohti myös ikävää ja sotalapsuuden vaikutuksia 

syvällisemmin.  Pirkko on yhteydessä myös minuun, kun hänelle on tullut aihetta koskevia 

asioita mieleen. Pohdimme yhdessä esimerkiksi, miten entiset sotalapset voisivat 

edesauttaa yksin tulleiden sotalasten sopeutumista.  Pirkon tapaamiset olivat noin tunnin 

pituisia, keskustelumme jatkui  kahvipöydässä. En ole litteroinut kaikkea 

kahvipöytäkeskusteluja.    

 

Alpo Lindströmin  tiedot sain työkaverin verkoston kautta. Alpon tytär edesauttoi 

haastattelun toteuttamisen käytännönjärjestelyissä.  Alpon tytär  oli  myös  

vastaanottamassa minua    ensimmäisessä haastattelussa.  Koin oloni tervetulleeksi. Alpo 

oli kuten muutkin työni haastateltavat   valmistautunut tapaamisemme.  Alpon puhe oli 

asiapitoista, eikä hänen puheensa rönsyillyt.  Haastattelu eteni sotalapsiaiheen parissa. 

Ensimmäisen haastattelun litterointivaiheessa huomasin haastattelun äänityksen ajoittain 

epäonnistuneeksi. En ollut tarkistanut  huolellisesti äänen voimakkuutta.  Litterointi oli 

työlästä. Jouduin palaamaan toisessa haastattelussa jo ensimmäisellä  haastattelukerralla 

esittämiini kysymyksiin. Toisen  haastattelukerran tunnelman koin   vapautuneeksi.   Alpo 

jaksoi vastailla kysymyksiin sinnikkäästi. Haastattelun aikana ilmapiiri vaikutti   

rauhalliselta ja haastattelu eteni luontevasti. Alpo vaikutti  muistavansa  asiat tarkasti. 

Muistamista edesauttoi Alpon tapahtumahetken ikä. Alpo oli sijoituksen alkaessa 6-

vuotias.  

Olen litteroinut kaikki haastattelut. Seuraavassa selvitän tarkemmin litteroitiin  liittyviä 

huomioita.  

 

7.5. Litterointi ja kääntäminen  

 

Tutkija valikoi materiaalistaan litteroidessaan äänitettyä tekstiä. Tutkija nostaa esille,  mitä 

hän haluaa esille tuoda, millä tarkkuudella ja  miltä osin. (Nikander 2010, 432.) Puheen 

tuottaminen paperille on aina esitetty tietyillä valinnoilla, tiettyjä asioita esille nostaen ja 

tietyt asiat varjoon jättäen. Litterointi ei koskaan tavoita autenttista puhetilannetta. 

Litteraatio  on tutkijan havaintojen sekä valintojen tuotos. Analyyttinen läpinäkyvyys sekä 

tulkintojen liittyminen aineistoon voimistavat tutkimuksen validiteettia. (Nikander 2010, 

433.) Pirjo Nikander siteraa Mary Bucholtzin (2000) kirjoitusta refleksiivisestä 
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litteroinnista. Bucholtz kirjoitaa, että refleksiivinen litteroja on tietoinen omasta 

vaikutuksestaan  litteroidun tekstin tuottamisessa, tulkitsemisessa sekä  osallistujiensa  

puheen esittämisessä. Refleksiivinen litteroja nostaa esille omat valinnat  perustellen. 

(Nikander 2010, 442.< Bucholtz 2000, 1462.) Litteroinnin tarkkuuteen vaikuttaa tekstin 

käyttötarkoitus. (Kvale1997, 147.)  

Litterointitapaan  vaikuttavat tutkimusongelma ja metodinen lähestymistapa. Haastattelun 

vuorovaikutusta tutkittaessa on merkityksellistä litteroida mahdollisemman 

yksityiskohtaisesti. Tutkijan  on tärkeä selittää, miten sanotaan, milloin sanotaan ja miten 

on sanottu edeltävään puheeseen liittyen.  Tutkittaessa haastatteluissa esille nousseitta 

asiasisältöjä yksityiskohtainen litterointi ei samalla tavalla painotu. On  kuitenkin  tärkeä 

litteroida haastateltavan ja haastattelijan puheenvuorot. (Ruusuvuori 2010,  425.) Olen 

litteroinut haastattelut sanatarkasti haastateltavan ja omat puheenvuoroni. Mielenkiintoni 

kohdistuu haastatteluissa esille nouseviin asiasisältöihin. En ole litteroinut  

alkuhaastatteluja enkä  haastattelun jälkeisiä kahvipöytäkeskusteluja.  

Vieraskielisissä alkuperäisaineiston käytössä tutkijan tulee esittää alkuperäisaineistoa 

mahdollisemman paljon. Alkuperäisaineiston esittäminen vahvistaa analyysin 

läpinäkyvyyttä sekä tutkimuksen validiteettia. Julkaistuissa teksteissä käännöskohdat on 

esitetty monin eri tavoin. Yhtä vakiintunutta tapaa ei ole käytössä. (Nikander 2010,436.) 

Olen kääntänyt   ruotsinkieliset  kirjeet  vapaasti suomeksi.  Suomenkieliset käännökset  

esiintyvät suoran lainauksen  vieressä tai suoran lainauksen alapuolella.    

Rinnakkaiskäännöstä käyttävät tutkijat esittävät usein käännöksen vasemmalla ja 

alkuperäisen tekstin oikealla. Edellä mainitussa tavassa kuitenkin vasemmalle sijoitettu 

teksti on automaattisesti etualalla luoden näin arvojärjestyksen. Nikander  ehdottaa, että 

rinnakkaista käännöstä  käyttäessä alkuperäinen aineisto esitetään ensin. Näin tutkimuksen 

analyyttinen eteneminen  etenee käännösvaiheesta riippumatta havainnot ja analyysi 

tehdään aina alkuperäisaineistoa lukien ja kuunnellen. (Nikander 2010, 439.) 

 

7.6. Eettinen pohdinta 

 

Tutkimukseni elämäkerralliset haastattelut ovat arkaluontoisia ja henkilökohtaisia 

tapahtumia kertojan elämästä.  Kerroin  tutkimushenkilöille  ensimmäisen yhteydenoton 

aikana tutkimukseni tavoitteen  ja mihin tulen käyttämään mahdollista haastatteluaineistoa. 
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Lisäksi nostin esille asian  kertojan mahdollisesta  anonymiteetistä, joka  on huomioitava 

tarvittaessa ja haastateltavan sitä  pyytäessä.  Informantit ovat kertoneet kokemuksistaan 

omilla nimillään.  Ennen tutkimukseen ryhtymistä kerroin, että tutkimus on mahdollista 

toteuttaa anonyymina.   Sotalapsuus ja lapsuuden kokemukset ovat arkoja aiheita, 

tutkimuksessani  ei  noussut esille asioita, jotka olisivat vaatineet informanttien 

tunnistettavuuden suojaamista. Haastateltavaa halusivat kertoa kokemuksistaan omilla 

nimillään. Tulkitsen, että omalla nimellään kerrottaessaan he halusivat osoittaa 

kiitollisuuttaan myös  sijaisperheitä kohtaan.   

 

Haastattelutilanteet olivat  haastavia minulle. Sensitiivisten asioiden esille tulo edellyttää 

myös haastateltavalta tilannetajua. Lisäksi  haastattelujen terapeuttinen vaikutus  on  tärkeä 

tiedostaa. Eettisesti tutkijan on tutkimusta suunnitellessa huomioitava  tutkimuksensa 

kautta esiin tuomat  vaikutukset. Eettisesti valveutunut tutkija pyrkii  tuottamasta haittaa 

haastateltavalle. Tutkijan tulee välttää yllyttämättä haastateltavaa kertomaan asioista, jotka 

ovat liian arkaluotoisia tutkimuksen käyttöaineistoa varten (Kvale 1997,112-113.)  

 

Elämäkerrallisessa tutkimuksessa tutkijan vastuu tutkimushenkilöstä ja tutkimuksen avulla 

tuotetusta tiedosta korostuu. Elämäkerrallinen tutkimus  edellyttää kuitenkin 

subjektiivisuuden huomioimisen. Subjektiivisuuden sekä tutkijan ja tutkittavan avulla on  

mahdollisuus hankkia erityistä tietoa. Tutkimus tuottaa merkityksellistä tietoa, jos tulokset 

reflektoivat tietoa, jota tutkija sen väittää heijastavan. (Laitinen 2004, 55.) 

Tarinallisen lähestymistavan eettistä merkitystä on perusteltu sen antavan tutkittavalle 

äänen. Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tuoda esille tutkittavien itse  asioille 

antama merkitys.  Tarinallisen tutkimuksen on ajateltu tukevan tutkittavan oman 

merkityksen esille tuloa. Tutkijan tulee kuitenkin huomioida, että tutkija  kuitenkin valikoi 

ja tiivistää aineistoa. Edellä mainittu seikka   on tärkeä tunnustaa tehdessäni tarinallisen 

lähestymistavan omaavaa tutkimusta, viime kädessä tutkimuksesta kuuluu tutkijan ääni 

tutkijan ääni. (Hänninen 2000, 34.) 

Riitta Granfelt on väitöskirjassaan: Kertomuksia naisten kodittomuudesta (1998) pohtinut 

eettistä ongelmaa. Hän nostaa esille   Laura Aron esittämän kysymyksen: mikä oikeus 

minulla ja meillä on tunkeutua tutkimuksinemme toisen ihmisen elämään. Granfelt 
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perustelee tutkimuksensa eettisen ongelman ja tutkimuksensa aiheen siten, että tutkijan 

tulee sovittaa omat intressit   haastateltavan kerrontaan. Haastateltava määrittää, mitä hän 

elämästään haluaa kertoa. (Granfelt 1998, 41.) 

On  eettisesti perusteltua tehdä tutkimusta, joka edellyttää ihmisten luo menemistä ja 

henkilökohtaista vuorovaikutusta. Kodittomuuden kokemuksista ei voi kertoa muut kuin 

kodittomat.  Tunkeutumisen tunnetta on kuitenkin mahdollista välttää arkisella  järjen 

käytöllä sekä  rehellisellä ja  sensitiivisellä läsnäololla.  (Granfelt 1998, 41.)  Yhdyn 

Granfeltin sanoihin: Satolapsuuden kokemuksista kertovat parhaiten sotalapsina olleet 

henkilöt.  
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8. LIDIA SÖDERGRENIN ELÄMÄNTARINA 
 

8.1. Varhaislapsuus 

 

Lydia  Södergren omaa sukua Gratscheff  syntyi Turussa, Turunmaan sairaalassa  

11.7.1942. Lydia vaihtoi rippikoulun jälkeen viralliseksi  nimeksi  Lidian. Lidian 

vanhemmat olivat venäläisiä. Vanhemmat muuttivat Suomeen  toisen maailmansodan 

aikana Venäjän miehitettyä  perheen  silloisen kotiseudun  Kyyrölän. 

Gratscheffin   perheessä oli   kaiken kaikkiaan  12 lasta. Perhe asettui Etelä- Suomessa 

sijaitsevaan saaristokaupungin Paraisten läheisyyteen, Lielaxsissa sijaitsevaan Nilsbyhyn.    

Lidian vanhemmat toimivat alussa  palkollisena maalaistalossa.  Lidia kertoo perheen 

elämän olleen niukkaa ja köyhää.  Lidia arvelee taloudellisten syiden  vaikuttaneen  

vanhempiensa päätökseen lähettää lapsensa sotalapsiksi Ruotsiin.  

Me olimme köyhiä, sen takia lähdettiin.( Haast. L,1.) 

Lidian varhaislapsuuden muistot ovat luonnollisesti hauraita, varhaislapsuuden tapahtumat 

ovat esitetty  tässä työssä  pääasiassa kirjeiden  avulla.  Tarkastelen    erityisesti kirjeitä, 

jotka on kirjoitettu 1940-luvulla Lidian sotalapsuuden ollessa ajankohtainen. Kirjeet  

tukevat  Lidian haastattelujen kautta esille tullutta informaatiota sotalapsuudesta. Lisäksi 

kirjeet mahdollistavat  Lidian äidin ajatusten esille tulon  lapsena  sotalapsena olemisesta ja 

sotalapsuuden syistä. Vaikka kirjeet kertovat  pääasiassa  Lidian sekä Lidian äidin    

subjektiivisista kokemuksista, kirjeiden välityksellä heijastuu myös kirjoittajien 

näkemyksiä    Suomen sen hetken yhteiskunnallisesta tilanteesta. 

 

Erityisesti Lidia  muistaa  Ebba Uzanoffin tuen.   Ebba toimi perheen epävirallisena 

tulkkina monissa eri tilanteissa, joissa  Lidian ja vanhempien välinen yhteisen kielen 

puutteellisuus aiheutti haasteita.  

Ebba Uzanoff kirjoitti tällä  Suomessa  kirjei ruotsiksi ja auttoi  kirjeitten lukemissa. 

Mun äiti oli Ruotsin perheen kanssa kirjeenvaihdossa koko ajan.( Haast.L,1.)  
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8.1.2. Sotalapsuus  

 

Lidia lähti sotalapseksi alle kahden vuoden ikäisenä maaliskuussa vuonna 1944 yhdessä  

sisaruksensa Veran, Aleksanterin ja  Nikolain kanssa. Lidian kaksi vanhempaa sisarusta 

Simon ja Sonja  lähtivät  sotalapsiksi jo vuonna 1942.  

Ruotsissa joku Lindvalla otti meidät vastaan Tukholmassa. Kaksi sisarustani lähti jo 

vuonna1942, 6-ja 8-vuotiaina ja sit mä lähdin 1944.( Haast.L,1.) 

Lidialla ei ole muistikuvaa karanteeriajasta eikä sijaisperheen ensi kohtaamisesta. Lidian 

muistamattomuutta selittää hänen ikänsä. Varhaislapsuudessa kolmen ensimmäisen 

ikävuoden ajalta meillä ei ole yleensä muistoja, kolmen ja viiden vuoden ikäisinä koetuista 

asioista muistot ovat tavallisesti yksittäisiä asioita tai tapahtumia. (Pillerman, David & 

White Sheldon 1989 > Korkiakangas 1996, 40.)  

Lidia sijoitettiin Gertrud ja Gösta  Astborgin perheeseen 23.3.1944. Perhe asui  Etelä- 

Ruotsissa sijaitsevassa  Helsingborgin kaupungissa.  Perheessä oli Lydian  saapuessa  yksi 

biologinen lapsi, vuonna 1935 syntynyt  Bengt-poika. Asuntona oli  kolme  huonetta ja 

keittiö. Asuinrakennus sijaitsi  Helsingborgin keskustassa. Sijaisperheen isä Gösta toimi 

junamestarina ja äiti Gertrud oli kotiäiti.( Haast. L.1&2.) 

Ensimmäisessä Lidian äidin kirjoittamassa kirjeessä 20.8.1944  Tyra Svanström- niminen 

henkilö on kirjoittanut Lidian äidin sanoittamana kirjeen. Lidian äiti kiittää kirjeestä ja 

valokuvasta. 

Hon ser så duktig och nöjd ut på  korten, så man förstår att hon har bra. Hän näyttää 

kuvassa niin  reippaalta ja  tyytyväiseltä, että ymmärtää, että hänellä on hyvin.  

Lisäksi kirjeessä kerrotaan Lidian saaneen uuden pikkuveljen Paavon, ilonaiheesta 

huolimatta kirjeestä välittyy sodan  läsnäolo ja toive paremmasta.  

Molen ligger tunga över vårt land, men vi måste hoppas att Gud ser i nåd., råd till vårt 

lilla folk och vårt fattiga. Pilvi on raskaasti maamme päällä, mutta meidän täytyy toivoa, 

että Jumala  näkee myötätuntoa, neuvoo meidän pientä kansaamme ja meidän köyhiä. 

10.9.1944  Lähetyssä kirjeessä ilmenee jälleen äidin  tuntema kiitollisuus  Lidian  

sijaisvanhempia kohtaan. Lidian äiti, Maria  on tyytyväinen tyttärensä  sopeutumiseen 
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uuteen ympäristöön ja perheeseen. Maria  ilmaisee tyytyväisyyttään myös tyttärensä 

käyttäytymisestä ja ahkeruudesta sekä siitä, että Lidia on levittänyt iloa ympärilleen.  

Kirjeissä toistuvat samat teemat; kiitollisuus, vaikeudet Suomessa ja hengellisyys. Kuten 

myös seuraava katkelma 12.12.1944 kirjoitetusta  kirjeestä ilmentää: 

Det är underbart att veta att det finns så goda människor som vilja på ett så storartat sätt 

hjälpa och ta sig en andra hem. Det hjälper en att hålla mordetuppe i motagnar och att se 

ljusare på framtiden och att tro på det godas slutliga seger. On ihana tietää, että on 

olemassa niin hyviä ihmisiä, jotka   auttavat ja ottavat toisen kotiin. Se auttaa pitämään 

mielen korkealla vastoinkäymisistä huolimatta ja luo uskoa valoisampaan tulevaisuuteen, 

sekä siihen, että hyvä voittaa.  

Lisäksi edellä mainitussa kirjeessä kerrotaan Suomessa olevista sisarruksista:   ryömimään 

oppivasta Paavosta, 12-vuotiaasta  Valentinasta ja 14-vuotiaasta Konstantiinista ja 18-

vuotiaasta Sonjasta, kirjeessä kerrotaan heidän työkuvioista. 

Lidian sotalapsuuden aikana kotiolot Suomessa olivat erityisen haastavat. Kirjeistä 

ilmenee, että Lidian äidillä ei ollut tarpeeksi  aikaa lapsilleen ja  lasten isä oli hetkellisesti 

Turussa töissä. Kaikesta oli pula, erityisesti ravinnosta. Lidian äiti toteaa kirjeessä, että 

kaikki oli toisin ennen sotaa.  

Bördan är tungt för vårt land, men vi skola hoppas att allt går med Gud hjälp, men aldrig 

få vi uppleva en sådan tid som det var för 6 år tillbaka då det var som bäst. Det är allt som 

en dröm då man tänker tillbaka.(15.4.1945.) Maamme taakka on raskas, mutta toivomme, 

että kaikki järjestyy Jumalan avulla, mutta emme koskaan saa kokea aikaa, joka oli kuusi 

vuotta sitten , silloin oli kaikki parasta. Se oli kuin unta, kun ajattelee taaksepäin.  

Lidia sopeutui Ruotsiin ja koki sijaisperheen omaksi perheeksi.  Kiintymys näyttäytyy 

molemminpuolisena, sillä sijaisperheen vanhemmat olivat halukkaita adoptoimaan Lidian 

omaksi lapseksi.  (Haast, L, 1.) 
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8.1.3.Lidian paluu Suomeen 

 

Suomen sosiaaliministeriö päätti kutsua sotalapset takaisin. Hjälpkommittén  

sijaisperheelle lähettämässä kirjeessä elokuussa 1946 oli tarkemmat kotiin paluun ohjeet, 

kirjeestä puuttuu tarkka  päivämäärä, vain kuukausi ja vuosi ovat näkyvillä. Kotiin paluu 

tapahtui nopeasti. Kirjeen mukaan Lidia noudetaan 19. elokuuta kello 20:00 

rautatieasemalta Helsingborgissa. Kirjeessä oli  mukana täytettävät osoitelaput sekä tiedot 

mukana matkalle otettavista tavaramääristä. Lisäksi kirjeessä kiitettiin sijaisperheiden 

auttamishalua seuraavanlaisesti: 

Hjälpkommittén ber att tacka för den stora uppoffring Ni gjort genom att öppna ert hem 

för vårt broderfolks barn. Denna Eder gärning skall bidraga till stärkandet av banden 

mellan Finland och Sverige. Avustuskomitea kiittää suuresta uhrauksesta. Te olette tehneet 

avaamalla kotinne veljeskansalle. Tämä teidän tekonne vahvistaa sidettä Suomen ja 

Ruotsin välillä. 

 

Lydia palasi Suomeen 21.8.1946. Lidialle biologinen perhe oli vieras, sopeutumista 

vaikeutti yhteisen kielen puuttuminen.  Vanhemmat puhuivat venäjää, kun taas  Lidia oli 

kasvanut  ruotsinkielisessä ympäristössä.  Lidia kuvailee Suomeen paluuta traumaattiseksi 

kokemukseksi.( Haast. L.1.) Erityisen vaikeaksi Lidia koki paluun Suomeen tunnetasolla. 

Lidiaalle biologinen perhe oli vieras. Syksyllä 1946 lähetetystä kirjeestä ilmenee, että Lidia 

ei viihdy omien sisarustensa kanssa vaan hän on mielellään naapurin pojan seurassa. Poika 

oli iältään samanikäinen kuin sijaisperheen Bengt-  poika. 

Lidian muistelee Suomeen paluuta seuraavanlaisesti: 

4-vuotiaana itkin kauheasti. Itkin Helsingborgin äitiä…kuule joutusin parhaaseen 

perheeseen, rupean itkemään. Ei mut kuitenkin pääsin hyvään perheeseen.( Haast. L, 1.) 

Kaipuu Ruotsiin oli vahvaa, joka ilmenee myös seuraavassa kirjeen lainauksessa. 

Ibland ledsen ha vill hon till Sverige. På gräter och vill till sin svenska mamma. Joskus 

surullisena hän haluaa Ruotsiin . Itkuisena hän haluaa Ruotsin äidin luokse.  

Kirjeessä on maininta, että myös Lidian vanhemmat olisivat pitäneet tytön jäämistä 

Ruotsiin  toistaiseksi järkevänä ratkaisuna.  



  

40 
 

Äiti kuvailee tyttärensä ulkoista muutosta seuraavin sanakääntein. 

 Hon är så duktig och kraftig helt annan flicka än då hon reste. Typisk krigsbarn. (Kirje 

25.8.1946.)  Hän on  reipas  ja vahva, aivan toinen tyttö ennen kuin hän matkusti. 

Tyypillinen sotalapsi.  

Elintason eroavaisuus oli merkittävä Suomen ja Ruotsin välillä. Ruotsissa Astborgin 

perheessä oli esimerkiksi   sisävessa  ja suihku. Elämä Lidian kotona köyhää ja 

vaatimatonta vailla  Ruotsissa olevia mukavuuksia.  Biologinen perhe asui ahtaasti, 

suurperheessä, myös ruoka oli erilaista ja yksipuolista.  Lisäksi uskonto vaikutti biologisen 

äidin kasvatustavoissa. 

Mun äiti oli niin uskovainen, kuule kaikki pääsiäipyhät ja pyhät, mä ole käynyt niin paljon 

kirkos kuule, ortodoxikirkol Turussa, et oi, oi. Mä tein ristinmerkin joka ammu ja ilta ja 

ikonikin oli, se on jäänyt mulle.( Haast.2,L.) 

Pian Lidian kotiinpaluun jälkeen nousee esille ajatus mahdollisesta paluusta Ruotsiin.  

Lidian paluu Ruotsiin ei ollut vanhemmille selkeä ja helppo ratkaisu. Paraisten koulun 

opettaja  Kaarina Raunio  on kirjoittanut Lidian äidin sanoittaman kirjeen.26.11.1946. 

Kirjeessä on esitetty syitä, miksei Lidian paluu Ruotsiin ole perheen edunmukaista. Lidian 

sotalapseksi lähtö edellyttää asiakirjojen hankkimista, josta  Lidian äidille aiheutuu 

lisätöitä, lisäksi  kulkuyhteydet monen lapsen kanssa liikkuessa ovat haastavat.  Esille 

nousee myös   Lidian kotiinpaluun sopeutumisen vaikeudet. Lidia oli kiintynyt Ruotsin 

perheeseen ja sopeutuminen takaisin Suomeen oli ollut haastavaa.  Kirjeessä kerrotaan 

Lidian vihdoin sopeutuneen takaisin Suomeen, myös Lidian käyttäytyminen oli muuttunut 

tasapainoisemmaksi. Lidian äidissä herätti huolta mahdolliset seuraukset  Lidian jälleen 

muuttaessa  Ruotsiin. Äiti pohtii,  jos Lydia vieraantuu biologisesta perheestä.   

Hon växer så bort hemifrån och andra syskon.  Grät hon ideligen ren var missnöjd. Nu har 

hon vänjat sig och blivit snäll och nöjd. Hän vieraantuu kodista ja sisarruksistaan. Hän 

itki jatkuvasti tyytymättömyyttään. Nyt hän on muuttunut ja tullut kiltiksi ja tyytyväiseksi. 

(26.11.1946) 

Lidian sijaisperhe oli postittanut 23.11.1946 kirjeen Suomeen, jossa he selventävät 

suhdettaan Lidiaan ja avaavat näkemystään Lidian sopeutumisvaikeuksista Suomessa.  

Vaikeudet   välittyivät  Lidian naapurien kirjoittamista  kirjeistä yhdessä Lidian biologisen 

äidin kanssa. 



  

41 
 

Lilla Lydia har mycket svårt att känna sig hemmastadd. Hon hade ju fullständigt glömt sitt 

föräldrarhem och deras språk och visste inte vad hon gick till mötes, då hon lämnade oss. 

Det är nu två barn i familjen som är mindre än Lydia, som nu är 4 ½ år, så vi förstå, att vi 

göra dem alla en god tjänst genom att ta Lydia tillbaka hit. Lydialla oli vaikea kotiutua. 

Hän oli täydellisesti unohtanut  lapsuudenkodin ja heidän kielen ja  ei osannut odottaa, 

mikä häntä odotti, kun hän jätti meidät.. Perheessä on kaksi nuorempaa lasta kuin Lydia, 

joka nyt on 4 ja puolivuotias , joten ymmärrämme, että teemme heille hyvän palveluksen 

ottamalla Lydian takaisin tänne.  

 

8.1.4. Takaisin Ruotsiin 

 

Vanhemmat  päätyvät  Lidian sotalapseksi lähettämiseen uudelleen.    Kirjeistä  eikä  

Lidian muisteluista selviä, miten päätös syntyi.   Lidia lähtee uudelleen sotalapseksi.  

17.12.1946 Olga Reinikainen- niminen henkilö kirjoittaa kirjeessä, että Lidia lähtee 

takaisin  Astborgin perheeseen Ruotsiin. Kirjoittaja kuvailee Lidian äidin tuntemuksia 

seuraavanlaisesti. 

Hon har nog ledsam men förstår nog att barnen har bättre här, än här hemma. Så hon är 

glad på barnens skull. Hän on kyllä surullinen, mutta ymmärtää, että lapsella on 

paremmin täällä kuin kotona, joten hän on iloinen lapsen puolesta.  

Kirjeestä ilmenee, että Lidian tunteet vaihtelevat Ruotsin paluun suhteen, kuten seuraava 

lainaus ilmentää:  

Först sade hon nej, jag reser inte, men när vi tala om för henne blev hon så glad och sade, 

jag reser nog till min svenska mamma . Ensiksi hän sanoi ei, mutta puhuttuamme hänen 

kanssaan hänestä tuli iloinen, ja hän sanoi että hän kyllä matkustaa hänen Ruotsin äidin 

luokse. 

Lidia lähti uudelleen sotalapseksi Ruotsiin 7.12.1946 laivalla Turusta Tukholmaan. 

Me tavattiin Braahenkatu 18:ssa, mun tätini oli kotiapulainen siellä yhdessä juutalaisessa 

perheessä ja siel me kokoonnuttiin eteisessä.( Haast. L, 2.) 

Mul oli lappu kaulassa, sen mä muistan kun mä lähdin uudestaan sinne.( Haas.1.) 
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Lidia itki  laivamatkan aikana. Paluu Ruotsiin tarkoitti  irtautumista  ympäristöstä, johon 

Lidia oli vaikeuksien kautta uudelleen sopeutunut.  Suru ja kaipaus olivat  vahvasti läsnä  

sotalasten matkassa. Lidia palasi Helsingborgiin ja tuttuun  Astborgin perheeseen. 

(Haast.L.1)  

 

8.1.5. Turvallisuudentunne sijaisperheessä 

 

Lidia kertoo kiintymyksestään sijaisperheeseensä. Hän muistelee tilannetta, jossa oli 

hetken hoidossa naapuriperheessä sijaisperheen äidin ollessa synnyttämässä perheen toista 

lasta. Lidian muistelee, että   epätietoisuus  heijastui hänen  käytökseen. Lidia muistelee 

kastelleensa vuoteensa uudessa sijoituspaikassaan. Hän  kuvailee tunnesiteitään 

ruotsalaiseen Astborgin perheeseen vahvoiksi. Lidia  koki Ruotsin äidin omaksi äidikseen 

ja sijaisperheen omaksi perheekseen. Sijaisperheen vanhemmilla oli kyky toimia 

turvallisina vanhempina.  Läheiset tunnesiteet ja toimiva vuorovaikutus sekä erityisesti  

Lidian tarpeisiin vastaaminen heijastuivat  kirjeiden ja  kerronnan eri vaiheissa. Lidia 

kokee olevansa onnekas sijoitusperheen suhteen.  Seuraava lainaus haastattelusta kuvastaa 

Lidian omaa kokemusta ja suhdetta sijaisvanhempiin. Lainauksessa  tiivistyvät  

olennaisesti myös hänen tuntemukset: 

”Kuule joutusin parhaaseen   perheeseen …rupean itkemään, ei mut kuitenkin pääsin 

hyvään perheeseen.”( Haast.L, 1.) 

Haastatteluista sekä käytössäni olevista kirjeistä  nousee esille kipeitä ja ristiriitaisia 

tunteita. Lidia koki Ruotsin perheen omaksi perheeksi.  Heidän huolenpitonsa on ollut 

Lidialle korjaava kokemus selkiytymättömässä tilanteessa. Suomeen paluusta ja Suomessa 

olevasta perheestä puhuttiin, mutta muistot ja tunteet olivat hauraita. Biologisen perheen 

vanhemmat olivat jääneet vieraiksi.( Haast,L1&2.) 

 

8.2. Sotalapsuus päättyy 

 

Paraisilla 23.10.1947 kirjoitetussa kirjeessä on pyyntö Lidian sijaisvanhemmille, että 

Lidian sijoitusta jatkettaisiin, sillä tilanpuute oli haastavaa. Lidian vanhemmat olivat 
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vuokranneet talosta huoneita ja  Lidian perheen  käytössä oli vain yksi huone. Tilanpuute 

oli haastava. Lidian sijoitusta jatkettiin puolella vuodella.   

Lidian sotalapsuus Ruotsissa päättyi pääsiäisenä vuonna 1948. Lidia muutti  Suomeen 6-

vuotiaana. Hän muistaa matkanneensa Tukholmaan sijoitusperheen  isän kanssa.  

Muistelusta ilmenee lapselle merkityksellinen yksityiskohta. Lidialle oli jäänyt vahvasti 

mieleen.  

Sen mä muistan toisen kerran kun mentiin takaisin Suomeen, se oli Pääsiäinen ja Gösta, 

mis mä asuin, niin hän toi mun junan kans Tukholmaan, laivamatkaa mää en muista. Mä 

sain lahjaksi viel nukenvaunut ja nuken. ( Haast , L, 2.) 

Suomeen paluu oli haastavaa. Lidialle oli sijaisperheessä tiiviit tunnesiteet, myös elintason 

eroavaisuus ja biologisten vanhempien käyttämä vieras venäjän kieli aiheuttivat jälleen 

sopeutumisvaikeuksia. Lidian kerronnasta ilmenee, ettei  biologisten vanhempien ja  

Lydian välille muodostunut läheistä suhdetta. Ajallinen etäisyys vanhemmista,  yhteisen 

kielen puuttuminen  sekä kahdentoista lapsen hoito heijastuivat lasten ja vanhempien 

keskinäisiin   vuorovaikutussuhteisiin. Myös sisarusten kielet erosivat toisistaan, siellä osa 

lapsista käytti suomea ja kävi suomenkielistä koulua,  kun  taas osa lapsista käytti ruotsin 

kieltä. Perheen sisäinen kommunikointi oli eri kielien vuoksi haastavaa. Lyydia kuvailee 

vanhempiensa ja omaa suhdettaan etäiseksi.  

Ehdottomasti haastavinta takaisin paluu. Mä en saanut yhtään mitään rakkautta 

vanhemmilta, isä keräs myöhemmin antiikkia, hänelt mä sain kaks tauluu. Ei mitään 

rakkautta. Anja  65 vuotta, hän on saanut. Äiti ei kerinnyt , ei sitä ajatellut silloin. Mä 

yritän antaa mun lapsille ja lapsenlapsille , et mä tosiaan rakastan heitä. ( Haast. 2. L.) 

 

 Lidia kokee vuorovaikutuksen omiin vanhempiinsa jääneen etäiseksi ja puutteelliseksi.   

Seuraavassa lainaus hänen mietteistä: 

 

En tiedä, miten me puhuttiin kun mun äiti ja isä puhus keskenään venäjää.( Haast.L, 2.) 

Meit kutsuttiin ryssäksi.( Haast.L,1.) 
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Lidian muisteluissa ja kirjeiden välityksellä välittyy tieto Lidian haastavasta 

sopeutumisesta takaisi vieraaseen Suomeen. Sijaiskotia kohtaan tuntema Ikävä , elintason 

erilaisuus, vieraat biologiset vanhemmat sekä  vieras kieli aiheuttivat paljon haasteita, 

kuten 30.3.1948 kirjoitetusta kirjeestä on luettavissa. 

Lydia hade gråtit då hennes syster läste brevet och i dag sade hon  på morgonen att hon 

ville fara till Helsingborg.  

Lydia oli itkenyt, kun hänen siskosa  luki kirjeen ja tänään hän sanoi;   aamulla hän 

haluaa matkustaa Helsingborgiin. 

Hän viestittää kotona vanhemmilleen Ruotsin paluun toivettaan. Kirjeistä ilmenee, että 

Lidia oli vahvasti kiintynyt ruotsalaiseen perheensä. Irrottautuminen sijaisperheestä oli 

haastavaa. 

Kirjeenvaihto oli aktiivista  sijaisperheen ja Lidian biologisen perheen välillä.  17.11.1948 

kirjoitetussa kirjeessä kuvaillaan Lidiaa seuraavanlaisesti: Hon är alltid  smutsig. Hän on 

aina likainen. 

Kirjoittaja ihmettelee, miten Lidian vaatteet voivat kulua sellaisella vauhdilla. Kirjeessä 

kerrotaan Lidian suunnittelevan koulunkäyntiä Helsingborgissa.  

1.7.1949 kirjoitetussa kirjeessä kiitetään paketeista ja erityisesti uusista vaatteista, joita 

sijaisperhe on Lidialle lähettänyt. Kirjeissä kuvailaan Lidiaa jälleen  vilkaaksi ja villiksi 

tytöksi, jolla vaatteet kuluvat nopeasti.  Hon är så vild, så hon är värre än en pojke. 

Edellä mainitussa kirjeessä Lidian äiti on päättänyt Lidian aloittavan ruotsinkielisen 

koulun. Kirjeessä mainitaan, että Lidia voi kirjoitustaidon myötä kirjoittaa itsenäisesti 

Ruotsin perheelleen. 

Sosiaaliministeriön lastensiirtokomitea oli laatinut toimintaohjeistuksen kotiutetuille 

sotalapsille.  Kotikäynti toteutettiin mahdollisemman pian lapsen kotiinpaluun jälkeen, 

perheen tuli myös lähettää kiitoskirje ja ilmoitus että lapsi oli saapunut. Lisäksi perheen 

tuli ilmoittaa, miten perhettä voidaan mahdollisesti tukea vaate- ja ruokatarvikkein. Lisäksi 

lapsen ongelmista oli ilmoitettava, myös koulunkäyntiin kiinnitettiin huomiota ja 

havainnoista oli ilmoitettava lääninasiamiehille. (Salminen 2007, 247.) 
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8.3. Koulu ja yhteydenpito Ruotsiin 

 

Lidia aloitti opinnot Paraisilla  ruotsinkielisessä koulussa syksyllä 1949.  Hän ei osannut 

suomea eikä myöskään vanhempiensa äidinkieltä venäjää. Lidia koki Paraisilla  

ruotsinkielisten kuuluneen korkeampaan yhteiskuntaluokkaan kuin suomen- tai 

venäjänkieliset perheet.  Hän arvelee  saaneensa itsevarmuutta ruotsinkielen  avulla, myös  

koulukaverit olivat ruotsinkielisiä ja tulivat  Lidian mukaan vauraimmista kotioloista.  

Mä kävin ruotsinkielist koulua, paljon huudettiin ryssäks.( Haast,L.1.) 

Tässä ruotsalaises koulus Paraisil, niin ne oli hienompia ihmisiä, mitä suomalaiset ja 

venäläiset. Lisbetin isä oli Pargas Kungörelserin perustaja, niin mää olin näitten 

ruotsalaisten tyttöjen kanssa. Sain itsevarmuutta sitä kautta. ( Hasst,L 1.) 

Edellisestä haastattelun lainauksesta ilmenee Lidian käsitys ruotsinkielisten eriarvoisesta 

asemasta kaksikielisen kaupungin ilmapiirissä. Lidialle ruotsinkielen osaaminen 

mahdollisti  ruotsinkielisen koulun aloittamisen ja mahdollisuuden tutustua ruotsinkielisiin 

lapsiin.  Kokemukset Ruotsissa vahvistivat Lidian itsetuntoa, toisaalta jatkuva kaipuu 

takaisin Helsingborgiin vaikeutti   Suomeen sopeutumista.  

Ebba Usehanovn kirjoittamassa kirjeessä 15.6.1952  kerrotaan, että Lidia kaipaa Ruotsiin 

päivittäin:  

Lydia talar varje dag om att hon skulle vilja vara till Sverige mamma. Hon skulle rysiligt 

gärna vilja komma dit. Idag hon sade hon åt min mor att om hennes mamma i Sverige 

skulle ta henne å hälsa på då skulle hon aldrig mera vilja komma tillbaka. 

Lydia puhuu joka päivä, hän haluaisi olla Ruotsin äidin luona. Hän niin  mielellään 

haluaisi tulla sinne. Tänään hän sanoi äidilleni, jos hänen Ruotsin äiti ottaisi hänet 

tervehtimään, hän ei koskaan palaisi takaisin.  

Kirjeessä mainitaan  myös Lidian ihan hyvästä todistuksesta, sekä siitä, että Lidia viihtyy 

ruotsinkielisten kanssa.  Kirjeen siteerauksessa on esillä sijaisäitiä kohtaan tuntema 

arvostus  ja ihailu. 

 Jag vill nog hem till min mamma i Sverige, hon är så vacker min mamma i Helsingborg. 
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Haluan kotiin Ruotsiin minun äidin luokse, hän on niin kaunis minun äiti Helsingborgissa. 

Kirjeestä ilmenee, että Lidia menestyi koulussa hyvin ja että Lidia viettää paljon aika 

Ebban ruotsinkielisen tyttären Margarethan kanssa. Lidian sopeutuminen  Suomeen alkoi 

sujumaan. Kirjeistä heijastuu Lidian vanhempien kiitollisuus sijaisvanhempien 

auttamishalusta,  1940- luvun aika lähetetyistä kirjeistä ,17 kirjeessä on kiitetty 

sijaisvanhempia. Lidian hyvästä hoivasta ja huomioimisesta.  Myös Lidian haastatteluista 

välittyi vanhempiensa kiitollisuuden tunne sijaisvanhempia kohtaan. ( Haast, L, 1&2.) 

 

Lidian yhteydenpito Astborgin perheen jäseniin on ollut aktiivista. Lidia oli 

kirjeenvaihdossa Ruotsin perheeseen, eritysesti Lidian ruotsin kielen taito  helpotti Lidian 

omatoimista  yhteydenpitoa.  Lidia muutti takaisi Ruotsiin vuonna 1975, yhteydenpito 

tiivistyi entisestään. Gösta sairastui ja Lidia auttoi  Göstaa ja Gertrudia kotitöissä. Lidia 

vierailli Helsingborgissa muutaman kerran vuodessa. Lidian yhteydenpito sijaisvanhempiin 

säilyi läpi elämän aina Gertrudin kuolemaan vuoteen 2000 asti. Vielä tänä päivänä Lidia on 

yhteydessä sijaisperheen Bengtin kanssa. Lidian on kertonut Bengtille myös käsillä 

olevasta tutkimusesta.  ( Haast. L, 1& 2.) 

 

Lidia pohtii  seuraavassa omaa identiteettiään ja juurettomuutta.  

En mä tiedä, olenk mä ruotsalainen tai suomalainen. Kyl mä suomalainen olen jos on 

jotain Suomen hiihtoo tai jotain, kyl mä Suomea puolustan. Se mun täytyy tunnustaa. Niin 

kyl mää olen suomalainen.( Haast.L, 1.) 

 

 

 

8.4. Kokemustieto ja sotalapsuuden kannattelevat tekijät 

 

Lidia on miettinyt tämän päivän yksin tulleiden sotalasten sopeutumista. Lidia toteaa, että 

on tärkeä että lapset pääsisivät perheisiin. Hän pohtii, miten yksin tulleet sotalapset 

sopeutuvat   laitoksiin, jossa henkilökunta vaihtuu ja sijoitetut lapset vaihtuvat. Lidia 
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kyseenalaistaa, miten sotalasten henkinen puoli pysyy eheänä kaikessa vaihtuvuudessa. 

Lidia kertoo oman sotalapsuuden avanneen hänelle ymmärrystä eriarvoisuuden 

kohtaamisessa ja hyväksymisessä. Lidia kertoo, että hänellä on ollut vuosien saatossa 

paljon eri kulttuureista tulleita työkavereita, kuten Chilestä.( Haast. L, 2.)  Vanhempiensa 

taustojen vuoksi  Lidia on jo toisen polven siirtolainen, joten ulkopuolisuuden tunne on 

vahvasti ollut läsnä Lidian elämässä. 

Mä sanon työssä aina et jag är också invandrare. He tietää, et mä oon samanlaisista 

lähtökohdista.( Haast,L,2.)  

Lidian elämäntarinassa akkulturaation käsite näyttäytyy vahvasti niin hänen vanhempiensa 

siirtolaistaustassa ja  heidän sopeutumisvaikeuksissa sekä Lidian  omassa 

juurettomuudessa. Lidia painottaa   haastattelussa, että hänen on helppo samaistua 

maahanmuuttajien haasteisiin uudessa vieraassa maassa.  

Lidia kertoo, että Ruotsissa nykypäivänä kotouttaminen on erityisen haastavaa uusille 

maahanmuuttajille, sillä työllistyminen on vaikeampaa  kuin aiemmin. Työttömyys 

vaikeuttaa maahanmuuttajien kiinnittymistä ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja näin myös 

kielitaito ja sosiaalinen verkosto jäävät monesti puutteellisiksi.  

Lidialle turvallisuudentunteen ovat luoneet  hyvä sijaisperhe ja sen pysyvyys sekä  

aktiivinen yhteydenpito sijoituspaikan ja biologisten vanhempien välillä. Lidian 

sopeutumista takaisin Suomeen vaikeutti  biologisten vanhempien siirtolaisuuden 

vaikutukset. Vanhempien juurettomuus ja erityisesti kielitaidottomuus aiheuttivat 

sopeutumisessa  haasteita. Yhtenä  juurettomuuden lieveilmiöksi  Lidia arvelee isänsä 

alkoholin kulutuksen.  

Isä joi joka lauantai. Hän teki kiljua saunassa.( Haast. L,2.) 

Lidia pohtii sotalapsen sopeutumista edesauttavia tekijöitä: 

Empatia ja symbatia, mä oon vanhanaikaisten tapojen puolesta. Säännöt antaa turvaa, ku 

sä välität.Et tota, mul oli hyvät oltavat ehdottomasti, jaa`a jos olisin ollut 

Suomessa.(Haast. L.2.) 
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9  PIRKKO TÄHKÄPÄÄN ELÄMÄNTARINA 
 

9.1. Lapsuuden varhaisvaiheet 

 

Pirkko Tähkäpää os. Tähti  syntyi Turun lähellä  silloiseen Maarian kuuluvassa 

Kärsämäessä  vuonna 1933.  Pirkko oli kuusilapsisen perheen kolmanneksi nuorin lapsi. 

Vuonna 1941 Suomessa oli sota. Levottomuudet ja elintarvikepula aiheuttivat ihmisissä 

hätää. Kyseistä talvea kutsutaan nälkätalveksi.  Pirkon sisar Sirkka  oli viisivuotias. 

Lääkärin kehotuksesta vanhemmat lähettivät sisaren sotalapseksi Ruotsiin.  Tarkoituksena 

oli tukea Sirkan  kasvua ja kehitystä, sillä pelko oli alkanut hallita Pirkon  sisaren 

toimintaan. Pirkko kertoo sisaren oireilun vaikuttaneen vahvasti myös Pirkon 

elämään.(Haast.P,1.)) 

Vauvan syntymä ja sodan puhkeaminen vaikuttivat pikkusiskooni, hän ei suostunut 

riisumaan ulkovaatteita. Nukkuessaan hän kiristeli hampaitaan. Äiti levitti kaikki 

mahdolliset matot kellariin perunoiden päälle, petasi siihen Sirkalle ja minulle. Kellarissa 

nukuimme yöt, sinne pakenimme pihalta sireenien ulvoessa.( Tähkäpää 1995,242.) 

 

 

Marraskuussa vuonna 1941 pikkusisko lähetettiin  sotalapseksi Keski- Ruotsiin. Pirkko oli 

kantanut sisarestaan huolta, Pirkko halusi lähteä myös sotalapseksi sisarensa  luokse. 

Valokuvien ja kirjeiden välityksellä oli Pirkolle ja hänen perheelleen välittynyt tieto, että 

sisar voi hyvin. (Haast. P, 1.) 

Jouluksi sieltä tuli kirje ja valokuvia, joissa Sirkka ja perheen tytär olivat kelkkoineen ja 

karvareunaisine lakkeineen, ja toisia joissa tytöt leikkivät sisällä. Tuli ikävä siskoa ja 

kaipuu päästä myös Ruotsiin. (Tähkäpää 1995, 243.) 

Karvalakki tuli esille Pirkon muisteluissa ja haastatteluissa. Pirkko kertoo haaveilleensa 

samanlaisesta karvalakista, joka sisarella ja naapurin tytöllä oli.  
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Mä näin valokuvan mis Sirkka oli, hänellä oli karvalakki, mis oli tupsu. Raija, naapuris oli 

tyttö, jolla oli karvalakki, mis oli tupsu, ja mä olin  aina sitä katsellut. (Haast, P, 1.) 

Ei sitä kahdeksanvuotias ymmärtänyt tätä maailman laajuutta. Ruotsi oli varmaan joku 

paikkakunta. (Haast.P,1.) 

Edellisessä lainauksessa korostuu, miten pienen tiedon varassa Pirkko oli matkaan 

lähtenyt.  Toisaalta tilanne  Suomessa oli sekava. Päätökset tehtiin hädän  ja pelon uhassa.  

Myös nälänhätä oli suuri.  Suomessa oli hyvin selkiytymätön ilmapiiri.   Siskon ikävä ja 

mielikuva paremmasta rohkaisivat Pirkon lähtemistä Ruotsiin. 

Pirkko kuvailee kaipaustaan seuraavassa:   

”Mul oli Sirkkaa koko ajan ikävä.”(Haast,P, 1.) 

Pirkko kertoo huolehtineensa sisarestaan pienestä pitäen. Hän oli auttanut äitiä Sirkan 

hoidossa ja vahtimisessa.  Pirkko ajatteli pääsevänsä samaan paikkaan sotalapseksi, missä 

Sirkkakin oli. ( Haast,P.1.) 

Pirkon  elämä sotalapsena alkoi 28.  helmikuuta vuonna 1942. Naapurin tyttö lähti samalla 

laivalla sotalapseksi Pirkon kanssa. Pirkko  muistelee sotalapseksi lähtöään 

seuraavanlaisesti: 

  

Varhain aamulla 28.helmikuuta istuimme potkukelkoissa. Matka alkoi. Vauhdilla alas 

koulun mäkeä, kaupunkia kohti. Vähäväkisten talolla oli lähtöselvitys, saimme nimilaput 

kaulaan ja hyvästelimme äidit.( Tähkäpää 1995, 243.) 

 ”Muistan kun naapurin tytön äiti sanoi mulle: pirä pienemmist  huolta.”(Haast. P,1.) 

 

 

9.2. Sotalapsuus 

 

Pirkko matkusti laivalla Turusta Tukholmaan. Laivamatka ei jäänyt hänelle mieleen 

merkityksellisenä. Laivassa oli paljon sotalapsia. Pirkko yöpyi hytissä muiden sotalasten  
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kanssa. Laivamatkan aikana Pirkolle valkeni, että hänen sijoituspaikkansa on eri kuin 

sisaren asuinpaikka. Asia ilmeni hänelle keskusteltuaan toisen sotalapsen kanssa.  

 ”Hänellä oli osoite valmiina. Hän sanos et, et sää mihinkään perheeseen pääse, sä joudut 

lastenkotiin”( Haast, P, 2.) 

Edellä mainitun kommentti avasi  hänelle ymmärrystä siitä, että hänet  sijoitetaan 

mahdollisesti lastenkotiin. 

Tukholmassa Pirkko ja muut sotalapset olivat karanteerissa. Pirkon muistikuvat 

Tukholman ajasta ovat hauraat. Pirkko toteaa:  

”Sellaiset unohtaa, mitä ei halua muistaa.”( Haast.P,1.) 

Pirkon matka jatkui junalla kohti Etelä- Ruotsia ja tarkemmin kohti  Hööran kauppalaa  

kahdenkymmenen muun sotalapsen kanssa Matkasta jäi mieleen pienempien sotalasten 

itkeminen ja ikävä. Asemalla oli vastassa hevoset rekineen. Pirkko kuvailee saapumistaan 

Etelä- Ruotsiin seuraavanlaisesti: 

”Lunta oli korkeat lumivallit, kulkuset kilisi ja aurinko paistoi. Se oli niin hieno matka, sit 

tultiin punaisen talon luo. Se oli kauheeta. Se oli se lastenkoti.” (Haast.P, 1.) 

Pirkko oli saapunut uuteen kotipaikkaansa  Jularpiin. Järkytys oli suuri Pirkon 

ymmärrettyä, että sijoituspaikkana oli lastenkoti.  Lastenkodissa vietetystä ajasta Pirkolle 

on vahvasti jäänyt mieleen ruotsin kielen vaikeudet.   Pirkko muistelee alkuaikana 

katselleensa lastenkodin  ikkunasta kadun toisella puolella sijaitsevaa koulua ja koulun 

oppilaita. Hän muistaa miettineensä: ”Tuolla munkin pitäis olla.”( Haast,P, 1.) 

Ruotsin kielen osaamattomuus siirsi Pirkon koulun aloitusta. Kuukauden kuluttua Pirkon 

saapumisesta lastenkotiin sijaisvanhempi haki Pirkon.  Matka sijoituspaikkaan  taittui 

pyörällä. Pirkko ihmetteli, minne hän oikein oli saapunut. Sijoituspaikkana oli toimi suuri 

rakennus.  Talo oli kauniisti sisustettu ja kodikas sekä kaikilla sen ajan mukavuuksilla 

varustettu. Pirkko kertoo seuraavaksi oma hämmennyksestä uudessa sijoituspaikassaan. 

(Haast, P,1.) 

”Mä en voinut käsittää, minkälainen paikka tämä on. Esiliinat, päähineet, musta puku, 

valkoinen essu, mä en voinut käsittää , missä mä olen. Täti antoi postikortin, et kirjoita 

kotiin. Äiti sit kirjoitti, et sä olet pensionaatissa.” ( Haast,P, 1.) 
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Edellinen sitaatti avaa ymmärrystä siitä, miten sekavan oloiselta ja selkiytymättömältä on 

yhdeksän vuotiaan Pirkon oleskelu Ruotsissa alkanut. 

 

9.2.1.Ruth ja Maja turvallisuudentunteen luojat 

 

Pirkon sijaisvanhemmat  sisarukset Rut (synt. 1903)  ja Maja (synt. 1911.) Nilsson olivat  

lähtöisin Länsi- Ruotsista yhdeksänlapsisesta perheestä. Maja oli suorittanut 

sairaanhoitokurssin sekä opiskellut kansanopistossa. Rut oli toiminut emäntänä 

Nuortenmiesten Kristillisen Yhdistyksen ylläpitämässä  kesäkodissa Hovsåsissa. 

Långstorpsin täysihoitola sijaitsi kuuden kilometrin päässä Höörön kauppalasta. 

Täysihoitolaa ympäröi puutarha ja lehtimetsä.  Täyshoitolaan kuului 14 huonetta sekä 

vierasmaja. Toiminta täysihoitolassa  käynnistyi vuonna 1936. Toiminta oli pitkälti   

omavaraista ja tarjottava ruoka tehtiin pääasiassa  omista raaka-aineista. Täysihoitolan 

asiakkaat  saivat  halutessaan osallistua  maatilan töihin.  Sisarukset ylläpitivät yhdessä  

täysihoitolan toimintaa siihen asti kunnes Ruth avioitui ja muutti Varbergiin. Maja jatkoi 

yksin täysihoitolaan aina vuoteen 1975 asti. Vuonna 1981  Maja myi täysihoitolansa. 

(Haast, P, 1,2,3.)  

Pirkko kuvailee uutta sijoituspaikkaansa positiivisin muistoin. Erityisesti Pirkko korostaa 

sijoituspaikan pitäjien sisarusten Rutin ja Majan sydämellisyyttä ja sen merkitystä Pirkon 

sotalapsuuden kokemuksissa. Hän korostaa   jo haastattelun alkuvaiheessa omaa onnekasta 

asemaansa sijoitusperheen suhteen. 

”Mä oon sanonut et mä sain sen lottovoiton”(Haast.P, 2.) 

Pirkko selventää edellä mainittua kommenttia  omalla onnekkuudellaan vertailen muiden   

sotalapseksi lähetettyjen lasten sijoitusperheiden  erilaisuutta.  Pirkko kertoo  saaneensa 

tietää huonosti  kohdelluista sotalapsista.  Erityisesti sotalapsiyhdistyksen toiminnan kautta 

Pirkko sai tietää  vaikeista sotalapsuuden kokemuksista: kaltoin kohtelusta ja valvonnan 

puutteesta. Pirkon kokemukset olivat täysin toisenlaisia. 

 

”Mä tulin sitten  täyshoitolaan. Ruth –täti oli niin ihana, niin sydämellinen ihminen.” 
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”Hänelle veimme ensimmäiset leskenlehdet, mansikat ja mustikat. Rut-täti oli turvallinen , 

aina saatavilla, niin iloissa kuin murheissa.”(Tähkäpää 1995, 245.) 

 

Edellä mainitusta Pirkon kuvauksesta ilmenee, miten turvallisuuden tunne ilmenee Pirkon 

kerronnassa. Pirkko kertoo tätien pitäneen hänestä hyvää huolta kiireistä huolimatta. 

De hade ju fullt upp att göra med sitt företag så det blev inte så mycket tid över mej. Men 

den tid de ägnade åt mej den gav de mej till hundra procent. De var kloka och förståndiga 

och tog verkligen väl hand om mej på alla sätt.(Tähkäpää 1999, 216.) 

He olivat kiireisiä yrityksensä kanssa, ja heillä ei ollut paljon minulle aikaa, mutta sen 

ajan minkä he minulle antoivat oli sataprosenttista aikaa minulle. He olivat viisaita ja 

ymmärtäväisiä ja huolehtivat minusta todellakin kaikilla tavoin.  

Rutin  selkävaivat vaikeuttivat hänen fyysistä toimintakykyä,  että hän joutui välillä 

vuodelepoon. Huolimatta fyysistä kivusta hän huolehti täyshoitolan asioista vuodelevossa. 

Pirkko vietti paljon aikaa Rut-tädin seurassa.  Rut oli todennut  Pirkolle, että Pirkko oppi 

ruotsin kielen puhelinluettelon avulla, sillä Pirkko auttoi Rutia täysihoitolan 

tavaratilauksissa. (Haast, P, 1.)   

Kesällä 1942 sijoituskotiin saapui toinen tyttö Suomesta. Sotalapsi tuli ruotsinkielisestä 

perheestä Helsingistä. Pirkko kuvailee heidän yhdessä viettämäänsä aikaa tarunhohtoisin 

muistoin. 

Vi fick ett underbart år tillsammans. Vi vandrare i skogarna, plockade smultron, bjönbär 

och blåbär och badade i Vaxsjön, och vid utflykterna med pensionatsgästerna, i 

Dagstorpssjön (Tähkäpää 1999, 217.) 

Meillä oli ihana vuosi yhdessä. Me vaelsimme metsissä, poimimme metsämansikoita, 

karhunmarjoja, mustikoita ja uimme Vaxsjössa, ja vierailijoiden kanssa Dagstorpsjössa.  

Pirkko muistelee aikaansa sijoituskodissa lämmöllä. Myös täysihoitolan vieraiden kanssa 

hän pääsi mukaan luontoon retkille. Pirkko muistelee täysihoitolan vieraita Iloisiksi ja 

kilteiksi ihmisiksi. (Tähkäpää, 1995, 244.) 
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Pirkko aloitti kolmannen luokan ja Gerthel aloitti neljännen luokan Jularpsin koulussa. 

Pirkon lisäksi luokassa oli vain yksi poika oppilas. Koko koulussakin oli yhteensä vain 21 

oppilasta. Opettajaansa Pirkko kuvailee seuraavin sanoin. 

Erikoinen opettaja, outo, kekseliäs, vähän nykyajan opettaja. Persoonallinen oikein.haast2 

Pirkko kertoo kolmannen luokan sujuneen Ruotsissa kielivaikeuksista huolimatta hyvin. 

Opiskelu Suomen koulussa oli palatessa  vaikeaa. Erityisesti matematiikan tasoerot olivat 

kahden maan välillä huomattavia. Suomessa matematiikan opetus oli huomattavasti edellä 

Ruotsia. (Haast.P,2.) 

Pirkko kiinnitti huomiota Ruotsissa lasten likaisuuteen, myös pulpetin reunat olivat 

likaisia. Suomessa opettaja tarkasti oppilaiden kynnet säännöllisesti toisin kuin Ruotsissa. 

Pirkko arvelee saunomisen vaikuttaneen merkittävästi suomalaislasten puhtauteen. Myös 

kouluruokailua ei järjestetty Ruotsissa koulun puolesta Oppilaalla oli omat eväät 

mukanaan. Sodasta ja puutteista huolimatta Suomessa tarjottiin oppilaille ilmainen  

kouluruoka. Suomessa on tarjottu oppilaille maksuton kouluruoka vuodesta 1943 lähtien.  

Pirkko muistaa hämmästyneensä kuullessaan ruotsalaiselta koulukaverilta, että heillä ei 

ollut varaa ruokaan.  Asian ilmitullessa Pirkko antoi osan eväistään luokkakaverilleen. 

Kaikesta Pirkon kokemasta materiaalisesta yltäkylläisyydestä huolimatta, Pirkolle valkeni , 

että  myös Ruotsissa oli huono-osaisia. (Tähkäpää 1995, 247 ja haast,P, 2.) 

 

9.2.2. Sotalapsuuden kannattelevat tekijät 

 

Pirkon muistelusta ei korostu erityinen koti-ikävä Suomeen. Äidin kanssa yhteydenpito 

tapahtui kirjeiden välityksellä. 

Äiti joskus moitti minua laiskaksi kirjoittamaan. Sen verran olin kuitenkin yhteyttä pitänyt, 

että kotona olivat melko hyvin selvillä siitä, minkälaisessa paikassa olin. Äidin ja tätien 

välille oli syntynyt suuri  yhteisymmärrys  ja he kunnioittivat toisiaan. 

Pirkko kertoo erityisesti äitinsä ja Majan välisestä kemiasta. Äiti ja Maja vaikuttivat 

ymmärtävänsä toisiaan alusta alkaen vaikka  heidän välillä ei  ollut yhteistä kieltä. Pirkko 

korostaa  äidin ja Majan kemioiden kohtaamista ja tunnetason samankaltaisuutta.( Haast, 

P.2.) 
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Suomesta ja sodasta puhuttiin, myös täysihoitolassa vierailevat puhuivat Suomen 

tilanteesta. Erityisen mieleenpainuvana hän muistaa  vuoden 1942 vaihtuessa uuteen 

vuoteen seuraavanlaisen  tilanteen:  

Uudenvuoden aattona kohotettiin maljat kello 12:00…mä alan itkee kun mulle kohottivat 

ja toivottivat  mulle kaikkea hyvää.( Haast, P 1.) 

Hetki oli Pirkolle erittäin tunteikas.  Myötäelämisen taito oli hetkessä vahvasti läsnä. 

Pirkko muistelee haastelujen aikana tätien valmiutta ja taitoa Pirkon tukemisessa. Asioista 

puhuttiin ja ennen kaikkea Pirkkoa on kannustettu ja suojeltu.  Myös ensimmäisenä kesä 

tapahtunut tilanne vahvistaa tätien kyvykkyyttä suojella Pirkkoa.  Täysihoitolan mökissä 

oli lomaillut  samanikäinen tyttö  perheineen, tyttö ja toinen sotalapsi olivat jättäneet 

Pirkon leikin ulkopuolelle. Tädit puuttuivat tilanteeseen, tyttöä ei enää kutsuttu 

leikkimään.( Haast, P,1.) 

Suomeen paluusta keskusteltiin. Pirkko muistaa tätien sanoneen hänelle: 

Ne oli niin viisaita, et ne oli sanonut mulle näin, kun sota loppuu, niin sit…niin et kyl sota 

joskus loppuu. Me voidaan tulla käymään ja te voitte tulla käymään.( Haast, P,1.) 

 

Pirkko miettii myös omaa sopeutumistaan  

Mä oon ollut aina tällanen. Tyytyväinen mihin mut heitetään.( Haast, P,1.) 

 

Tiek sä mikä mun turvallisuuden tunteen oikein oli. Se oli  heidän  privaattiasunto, siel oli 

kyl huone miss oli takka. Tädin huoneessa nukuin hyvin, sähkötyyny oli tää turvallisuuden 

tunne  ja sen naksahdus. Jos oli pelottava olo sähkötyynyn ääni toi ja loi turvallisuuden 

tunnetta.( Haast, P.3.) 

 

 

 

 



  

55 
 

Pirkko muistelee ikävää seuraavanlaisen kokemuksen kautta: 

Aatonaattoiltana lähdimme viemään lahjapaketteja naapurin pojille. Lunta oli paksulti, 

taivas tähtikirkas. Katselin tähtiä ja ajattelin kaukana olevaa kotiväkeä, joka näkee nuo 

samat tähdet.Muistelin , miten tällaisena iltana olin isän kanssa seissyt portailla 

kuulostellen, joko joulupukin aisakello kilkahtaa. Pala nousi kurkkuun. Samassa Gretel 

leikillisesti tönäisi minut hankeen: ”Miksi olet niin hiljaa?”Aloin itkeä, en hänen tönäisyn 

vuoksi vaan pohjattomasta ikävästä.(Tähkäpää 1995, 244. ja haast.P,1.) 

 

9.2.3. Kotiinpaluun haasteet 

 

Kesällä vuonna 1943 Pirkko ja Grethel palasivat  kotimaahan. Matka tapahtui Haaparannan 

kautta ja kesti yli viikon. Pirkko kuvailee vaikeaksi Suomeen lähtöä, oli vaikea hyvästellä 

tädit ja  elämä Ruotsissa.(Haast, P,1.) 

”Det kändes tungt att lämna tanterna och alla andra, ja hela trakten runt pensionatet.” 

Tuntui raskaalta jättää tädit ja kaikki muu, koko seutu täysihoitolan ympärillä. 

Junamatka Skånesta Etelä-Ruotsista Haaparannan kautta Suomeen oli pitkä. Pirkko kertoo 

kaiken tuntuneen pienemmältä paitsi pikku-siskonsa. Lähes  kaksi vuotta Ruotsissa oli 

pitkä aika lapsen elämässä. Pirkko muistelee paluutaan seuraavanlaisesti. 

Kotona kaikki tuntui pienemmältä kuin muistin, paitsi sinisilmä, kiharapää pikku Ulpu. 

(Tähkäpää 1995, 246. ) 

Aluksi sisarukset vieroksuivat toisiaan, lähes kahden vuoden ero oli pitkä aika lapsen 

elämässä.  Sopeutuminen tapahtui kuitenkin nopeasti.  Koulunkäynnissä oli haasteita.  

Pirkko kertoo suomen kielen unohtumisen tuottaneen haasteita opetuksen seuraamiseen, 

myös vaikeus ja vaatimustaso olivat haastavampaa kuin Ruotsin koulussa. Myös Suomessa 

vallinnut ilmapiiri aiheutti ahdistusta ja pelkoa. (Haast, P,1.) 

Minulle tuli jonkinlainen pakokauhu. Täällä oli vain kuolemaa ja surua. Monen isä tai veli 

oli kaatunut. Halusin pois, turvaan tätien luo. Siellä kaikki oli kaunista ja valoisaa, 

hyväntahtoista. (Tähkäpää 1995,246.) 
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Ihmiset oli vakavoituneita ja laihtuneita ja huonoissa vaatteissa. (Haast, P, 2.) 

Pirkko kuvailee tuntemuksiaan kuullessaan tädeistä. 

Under ett års tid gick i skolan hemma i Finland, men sedan blev det åter svåra tider och 

barnen blev åter kallade till Sverige. Överlycklig läste jag tanternas välkomstbrev. 

Vuoden ajan kävin Suomessa koulua, mutta sitten vaikeat ajat palasivat ja lapset kutsuttiin 

uudelleen Ruotsiin. Onnenkukkuloilla luin tätien  kirjeen.  

Suomessa Pirkko osallistui opetukseen lukuvuoden ajan. Ilmapiiri oli Suomessa rauhaton.   

Pirkko kertoo onnentunteista luettuaan tädeiltä saaman kirjeen keväällä 1944. Hänet 

kutsuttiin uudelleen  Ruotsiin.  

 

9.2.4. Sopeutuminen takaisin Ruotsiin 

 

Pirkko palasi Ruotsiin kevätlukukauden loputtua.  Matka taittui jälleen junalla. Kyseisestä 

matkasta Pirkko muistaa erityisen ikävänä kokemuksena  tulotarkastuksen  Härnösandissa. 

Alastomina seisoimme pesun jälkeen jonossa ja kaksi parturia leikkasi hiuksia lyhyiksi, tai 

mikä pahinta kaljuiksi. Vaatteet oli kerätty nippuihin, jotka käytettiin kuumassa tilassa. 

Joka puolella oli höyryä, lapset itkivät, haisi pahalle desifiointiaineelle.(Muist 246.) 

Pirkko vastusti rimpuillen tulotarkastusta. Pirkon tukka leikattiin polkkatukaksi ja pestiin 

puhdistavalla  aineella, jonka seurauksena hänen hiuksensa olivat kesän ajan 

vaaleanpunaiset (Haast, P.2, Tähkäpää 1995,246). 

Pirkko jatkoi koulua Jularpsin koulussa viidennen ja kuudennen luokan.  Pirkko suhtautui 

kriittisesti opettajan työskentelytapoihin: miten yksi opettaja voi ylläpitää samalla hetkellä 

niin eri ikäisten  ja eri tasoisten oppilaiden opetusta.   Pirkon mielestä opiskelun 

vaatimustaso oli vaativampaa Suomessa.  Myös kouluruokailua ei järjestetty Ruotsissa 

koulun puolesta. Oppilailla  oli omat eväät mukanaan. Sodasta ja puutteista huolimatta 

Suomessa tarjoiltiin kouluruoka.  Eroavaisuuksista huolimatta Pirkko kertoo palanneen 

Ruotsissa kouluun positiivisin mielin. Tutut oppilaat olivat odottamassa. Ainoa merkittävä 

muutos oli toisen sotalapsen puuttuminen. Hän ei kutsusta huolimatta lähtenyt sotalapseksi. 

Tädit aistivat Pirkon yksinäisyyden.  Pirkko muistelee hetkeä, jossa täti nosti esille Pirkko 

nuorimmaisen sisaren tulomahdollisuuden. (Haast, P,2.) 
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Pirkko muistelee tilannetta, jossa hän oli Maja-tädin kanssa herneitä sitomassa.  

Mitä mieltä olet, jos me kutsutaan sun siskos tänne. 

Edellä mainitusta kysymyksestä  ilmenee, että Pirkon mielipiteet huomioitiin. 

Alkoi jännittävä odotus kuten Pirkko aikaa muistelee. Sisar saapui Ruotsiin  lentokoneella 

loppuvuonna 1944. Maja haki pikkusiskon  Halmstadista kesken karanteeriajan, jotta 

sisarukset saivat viettää joulun yhdessä.  Vanhemmat olivat tarkoin miettinet nuorimmat 

lapsensa lähettämistä sotalapseksi. ( Haast, P.2.) 

Pirkko kertoo äitinsä kertoneen avoimesti vaikeuksista Suomessa. Lapsille oli painotettu 

kotiinpaluuta sodan päättymisen jälkeen. Yhteydenpito vanhempiin ja  avoimuus  olivat 

Pirkosta merkittäviä tekijöitä, jotka edesauttoivat hänen sopeutumistaan Ruotsissa. 

Tunneasioista ei  erityisesti keskusteltu. Pirkko kuvailee  sen hetken ilmapiiriä 

pidättyväiseksi, harvoin ja harvoissa perheissä tunneasioista puhuttiin. Elämä oli 

selviytymistä surun, pelon ja epävarmuuden keskellä. (Haast, P, 2,3.) 

Pirkko ei erityisesti muistele ikävöivänsä Suomeen, kuitenkin eri vaiheissa haastatteluja 

nousee esille tilanteita, joista koti-ikävä ilmenee. Seuraavassa tilanteessa Pirkko muistelee 

pikkusiskon saapumista Ruotsiin. Siskon mukana oli tuliaisia 

Sieltä löytys sitten punottu kori ja siellä oli oman puutarhan  punaisia omenoita. Mä aloin 

niin paljon itkemään. (Haast, P,3) 

Pikkusisko oli ihmeissään Pirkon tunnereaktiosta. Tuttu tuoksu herätti vahvoja koti-ikävän 

tunteita.  Tädit lohduttelivat ja odottelivat Pirkon rauhoittumista. Pirkko muistaa, ettei  

ikävästä  sen enempää puhuttu. ( Haast, P,3.) 

Pirkon nuorin sisar sopeutui hyvin  sijoituspaikkaan. Pirkko kertoo sisarensa saaneen 

paljon huomiota talossa vierailevilta asiakkailta, Pirkko muistelee esitelleen pikkusiskoaan 

ylpeänä talon vieraille.( Haast, P.3.) 

 

9.3. Kotisuomi 

 

Elokuussa vuonna  1945 Pirkko ja Pirkon sisar  palasivat Suomeen. Maja saattoi Pirkon ja 

sisaren  Tukholmaan. ( Haast.P,1.)  
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Pirkko kertoo seuraavanlaisesti paluustaan: 

Koulu oli taaskin varsinainen kompastuskivi. Nyt kävimme koulua kaupungilla. Miten 

hyvin muut osasivatkaan kulkea siellä, tunsivat kadut ja mikä raitiovaunu vei minnekin. 

Tunsin olevani metsässä kasvanut, muita lapsellisempi. Ihmettelin muiden juttuja ja 

rientoja. Tunne säilyi jossain määrin koko nuoruusajan, aiheuttaen toisinaan ikävän tätien 

luo, kuin turvaan. Vai pakoonko? (Tähkäpää 1995, 248.) 

Pirkon juurettomuuden tunne on luettavissa edellä olevasta sitaatista,sama erilaisuuden 

tunne ilmenee myös Ruotsin aikaisissa kokemuksissa ikävän.  Seuraavassa on lainaus 

toisesta haastattelutilanteesta. Lainauksessa tiiviistyy olennaisesti Pirkon kokemukset 

sotalapsuuden kohdistuneista ennakkoluuloista. 

Onk sua kuisattu, kun sä oot ollut sotalapsi täällä Suomessa? Ei kiusattu. Päinvastoin, mul 

on ollut sellainen olo et mä en oo halunnut paljon puhua siit, koska muut ajattelee et mä 

leuhkin.( Haast, P, 3.) 

Näkyvimmin sotalapsuus ilmeni Pirkon erilaisessa vaatetuksessa. Pirkko kertoo myös 

jättämättä tarkoituksella kertomatta omista sotalapsuuden kokemuksista. 

Pirkko mietti että , monet kokivat että heidän sotalapsien olleen jotenkin erityisasemassa ja 

onnekkaita. Erityisesti  Pirkon vaatetus herätti ihailua . Pirkolla oli treskot-takki, joka oli 

harvinainen Suomessa.( Haast, P, 3.) 

Pirkko muistelee koulussa tapahtunutta tilannetta. Pirkko oli tutustunut tätien luona 

ruotsalaiseen kirjailijaan, jonka kirjoittamaa  teosta eräs oppilas esitteli.  Pirkko oli 

maininnut tuntevansa kirjailija, johon koulukaveri oli todennut, että ei Pirkko kaikkia 

ruotsalaisia voi tuntea. Edellä mainitun kommentti jälkeen, Pirkko päätti olla kertomatta 

mitään  salaperäisestä kirjailijasta, jonka kesäpaikka sijaitsi täysihoitolan lähellä.( Haast, P, 

3.) 

 

9.4. Yhteydenpito Ruotsiin  

 

Pirkko työskenteli koulun loputtua kaksi vuotta täysihoitolassa. Lisäksi Pirkko ja Pirkon 

sisar perheineen saivat  käyttöönsä tätien  kesäasunnon Varbergissa Kattegatin rannalla, 
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jossa he viettivät perheineen monia kesälomia. Tädit viettivät viimeiset vuodet 

Halmstadissa, jossa Pirkko ja Pirkon sisar perheineen  säännöllisesti vierailivat.  Pirkon äiti 

Aino  vieraili kerran tätien luona. Myös tädit vierailivat Suomessa. (Haast, P, 2.)  

He ottivat mun miehen vävypojakseen ja lapset lapsenlapsikseen ja  yhteydenpito  jatkui 

kirjeitse ja tavaten.( Haast, P.3.) 

 

Pirkko kertoo tapahtumasta, josta erityisesti  halusi puhua tätä työtä tehdessäni. 

Majaa haastateltiin  aikakauslehden mahdollista sotalapsista kertovaa artikkelia varten. 

Toimittaja tarkoituksena oli haastatella heitä kolmea. Pirkko ja Pirkon sisar matkustivat 

Halmsatadiin haastattelua varten. (Haast, P, 2.) 

Maja teki hienot kattaukset, punainen huivi kaulassa meit kuvattiin ulkonakin (Haast, P,2.) 

Maja oli odottanut lehtijutun julkaisua.  Lehtijuttua ei kuitenkaan julkaistu. Majan 

kuoleman jälkeen Pirkko ilmoitti kyseisen lehden toimitukseen, että lehtijuttua ei tule enää  

julkaista. (Haast, P, 2,3.)  

Pirkko selventää tapahtumien kulkua. Maja oli vienyt Pirkon vierailulla kirjakauppaan, ja 

näyttänyt Annu Edvardsenin toimittaman kirjan vuodelta 1977: Det får inte hända igen. 

Kirjassa kerrotaan kaltoin kohdelluista suomalaisista sotalapsista vuosien 1939-1949 

välisenä ajanjaksona. Kirja herätti Majassa ristiriitaisia tunteita, sijoitusvanhempien 

erilaisuus ja sotalapsien taustojen moninaisuus vaikuttivat  sotalapsuuden kokemuksiin. 

Kirjan sotalasten kaltoin kohtelu ja sotalasten negatiiviset kokemukset saivat aikaan  

Majassa voimakkaita tunteita.  Maja kysyi Pirkolta seuraavaa:  

Mä itkin niin paljon kun mä luin ton. Oliks se niin väärin et me otettiin teijät.( Haast, P, 2.) 

Pirkko halusi tuoda edellisen tapahtuman esille, sillä  Pirkon  tarkoituksena oli lehtijutun 

avulla välittää tietoa siitä, että sotalapsuuden kokemukset ovat yksilöllisiä;  sijaisperheestä,  

tilanteesta ja taustoista riippuvaisia. Pirkko olisi toivonut aikakauslehden haastattelussa 

saavansa tuoda esille oman tarinansa sotalapsuuden  onnellisista kokemuksista  ja välittää 

näin  erityisesti kiitoksensa tädeille Majalle ja Ruthille.  (Haast, P,3.) 

Pirkko pohti, miten erilaisista lähtökohdista sotalapsiksi on lähdetty. Perhetaustassa saattoi 

olla suurta surua isä tai veljen kaatumisen vuoksi, joissakin tapauksissa lapsille ei ole 
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kerrottu, mihin he lähtevät tai mihin äiti on kadonnut kauppareissulla. Pirkko painottaa 

lähtökohtien erilaisuuden vaikutusta sopeutumisessa uuteen ympäristöön. Hän korostaa, 

että hänen sopeutumisen vaikutti asioista puhuminen, säännöllinen yhteydenpito 

biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien välillä, sekä tätien ymmärrys, välittäminen ja 

sydämellisyys. ( Haast, P, 3.) 

Sijoituskotien valvonnassa oli selviä  puutteita, esimerkiksi Pirkko ei muista, että hänen 

mielipidettä sijoituskodista olisi kysytty. Muutaman kerran paikan päällä oli viranomainen, 

mutta viranomainen kävi  keskustelu yhdessä sijaisvanhempien  kanssa. Pirkko  toteaa, että 

Maja ja Rut olivat asuinseudulla tunnettuja ja aktiivisia toimijoita, Maja oli esimerkiksi 

mukana Lotta-toiminnassa. Edellä mainitut tekijät saattoivat vaikuttaa siihen, etteivät 

viranomaiset tarkemmin haastatelleet Pirkkoa. Viranomaisen käynnit eivät ole jääneet 

Pirkolle erityisesti mieleen. (Haast, P, 1,2.) 

Pirkon  ja Pirkon sisaren yhteydenpito täteihin säilyi loppuun asti.  Alkuvuonna Maja 

menehtyi vuonna 1993, Pirkko matkusti Ruotsiin kahdeksi viikoksi  Rutin avuksi.Kesällä 

Rutin kunto huononi, Pirkko lähti Rutin luo. Seuraava lainaus on heidän viimeisestä 

tapaamiasesta. 

Jag berättade gamla minnen och fick henne att le. Då  jag sagt henne att  jag skulle resa 

hem lade jag mitt huvud på hennes säng och strök sakta mitt hår. Båda visste vi att cirkeln 

slöts. (Tähkäpää 1995,) Kerroin hänelle vanhoja muistoja ja  sain hänet hymyilemään. 

Silloin sanoin hänelle, että matkustan kotiin, laitoin pääni hänen sängylle ja hän silitti 

rauhallisesti hiuksiani. Molemmat tiesimme, että ympyrä sulkeutui.  

Seuraavassa sitaatissa  tiivistyy oleellisesti sotalapsuuden kokemusten positiivinen 

vaikutus. 

Rut ja Maja Nilssonin luoma, varsinainen mansikkapaikka, hyväntahdon tyyssija, 

Långstorps pensionat oli jotain suurenmoista, mitä elämä jostain syystä lahjoitti Ulpulle ja 

minulle. Tietoisuus tuon maailman olemassaolosta antoi turvaa. Olimme aina tervetulleita 

sinne, kertomaan ilomme, itkemään surumme. (Muist. 249.) 

Pirkon sotalapsuuden  muistelussa painottuu vahvasti hyvien kokemusten muistelu. Hän 

tuo esille kiitollisuuttaan sijaisvanhempiaan kohtaan eri tilanteissa. Haastatteluissa, 

kirjeissä ja  sotalapsuuden muisteluissa ilmenee, että  sotalapsuus antoi hänelle paljon. 
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Tätien hoito, huolenpito ja kasvatus ovat olleet tekijät, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti 

Pirkkoon läpi elämän.( Haast, P, 1,2,3.) 

9.5. Sotalapsuus ja identiteetti 

 

Pirkko pohtii, miten omat elämänkokemukset Ruotsissa ovat vaikuttaneet häneen. Pirkko 

on osallistunut lukuisiin sotalasten tapaamisiin Ruotsissa.  Lisäksi  Pirkko  on ollut Turussa 

toimivan  sotalapsiyhdistyksen perustajajäsen.( Haast, P, 2.)  

Kyl mä oon näist ihanist ihmisist oppinut, et mä menin mukaan tällaiseen yhdistykseen 

heti, toivon et ihmiset pystyis kertomaan, puhumaan ja kirjoittamaan kokemuksistaan. 

Monen yhteystiedot selvitin sinne Ruotsiin. ( Haast, P, 2.) 

Pirkko kokee olevansa vahvasti suomalainen, mutta sotalapsuuden kokemukset ovat 

muokanneet vahvasti hänen identiteettiä. Pirkko kertoo oppineensa sijaisperheeltään   

suvaitsevaisuutta, positiivisuutta ja ymmärrystä.  

Etenkin Maja oli sellainen, et se sanos maailma kuuluu kaikille. Sen pitäis kaikille olla 

tasavertainen ja tasa-arvoinen.( Haast, P.2.) 

Pirkko vertailee Suomea ja Ruotsia ja toteaa 

”Täällä Suomessa on kaikki raskassoutust”( Haast, P,1.) 

Pirkko tarkentaa edellä mainittua sitaattia sillä, että Ruotsissa on positiivisempi ilmapiiri ja  

usko tulevaan on vahvempi. 

9.5.1. Yhdistys 

 

Pirkko oli aktiivisesti perustamassa sotalapsiyhdistystä Turussa yhdessä Pohjola-Nordenin 

Turun osaston kanssa. Turun Pohjola- Norden järjesti 18.2.1990 kokoontumistilaisuuden 

Turun seudun entisille sotalapsille. Pirkko  suunnitteli ensimmäisen lehti-ilmoituksen, joka 

ilmestyi paikallisessa ilmaisjakelulehdessä. Ensi tapaaminen oli  suuri menestys.  Pirkko ja 

muut tapahtuman järjestäjät eivät osanneet odottaa valtavaa osanottajamäärää. Ilmoitus oli 

esillä myös paikallislehdessä heidän tietämättä. Ensi tapaamisessa sovittiin uusi 

tapaaminen ja tila, jotta kaikki halukkaat pääsisi mukaa sotalapsitoimintaan. Siitä 

käynnistyi sotalapsitoiminta Varsinais -Suomessa. (Haast, P,1.)  
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Vuonna 1993 Tukholman sotalapsi yhdistyi vieraili Turussa. Kaikilla entisillä sotalapsilla 

oli itse kirjoittamat laput kaulassa. 

Eräs naisista pysähtyi kohdalleni ja tarttui lappuuni kysyen:”Mitä teidän lapussanne 

oikein lukee?”Hän tuijotti lappuani, muuttui oudon näköiseksi ja sai vihdoin sanotuksi: 

”Minä olen Gretel.” (Muist. 250.) 

Pirkko kertoo heidän viettäneen yhdessä koko illan. Vuonna 1994  Pirkko ja Grethel 

lähtivät matkalle sotalapsuuden maisemiin. Pirkon  ja Grethelin yhteydenpito jatkui 

loppuun asti.( Haast, P, 1 ja muist.) 

9.5.2 Kokemustieto 

 

Sotalapsuus ja sen kokemukset ovat vahvasti Pirkon elämässä läsnä. Pirkko on pohtinut, 

miten entiset sotalapset voisivat toimia tukena Suomeen tänä päivänä tulleille sotalapsille.  

Pirkko tiivistää omat ajatuksensa sotalasten auttamisesta seuraavissa sitaateissa. 

Syliä ne lapset tarvitsee. Läheisyyttä, tutustutaan ja  yksilöllisesti otetaan  vastaan. Pitäis 

luoda turvallisuuden tunnetta ja tietysti saada avautumaan, jos joku yhteinen kieli ois. 

(Haast P,2.) 

Pirkko on halukas kehittämään sotalapsitoimintaa. Pirkko on pohtinut, miten 

kokemustiedolla pystyttäisiin auttamaan ja tukemaan tämän päivän sotalapsia, esimerkiksi 

tukihenkilönä toimiminen yksin tulleelle sotalapselle  saattaisi olla yksi vaihtoehto.   

Pirkko on ollut aiheesta yhteydessä sotalapsiyhdistykseen. Sotalapsiyhdistyksessä ei olla 

suunniteltu toistaiseksi  pakolaislasten auttamiseen suuntautunutta toimintaa. Pirkko 

arvelee yhdistyksen jäsenien suhteellisen korkean iän olevan merkittävä tekijä, joka 

vaikuttaa toiminnan kehittämisessä.  

Pirkolla on ajatuksia,  miten tämän päivän yksin tulleita pakolaislapsia voidaan  tukea 

sotalapsiyhdistyksen kautta, yksi vaihtoehto voisi Pirkosta olla tukihenkiönä toimiminen 

esimerkiksi vastaanottokeskuksessa. Lasten kanssa voidaan pelata, lukea ja  piirtää.  Ei 

toiminnan tarvitsi olla niin suunnitelmallisesti toteutettua, entiset sotalapset voisivat leikkiä 

lasten kanssa ja näin omalta osalta tehdä tärkeää vapaehtoistyötä yksin tulleiden sotalasten 

kanssa. Pirkko ei koe yhteisen kielen puuttumista esteenä.  Eihän se Pirkollakaan 

lapsuudessa ollut. ( Haast, P,3.) 

 



  

63 
 

10. ALPO LINDSTRÖMIN ELÄMÄNTARINA  

10.1. Alpon lapsuuden varhaisvaiheet 

 

Alpo Juhani Lindström syntyi 1936 Tevaluoto-nimisessä saaressa Uudenkaupungin 

saaristossa. Alpon äiti oli ahvenanmaan ruotsinkielinen ja isä oli lähtöisin Uudenkaupungin 

ulkosaaristosta. Lindströmin perheessä oli viisi lasta, neljä poikaa ja yksi tyttö. Alpo oli  

perheen toiseksi vanhin lapsi. Perhe muutti Naantaliin  vuonna 1937  isän töiden vuoksi.     

Alpon isä toimi Naantalissa  luotsina. 

Sotalapsuus tuli ajankohtaiseksi  ajan levottomuuden ja sodan vuoksi.  Seuraavassa Alpo 

kuvailee sen hetken yhteiskunnallista tilannetta ja sen vaikutuksia. 

 Tilanne oli, mikä oli. Oli sota,  oli kauhu, ihmisillä oli ruokaa vähän. Ei mulle sitä silloin 

perusteltu. Asia kävi ilmi myöhemmin.(Haast.A,1.) 

Alpo muistelee Suomessa ilmapiirin pelottavaksi ja epävarmaksi.   

Palosireenin ääni ja ilmahälytykset herättivät jatkuvaa pelkoa ihmisissä.( Haast. A 1,2.) 

 

10.2. Sotalapsuus 

 

Alpon sotalapsuus alkoi syksyllä vuonna 1942 Alpon ollessa 6-vuotias. Alpo kertoo 

muistaneensa lähtötilanteen melko tarkasti. Laivamatka Tukholmaan alkoi Turun 

satamasta. 

Se oli vaiherikas vaihe. Turun satama oli tarkasti suljettu. Äiti oli mun viimeinen saattaja. 

Mä vaan huiskutin hänelle hyvästit lappukaulassa, siellä oli hirvee määrä lapsia.( 

Haast.A.1.) 

Äiti oli jälkeenpäin kertonut Alpolle lähtöhetken tunteistaan.  Tilanne oli äidille vaikea ja 

tunteikas, mutta  surullisia tunteita ei  Alpolle  näytetty .( Haast. A 1 & 2.) 

Vanhemmat olivat kertoneet Alpolle avoimesti Ruotsin  sijoituksesta. Alpo kokee, että 

asioista  suoraan puhuminen edesauttoi sopeutumista. Alpo muistelee lähteneen Ruotsiin 

luottavaisin mielin. Hän  kokee olleensa etuoikeutettu sotalapsuuden kokemuksiensa 

vuoksi. Asia ilmennee eri haastattelujen vaiheissa.  
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Se oli etuoikeutettu asema, oli hyvä olla Ruotsissa.( Haast. A, 1 &2.) 

Tukholmassa Alpo oli hetken karanteerissa. Hänestä otettiin verikokeita, tehtiin tautien 

kartoitus sekä täitarkastus. Tukholmasta matka jatkui junalla Etelä- Ruotsiin. Junassa oli 

paljon suomalaisia sotalapsia. Junamatka oli hidas ja pysähdyksiä oli paljon. Suomalaiset 

sotalapset jäivät eri asemilla uusien sijaisvanhempien noutaessa sotalapset. Alpon matka 

jatkui Skåneen Åsstorpin asemalle. Asemalla oli vastassa sijaisperheen isä Nils Erik 

Nilsson  sekä sijaisperheen äidin veli. Alpo matkusti moottoripyörän sivuvaunussa uuteen 

kotipaikkaansa. 

Alpo kertoo, että hänellä ei ollut mitään tietoa uudesta sijaisperheestä ennen ensi 

kohtaamista. Alpo muistelee sijaisperheeseen saapumista seuraavanlaisesti: 

Ei mulla ollut tietoa minkäänlaista, mihin paikkaan menin. Olin hirveän väsynyt, pistettiin 

pinnasänkyyn nukkumaan. Ihan hyvää huolta pidettiin, ei mitään negatiivista ajatusta. 

(Haast. A, 2.). 

 

10.2.1. Sijaisperhe 

 

Nils- Erik Nilssonin  ja Martta Nilsson  olivat syntyneet vuosisadan vaihteessa. Sijais-  

perheessä oli  Alpon saapuessa 16-vuotias  Maja  sekä 8-vuotias  Torsten.  Nilssonit 

asuivat maalaistalossa Björkhällaås- nimisessä paikassa Etelä- Ruotsissa.  Lähin kaupunki 

oli Ängelholm. Vanhemmat toimivat  maanviljelijöinä.  Alpo kuvailee suhdettaan 

sijaisperheen jäseniin turvalliseksi ja toimivaksi. Alpo kokee, että sijaisperheenäiti oli  

tärkeä tuki erityisesti sijoituksen alkuvaiheessa. 

Alpon vietti aikaa myös sijaisperheen pojan, kaksi vuotta vanhemman Torstenin kanssa. 

Torsten oli nuori, lapsenomainen poika. Meil oli yhteinen polkuauto, jolla ajettiin. ( Haast. 

A, 2.) 

Alpo kuvailee isä Nils- Erikiä  erittäin työteliääksi.  

Nils oli todella ahkera. Hän otti minut mukaan pienipiikin hommiin ja opetti mut hevosella 

ajamaan.( Haast. A, 2.) 
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Alpo ei koe, että hänen työmääränsä olisi ollut millään tavalla ylimitoitettua hänen 

ikätasoonsa nähden.  

Ihan luonnollista. Pienestä pojasta jo kotonakin osallistuin tekemiseen. Ei se ollut millään 

tavalla vierasta.( Haast. A, 2.) 

Oppisin lypsämään lehmiä, lehmiä siirtämään kettinkisysteemillä,  lehmien juottamista. 

Hevosella kävin myllyssä kauroja jauhottamassa.( Haast.A, 2.) 

Alpon iän karttuessa tehtävien luonnekin muuttui. Hän kuitenkin kertoo, että orjaksi hän ei 

kokenut oloaan missään vaiheessa.( Haast.A,2.) 

 

Alpon sopeutumista Ruotsiin edesauttoi Ruotsin kielen ymmärtäminen. Alpo oli isoäitinsä 

kautta kuullut ruotsinkieltä jo varhaislapsuudesta lähtien. Alpo kertoo  lauseiden 

tuottamisen ruotsiksi  ollen työlästä. Kuitenkin tietynlainen ruotsinkielen tuntemus helpotti 

ymmärtämistä ja sopeutumista Ruotsissa.( Haast.A,1.)  

 

Alpon biologinen äiti sekä sijaisperheen vanhemmat kirjoittivat säännöllisesti kirjeitä 

toisilleen. 

Yhteydenpito oli melkein kuukausittain, että hyvin usein äiti kirjoitti, ja vastaus lähti heti 

takaisin. Tiesin, missä vanhemmat olivat koko ajan.( Haast. A, 1.) 

Alpon ruotsin kielen taito kehittyi nopeasti. Hän toimi  tulkkina muiden  suomalaisten 

sotalasten apuna. Alpo ystävystyi Jyväskylästä kotoisin olevaan   Kalevi-  poikaan. Alpo 

kertoo Kalevin pärjänneen Ruotsissa hyvin, hänet adoptoitiin sijaisperheeseen  ja 

myöhemmin  hänestä tuli pankinjohtaja. Kalevin sisarukset Jyväskylästä kävivät vierailulla 

Ruotsissa, joten yhteydenpito säilyi myös biologiseen perheeseen. Myös  Alpon ja Kalevin 

yhteydenpito on säilynyt läpi elämän . (Haast. A , 1,2.) 

Sotalapsi ei Skånessa ollut vieras käsite. Ympärillä oli muitakin sotalapsia Suomesta. Alpo  

ei koe, että heihin olisi kohdistunut näkyvästi ennakkoasenteita tai eriarvoista kohtelua. 

Toiset sotalapset loivat  tietynlaista yhteisöllisyyttä.   
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Monessa talossa oli suomalaisia lapsia. Lähitaloissa oli ainakin 20 sotalasta. Mä kävin 

tulkkina.(Haast. A, 2.) 

Alpo muistelee  haastavaa tulkkaustapahtumaa seuraavanlaisesti: 

 Yks oli sellainen  loimaalainen poika, se puhus murretta ja parkus paljon. Mä yritin 

kääntää, mutta ei siitä oikein mitään tullut, kun hän vaan parkus. Se lähti varmaan 

ensimmäisen sakissa takaisin. Ei siinä perheessä ollut mitään erikoista, mut ne oli 

iäkkäitä.( Haast. A, 2.) 

Edellä mainittu esimerkki todentaa sotalasten sopeutumisen haastavuutta.   Tulkkaustilanne 

oli  haastava  Alpolle.  

 

Seuraavassa Alpo muistelee omaa asemaansa Ruotsissa. 

Ruotsissa oli kampanja Suomen  auttamisen puolesta. Ruotsissa tiedettiin tarkemmin kuin 

Suomessa todellinen tilanne. Päivän lehdistä isä luki. Ei mua kiusattu. Pikemminkin mulle 

tuli jälkeenpäin mieleen, että mä olin näyttelyesine, mut vietiin mielellään sukulaistenkin 

luo. 

Alpo kertoo erityisesti sijaisperheen tyttären Majan esittäneen häntä mielellään ystävilleen, 

Maja toimi aktiivisesti seurakunnan toiminnassa, jonne myös Alpo pääsi mukaan.  

Maja oli todella miellyttävä ihminen hän mua aina ohjas. Tuki eniten oikeastaan. 

Majan ja Alpon yhteydenpito jatkuu edelleen, Alpo kertoo heidän soittavan toisilleen 

muutaman  kerran  vuodessa. Lisäksi Alpo pitää yhteyttä  sotalapsuuden aikaiseen  

naapuriinsa Ingegertiin. Alpo  on vieraillut viimeksi Ruotsissa 2004. 1960- luvulla 

kesälomamatka  Etelä- Ruotsiin oli tavallisia. Maja ja Ingegert ovat vierailleet 

puolisoidensa kanssa  myös Alpon luona Suomessa.  

Alpo kertoo ruotsin kielen osaamisen tuoneen hänelle laajaa tietämyksen  seudulla olevista 

suomalaislapsista. Alpo tutustui tulkkaustilanteissa  moniin Suomesta saapuneisiin  

sotalapsiin. Seuraavassa hän muistelee matkasuunnitelmaa toisen suomalaisen sotalapsen 

kanssa. 
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Naapurikunnan pappilassa oli levoton sälli. Hän ehdotti, että otetaan passit mukaan ja 

lähdetään Tanskaan. Olin passini kanssa treffipaikalla. En kuitenkaan tavannut sälliä 

silloin enkä sen jälkeen.( Haast. A.2.) 

 

 10.2.3. Sopeutuminen 

 

Alpo sopeutui sulavasti sijaisperheeseen. Hän  osallistui kotitöihin ja sosiaalistui yhteisön 

jäseneksi. Alpo koki kohteluun perheen muihin lapsiin nähden tasavertaiseksi. Alpo sai 

nukkua sijaisperheen vanhempien huoneessa, sijaisvanhempien läsnäolo  loi turvallisuutta. 

Myös kasvatusmetodit  olivat melko yhtenäiset sijaisperheessä ja biologisessa perheessä. 

Alpo ei koe, että niissä olisi ollut mainittavia eroavaisuuksia. Alpo korostaa, että hänen 

perustarpeet täyttyivät, perhe maksoi myös Alpon vaatteet ja pyörän. Alpo sai viedä pyörän  

mukanaan Suomeen. Sijaisperhe ja naapurin perhe lähettivät myös Suomeen  lahjoja.  

Äitini kirjoitti myös Ingegerthin äidille kirjeitä. Mä sain tässä niistä  yhden kirjeistä 

vuodelta 1947.Äiti kiitti kaikista lahjoista karamelleista lähtien. Ne oli lähettänyt 

joulupaketin sitten meille Suomeen. ( Haast.A.2.)  

10.2.4. Koulu 

 

Alpo aloitti koulun Ruotsissa. Folkavsåsskolan sijaitsi kirkon vieressä, noin kilometrin 

päässä Alpon kodista. Lähellä sijaitsi myös urheilukenttä, jossa Alpo juoksi, heitti kiekkoa 

ja työnsi kuulaa.  Opettaja toimi Alpon sanoin lempeä naisopettaja. Opettaja ymmärsi  

Alpon haasteet ruotsin kielessä. 

Ruotsin opettaja oli lämmin täti, jaksoi seistä vaikka vieressä, että opin kirjoittamaan 

ruotsin kieltä.( Haast.A, 2.) 

10.3. Paluu Suomeen ja jälleen Ruotsiin  

 

Alpo palasi Suomeen puoleksi vuodeksi  kevättalvella 1943. Kotimatka oli pitkä ja 

uuvuttava. Matka taittui turvallisuussyistä junalla Haaparannan kautta. Suomessa vallitsi   

epävakaa tilanne. Seuraavassa Alpo kuvailee kotiinpaluun muistoja 

Naantali oli samanlainen. Turku oli pommitettu. Jatkosodan aikana alkoi uus pillien 

uivellus. (Haast. A,1 &2.) 
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Alpon kulunkäynnissä ilmenivät suomenkielen vaikeudet. Myös elintarvikepula oli 

ilmeinen. Alpo kertoo, että kaikesta oli pulaa, leivästä lähtien. (Haast. A, 2.) 

Vanhemmat päättivät lähettää Alpon uudelleen sotalapseksi  Nilssonin  perheeseen. Alpo 

kuvailee tilannetta helpoksi ratkaisuksi. Alpon isoveli, kaksi vuotta vanhempi Jaakko lähti 

myös sotalapseksi   Martan veljen perheeseen. Veljen läsnäolo matkalla lisäsi 

turvallisuuden tunnetta.  Alpo kuvailee  seuraavassa Ruotsi paluun tuntemuksia: 

Nyt sä lähdet takaisin. Ei kotona paluuta mitenkään käsitelyt. Ei se ollut sen kummempaa. 

Ei mitään vahvoja tuntemuksia ollut.( Haast. A,2.) 

 Martta piti todella hyvää huolta. Ei ollenkaa vaikea tulla takasin. 

Alpo kokee, että sopeutuminen takaisin  Ruotsiin sujui helposti. Nilssonin perhe oli 

Alpolle tuttu ja turvallinen,  myös ajantajun ymmärrys helpotti Alpon  sopeutumista.  

 

 

10.4. Kotiinpaluun haasteet 

 

Suomessa vallitsi Alpon palatessa epävakaa tilanne. Elintarvikepula  ja sodan vaikutukset 

heijastuivat arkielämään. Suomen ja Ruotsin elintason ero oli suuri.  

Muistan tilanteen, takki ei mahtunut päällee enää. Martta-äiti leipoi joka viikko.(Haast. 

A1.) 

Haasteet koulunkäynnissä vaikeuttivat  sopeutumista.   Alpo palasi kouluun Naantaliin, 

opettajina toimivat  kaksi vanhapiikaa. Kuri oli ankaraa, Alpo koki opettajilta saadun 

ymmärryksen vähäisiksi. Alpo kokee,  ettei opettajilla ollut ymmärrystä Alpon suomen 

kielen vaikeuksien syistä. Myös tieto sotalapsuuden kokemuksista olisi avartanut 

ymmärrystä. Alpon muistikuvan mukaan sotalapsuudesta ei  keskusteltu.  Tieto olisi 

laajentanut näkemystä  ja auttanut opettajia opetustyössä. Alpolle Suomen kielen 

oppiminen oli aluksi haastava. Alpo sai suomen kielestä ehdot.  Alpon palatessa   Suomeen 

vanhemmat olivat miettineet Alpon jatkamista ruotsinkielisessä koulussa Turussa. Matka 

Turkuun oli kuitenkin haastava  ja hintava, joten vanhemmat päättivät, että Alpo aloittaa  

Naantalissa  suomenkielisen lähikoulun. ( Haast. A, 1.)  
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Oppikoulu sujui Alpolla hienosti ja  hankitusta kielitaidosta on ollut hyötyä. Saksan ja 

Ruotsin kielen lisäksi Alpo hallitsee lukuisia kieliä.( Haast. A, 1.) 

 

 

10.5. Lapsuuden kannattelevat tekijät 

 

Alpon pohtii omia  sotalapsuuden aikaisista  selviytymiskeinojaan    ja selviytymiskeinojen 

vaikutuksia hänen myöhemmässä  elämässä. Hän nostaa esille luonteenpiirteistään  

sinnikkyyden  ja jämtiyden.   Alpo kokee, että hänen edellä mainitsemat luonteenpiirteet 

ovat vahvistuneet sotalapsuuden kokemusten myötä.  Alpo kertoo seuraavassa esimerkin 

tilanteesta, jossa hän odottamattomassakin tilanteessa selviytyi sinnikkyyden  avulla. 

Mä olin 12- vuotias, kun he kutsuivat mut tulemaan sinne kesäksi. Mä kävin isäni kanssa 

läpi,  miten kulkeminen toimii. Sovittiin, että kun mä pääsen laivasta Tukholmassa, mä 

otan taksin asemalle. Kaikki sujui hyvin asemalle asti. Mul oli lippu, ja katon et löydän 

oikean vaunun, sit mä jotenkin sekaannuin siinä, että missä se oikea vaunu on. Mul oli 

valtavan iso matkalaukku. Mä en  löytänyt oikeaa vaunua ja kysyin asemamieheltä, missä 

tämä vaunu on. Se otti mut niskasta kiinni ja heitti mut vaunuun. (Haast.A,1.) 

Samaiselta Ruotsin matkalta on Alpon kertoma toinen esimerkki 12-vuotiaan pojan 

päämäärätietoisuudesta.  

Istuin matkalaukun päällä kaksi tuntia, kun juna pysähtyi Hässelholmissa ja vaunut 

irroitettiin. Ihmiset lähti ulos, mutta mä istuin ja odotin. En uskaltanut minnekkään lähteä. 

Piti olla jämti ja tietää, mitä tekee.( Haast.A, 1.) 

Piti selvitä, itsenäistys.( Haast.1,A.) 

Alpo vietti useita kesiä renkipoikana Ruotsissa Nilssonin perheessä. Hän hankki 

lisäansioita sai naapuritalossa osallistumalla perunanpoimintaan ja heinätöihin. Alpo 

vieraili säännöllisesti Ruotsissa   aina vuoteen 2004 asti. Yhteydenpito Majaan ja 

Ingegerthiin  säilyy edelleen. 

Tiedustelin Alpolta negatiivisia kokemuksia sotalapsuuden ajasta. Alpo toteaa 

seuraavanlaisesti 
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Joko muisti pettää tai sitten ei ole. Ei ollut mitään sellaista.( Haast. A,1.) 

Alpo ei tavannut viranomaisia sijoituksensa aikana sijaiskodissa. Hän ei myöskään muista, 

että häntä oltaisiin kuultu   viranomaisen toimesta. Valvonnan puuttuminen oli ilmeistä  

myös Alpon sijoituksen aikana.  

 

10.6. Kokemustieto ja identiteetti 

 

Alpo kokee sotalapsuuden kokemukset itselleen rikkaudeksi. Alpon  kerronnassa ilmenee  

useissa kohdissa pohdintaa omasta onnekkuudesta. Hän kokee päässeen  sotaa pakoon 

Ruotsiin. Alpo sijoitettiin  perheeseen, jossa lapsen elämäntilanne ja kokemukset osattiin 

huomioida. Biologisten vanhempien ja Ruotsin sijaisvanhempien  säännöllinen 

yhteydenpito kirjeitse lisäsi Alpon turvallisuuden tunnetta. ( Haast.A.1&2.) 

Tiesin, missä vanhemmat olivat koko ajan.(Haast.A.1.). 

Alpon kohdalla Ruotsin kielen ymmärrys oli merkittävä sopeutumista helpottanut tekijä. 

Lisäksi lähiseudulla oli muita sotalapsia Suomesta, Alpo tunsi  muiden suomalaislasten 

kanssa yhteisöllisyyttä. Alpo toimi tulkkina , joten hänellä oli tietoisuus suomalaisten 

lasten  lähellä olosta.  Alpo ei ole ollut  mukana sotalapsi-toimissa, mutta on muuten ollut 

kiinnostunut kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän on  esimerkiksi majoittanut Tanskasta 

lähtöisin olevia nuoria. Alpo kokee, että kiinnostus kansainväliseen yhteistyöhön on 

lähtöisin omasta  sotalapsuuden kokemuksista.    Alpo kertoo, että hän suhtautui aluksi 

negatiivisesti nähtyään Äideistä parhain -nimisen  elokuvan. Hänestä  elokuva antoi 

vääristyneen kuvan sotalapsuuden kokemuksista.  Toisella tapaamisellamme Alpo 

kuitenkin kertoo katsoneen  tämän tutkimuksen innoittamana elokuvan uudelleen ja uusin 

ajatuksin. 

Mä suhtauduin hyvin negatiivisesti siihen, mutta must siin oli annettu kurja kuva. Nyt mä 

katsoin sitä hiukan eri tavoin. Kaikenlaisia kohtaloita voi olla ja tulla. Kyl se siinä 

mielessä puolusti paikkaansa. ( Haast. A.2.) 

Myös nykypäivänä Alpo pitää tärkeänä yksin tulleiden sotalasten kotouttamisessa 

perhesijoituksen mahdollisuutta. Perhesijoituksessa sotalapselle  muodostuu pysyviä  

ihmissuhteita.   Alpon sijoituksen yksi merkittävä  kannatteleva tekijä oli luotettava suhde 
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sijaisperheeseen.   Alpo toteaa, että  viranomaisten tulee kuitenkin valvoa sijaisperheen 

toimintaa  ja sijoitetun lapsen hyvinvointia. 

Säännöllisesti keskusteluja lasten kanssa. Sijoituksis ei ollut, ei minkään näköistä pitävää  

suunnitelmallisuutta.  (Haast. A, 2.) 

Haastattelun loppuvaiheessa tiedustelen Alpolta sotalapsuuden pettymyksistä ja 

vaurioittavista kokemuksista. Alpo vastaa seuraavanlaisesti: 

Ei ollut pettymyksiä. Mä olen positiivinen ihminen. (Haast. A.2.) 
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11 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA POHDINTAA  

 
Sotalapseksi lähti Ruotsiin  kokonaisarvion mukaan   talvi- jatkososan aikana 70 000 -80 

000 suomalaislasta, tarkka lukumäärää on  selvittämään, sillä  moni lapsi lähti  myös 

yksityisteitse. Ilmiö sinänsä ei ollut ainutlaatuinen, samanlaisia  lastensiirtoja oli tehty eri 

puolilla Eurooppaa, kuitenkin laajuudessaan Suomesta lähetettyjen sotalasten määrä oli 

maailman  suurin suhteutettuna Suomen väkilukuun. Haastateltavien  kokemukset  

sijaisperheissä olivat  onnistuneita toisin kuin oli  ennakkokäsitykseni ennen tutkimukseeni  

ryhtymistä.  Ennakkokäsitykseni vaikuttivat  Ruotsin  median esittämät 

sotalapsidokumentit    entisten sotalasten kaltoin kohteluista  sijaisperheissä.   

Tutkimuksessa esitettyjen henkilöiden Lidia Södergrenin, Pirkko Tähkäpään ja Alpo 

Lindströmin elämäntarinat esittäytyvät työssäni heidän omien kokemuksiensa kautta. 

Tutkimushenkilöiden kokemukset ovat yksilöllisiä ja subjektiivisia kokemuksia. Heidän 

sotalapsuuden kokemuksissa ja niiden vaikutuksista on havaittavissa kuitenkin yhteisiä 

piirteitä. Tutkimukseni tarkentuu vuosien 1942  jälkeisiin tapahtumiin, joita tarkastelen 

aina nykypäivään asti. Tutkimushenkilöillä oli paljon samankaltaisia kokemuksia, he 

joutuivat sopeutumaan vieraaseen perheeseen sekä vieraaseen kulttuuriin ja palatessaan 

Suomeen sopeutumisen haasteet  olivat jälleen edessä. 

Esitän seuraavaksi työni tutkimushenkilöiden  näkemyksiä siitä, mitkä ovat olleet heidän 

elämänsä kannattelevat tekijät sotalapsuuden onnistuneissa sijoituksissa, mitkä tilanteet 

olisi pitänyt hoitaa toisin   ja miten sotalapsuus on vaikuttanut heidän  identiteettiinsä  ja 

elämäänsä jälkeenpäin.   

Tutkimushenkilöt kokivat   sijaisperheessä tulleensa hyväksytyksi  ja olonsa   turvalliseksi 

Erityisesti Lidia Södergrenin kerronnasta korostuu kiintymyssuhde sijaisäitiin oman 

biologisen äidin sijaan,  Lidia oli Ruotsiin muuttaessa kaksivuotias.  Lidialle oli erityisen 

vaikea paluu Suomeen, sillä kuten kirjeiden ja haastattelujen  kautta selvenee, Lidian koti 

oli Ruotsissa.  Suomi oli  Lidialle täysin vieras ja tuntematon. Lidian elämäntarinassa on 

vahvasti esillä, että sotalapsuus Ruotsissa vieraannutti hänet omista biologisista 

vanhemmista vaikka yhteydenpito Suomeen oli toimivaa. 
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Sijaisperheiden ja biologisten perheiden välillä oli kaikissa kolmessa tapauksessa  

aktiivista  kirjeenvaihtoa ja yhteyttä lasten biologisiin vanhempiin ei katkaistu missään 

vaiheessa.  Alpo  toteaa, että hän tiesi, missä vanhemmat olivat, tieto omien vanhempien 

olemassa olosta oli luonnollisesti sijoituksen aikainen voimistava tekijä.  Tutkimushenkilöt 

nimesivät läheiset henkilöt sijaisperheissä, joiden puoleen voi kääntyä  tarvittaessa. Pirkon 

sijaisperheessä asioista puhuttiin avoimesti, esimerkiksi  tädit olivat todenneet Pirkolle, että 

sota päättyy  ja silloin Pirkko palaa Suomeen, mutta yhteydenpito heidän välillä tulee 

säilymään, tädit olivat osanneet myös suojella Pirkkoa tilanteessa, jossa samanikäiset  tytöt 

olivat kiusanneet häntä.  

Merkittävää on myös, että tutkimushenkilöt palasivat samoihin perheisiin uudelleen  

tilanteen kärjistettyä Suomessa. Tutkimushenkilöt eivät kokeneet uudelleen  lähtöä 

vaikeaksi, sillä  sijaispaikat olivat tuttuja ja tutkimushenkilöt eivät muistelleet Ruotsiin 

paluuta  vaikeaksi. Ainoastaan matka ja maahantulotarkastukset olivat jääneet vaikeina 

mieleen. Muistot Ruotsissa olo ajasta olivat pääasiassa myönteisiä. Tutkimushenkilöiden 

sopeutumista vahvisti ympäristön myönteinen asenne ja sijaisperheen ja haastateltavien  

välinen toimiva vuorovaikutus.  

Haastateltavat kertoivat myös epäkohdista, mitä sotalapsuudessa on koettu. Haastattelujen 

perusteella Ruotsiin  lähdettiin hyvin sekavin  ja epävarmoin tuntein.  Matkan  

valmistelussa oli selviä puutteita,  tulevasta perheestä  ja uudesta sijoituspaikasta ei ollut 

tietoa.  Sijaisperheistä  olisi ollut tärkeä saada tietoa jo ennen sijoitusta.   Tutkimushenkilöt 

eivät myöskään muistaneet, että  heitä on haastateltu viranomaisen toimesta tai heidän 

mielipidettään sijaispaikasta olisi tiedusteltu. On selvää, että valvonnan puuttuminen näissä 

tapauksissa oli ilmeistä ja  sijaiskotien valvonnassa oli vakavia puutteita.    

Alpo hallitsi ruotsin kielen perusteet jo ennen Ruotsiin muuttoa. Alpo toimi varsin pian 

tulkkina muille sotalapsille Ruotsissa. Kotikielen opetus ei toteutunut Pirkon eikä Alpon 

koulunkäynnin aikana Ruotsissa. Suomen kielen ylläpito olisi helpottanut kouluun paluuta 

Suomessa, myös sotalapsien sopeutumista takaisin suomalaiseen  kouluun ei tuettu. Alpo 

kertoikin, että opettajalta puuttui ymmärrys, mitä sotalapsen tukemiseen olisi tarvittu, 

erityisesti suomenkielen haasteiden vuoksi. Haastateltavien kerronnasta ei ilmene,  oliko   

sotalasten  tunnetyöskentelyä tuettu  Suomeen paluun jälkeen. Tutkimushenkilöt pitivät 

perhesijoitusta lapsen kannalta parhaana sijoitusmuotona, heillä sijaisvanhemmat toimivat 

turvallisina vanhempina, sotalasten erityistarpeet oli huomioitu ja sosiaaliset suhteet 
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sijaisperheeseen säilyivät läpi elämän. Tutkimushenkilöt painottivat suhteiden jatkumisen  

tärkeyttä.   

Sotalapsuuden kokemukset ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkimushenkilöiden elämään ja 

näin myös muokannut heidän identiteettiään. Haastateltavat  ovat kertoneet  

sotalapsuudesta myönteisesti, he ovat kokeneet sen rikkaudeksi ja he ovat kokeneet 

olleensa etuoikeutettuja mahdollisuudesta viettää osa lapsuudestaan Ruotsissa.  Paluu 

Suomeen oli kaikilla  haastavaa.  Myös elintaso eroavaisuus oli ilmeistä Suomessa oli 

sodan varjo ja suru vahvasti mukana arjessa kuten seuraavassa Pirkko koki Suomen 

ilmapirin surulliseksi ja ahtaaksi, kuolema oli vahvasti läsnä suomalaisten arjessa. Lisäksi 

Pirkko koki, että häntä kadehdittiin koulussa sotalapsuuden vuoksi. Lidian 

sopeutumisvaikeudet korostuivat vahvasti elintason erilaisuuden vuoksi, Suomessa 

kaikesta oli pula, Lidian elämää varjosti vahva ikävä sijaisperhettä kohtaan. Erokokemus 

sijaisperheestä heijastui myös herkistymisenä haastattelussa.  

Kaikkien kolmen kerronnasta on havaittavissa suvaitsevainen suhtautuminen 

maahanmuuttajia kohtaan ja ymmärrys pakolaisten ja maahanmuuttajien haasteista. Työni 

informantit ovat osallistuneet kansainväliseen toimintaan sekä heidän  sosiaalinen verkosto 

on kansanvälistä. Myös ruotsinkielen taito  on avannut uusia ystävyyssuhteita kaikilla 

kolmella informantilla.   

Informanttien  kerronnasta  heijastui vahva kiitollisuuden tunne sijaisperheitä kohtaan. 

Tutkimushenkilöiden sijaisperheillä oli   myötäelämisen taitoa, sotalapsen ja biologisten 

vanhempien välistä yhteyttä on tuettu, sotalapsen huolenpito ja kasvatus toteutuivat ja 

ihmissuhteista kehittyi elämän pituisia, nämä työni  tutkimushenkilöt pääsivät hyviin 

sijaiskoteihin, valitettavasti näin ei tapahtunut kaikilla 70 000- 80 000 sotalapsella.  

Yksintulleiden sotalasten tilanteessa on erityisen tärkeä huolehtia  sijaispaikkojen 

valvonnasta. On välttämätöntä  kuunnella ja tavata sijoitettua lasta ja luottamuksen 

muodostumiseen menee aikaa. Myös tämän päivänä yksi tulleet lapset elävät kaaoksessa. 

Työni tutkimushenkilöt korostivat myös  ihmissuhteiden jatkuvuuden merkitystä, tällä 

hetkellä  yksin tulleiden sotalasten sijoituspaikat vaihtuvat, siitä huolimatta että tiedämme 

pysyvien ihmissuhteiden merkityksen lapsen elämän kannattelevan tekijänä.  

Tutkimukseni yhteenvetona voin  todeta, että entisten sotalasten merkittävät sopeutumista 

edesauttaneista tekijöitä  olivat pysyvät ihmissuhteet ja  sijaiskotien  valmiudet  tunnistaa 

sotalasten tarpeita. Toivottavasti tänäkin päivänä yksin tulleen sotalapsen on mahdollista 
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juurtua ja muodostaa onnistunut kiintymyssuhde sijaispaikkaansa, Suomessa on kuitenkin 

tällä hetkellä jakautunut hallinto, joka vaikuttaa lapsen sijoitukseen, Suomeen yksin tulleet 

alle 16-vuotiaat turvapaikanhakijat majoitetaan ryhmäkoteihin, jota hallinnoi  

maahanmuuttovirasto sisäministeriön ohjauksessa.  Perheryhmäkoteihin majoitetaan jo 

oleskeluluvan saaneet lapset. Perheryhmäkoteja tai yksityismajoituksia hallinnoi   työ- ja 

elinkeinoministeriön ohjauksessa toimivan ELY- keskus.   

Kuten tutkimukseni henkilöt ilmaisivat, lapsi tarvitsee pysyvyyttä, turvallisuutta ja 

ymmärrystä uudessa sijaispaikassaan.  Toivottavasti edellä mainitut tekijät huomioidaan 

myös jatkossa, kun suunnitellaan yksin tulleiden sotalasten sijoitusta. Tehdessäni 

tutkimustani, pohdin olisiko Suomessa mahdollista sijoittaa yksin tulleita sotalapsia 

enemmän perhesijoituksiin, ja mitä nämä mahdolliset sijaisperheet tarvitsevat tueksi, jotta 

lapsen sijoituksesta tulee onnistunut. Edellä mainittuja kysymykset vaativat lisää 

pohdintaa. Erityisen tärkeäksi tekijäksi tutkimukseni informantit kuitenkin nostavat  

sotalapsen  yksilöllisen tarpeen huomioimisen  sotalasten kotouttamista kehittävässä 

työskentelyssä. 
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