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1. Johdanto 

 

 

Wirstan toista astuttuamme saawuttiin Miinowanjärwen rantaan, jolloin kumppalit 

päästiwät riemuhuudon: rannalla oli näet wene. Se kohta lykättiin vesille ja lähettiin 

niin järwen päässä näkywää kylää kohti soutamaan. Samanlaiset ajatukset kuin 

minussa näkyi matkakumppanissani B:ssäki liikkuwan, sillä kun kaikki olimme 

weneeseen hywästi asettuneet, hän lausui: ”wai niin, wai nyt ollaan Wenäjällä!” 

Waan tuskin oli hän nämät sanat saanut sanoneeksi, ennen kuin karjalaiset yhteen 

ääneen wastasiwat: ”ei Wenähellä, waan Karjalassa!”
1
  

 

Näillä sanoilla kuvaili oululainen lehtimies A. W. Ervasti tuntojaan lähdettyään kesällä 1879 

retkelle Vienan Karjalaan. Palattuaan hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan, jolla oli osa suomalaisen 

kansallisuussaatteen, fennomanian, synnyssä.
2
 1900-luvun alussa suomalaiset tutkijat kiinnostuivat 

Suomen kansan ja heimojen elämästä ja suuntasivat muun muassa raja-alueille Karjalaan
3
. 

Kansallisromanttisesta näkökulmasta siirryttiin talvi- ja jatkosotien
4
 jälkeen konkreettisiin 

tutkimuksiin siirtokarjalaisten, evakoiden
5
, asuttamisesta ja sopeutumisesta. 1970–1980-luvuilla 

tarkastelun painopiste siirtyi jälleen karjalaiseen kulttuuriin
6
 ja tällä vuosituhannella myös 

siirtokarjalaisten jälkipolviin. Sekä evakot että heidän jälkeläisensä ovat voineet kokoontua yhteen 

muiden muassa tarinailloissa, kesäjuhlilla, kotiseutumatkoilla ja muissa tapahtumissa. Viimeisten 

vuosikymmenten aikana on viestintäteknologia ottanut harppauksia eteenpäin. Sen myötä 

karjalaisuuden edistäminen ja ylläpitäminen ovat löytäneet uuden tilan sosiaalisessa mediassa.  

 

Tutkielmani tavoitteena on tutkia verkkoetnografisin metodein karjalaisuutta ilmiönä yhdessä 

sosiaalisen median sovelluksessa eli Facebookissa. Millaisena karjalaisuus näyttäytyy tutkimallani 

kentällä Facebookissa? Kuinka karjalaisuutta representoidaan karjalaisten omien organisaatioiden 

                                                           
1
 A. W. Ervasti 1881, 17. 

2
 Laaksonen Pekka 2005, 7‒8; Fingerroos Outi 2010, 28.  

3
 Jouhki Jukka & Fingerroos Outi 2014, 80‒81. 

4
 Miehitetyssä Itä-Karjalassa liikkui vuosina 1941‒1944 etnologeja ja muita tiedemiehiä keräämässä kulttuuriperintöä 

museokokoelmiin. Tästä ovat kirjoittaneet mm. Jouhki & Fingerroos 2014, 82. 
5 Silja Palmujoki (2016, 7‒8) on pro gradussaan Muisteltu, menetetty kotiseutu määritellyt termin evakko. Evakko on 

substantiivi verbistä evakuoida. Sana pohjautuu latinankieliseen termiin e vacuare, jostakin tyhjentämistä. Evakuointi 

eli toiseen paikkaan siirtäminen tapahtuu toisen tekemänä. Luovutetusta Karjalasta, pois sotatoimialueilta siirrettyä 

väestöä on kutsuttu evakoiksi, siirtoväeksi ja siirtokarjalaisiksi. Kts. myös Heli Kananen 2010, 42‒43.  
6
 Kulttuuri-termiä voidaan käyttää monenlaisissa yhteyksissä. Matti Räsänen (1989, 13) on luonnehtinut artikkelissaan 

Kansankulttuuri kansakunnan identiteetin rakennuspuuna kulttuuria ”kollektiiviseksi perinteeksi, joka on sekä 

aineellista että henkistä, konkreettista että abstraktista. Se rakentuu kansan tiedoista, taidoista, tavoista ja ideoista.” 
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Facebook-sivuilla? Selvitän myös, millaisena haastattelemani ryhmien jäsenet ja perustaja näkevät 

oman karjalaisuutensa sekä karjalaisuuden Facebookissa. Millainen kulttuurinen ilmiö 

karjalaisuudesta vastausten risteämiskohdista muodostuu?  

 

Facebook
7
 on mahdollistanut uudenlaisen alustan verkostoitumiselle, yhteisöllisyydelle ja 

viestinnälle. Liittymällä palvelun jäseneksi voi seurata karjalaisuutta edistävien organisaatioiden, 

kuten Karjalan Liiton tai Karjalaisen Nuorisoliiton, tapahtumia ja viestintää tai liittyä jäseneksi 

johonkin Karjala-aiheiseen ryhmään. Ryhmiä on muodostettu eri näkökulmien ympärille: on 

pitäjäryhmiä, karjalaisjuuristen ryhmiä sekä erilaisia harrasteryhmiä. Karjala-hakusanalla etsittäessä 

kahdeksan ensimmäiseksi listatun ryhmän yhteenlaskettu jäsen- ja tykkääjämäärä on yli 50 000. Eri 

ryhmien jäsenyyksien päällekkäisyyksistä huolimatta luku on merkittävä, eikä siinä ole mukana 

suosittuja käsityö-, ruoka-, murre- tai karjalankielisiä
8
 ryhmiä. On myös olemassa salattuja ryhmiä, 

kuten suljettuja pitäjäryhmiä tai tietyn suvun omia ryhmiä, jotka eivät näy hauissa.  

 

Olen ollut Facebookissa jäsenenä vuodesta 2010 ja erilaisissa Karjala-aiheisissa ryhmissä mukana 

muutaman vuoden. Ennen kuin aloitin maisterintutkielman, näin karjalaisuuden Facebookissa 

selkeästi ilmiönä, joka näyttäytyi eri tavoin riippuen siitä, tarkasteliko kävijä organisaation vai 

julkisen, suljetun tai salatun ryhmän sivua. Kun aihe-ehdotukseni hyväksyttiin, lähestyin itselleni 

tutuimman, suljetun pitäjäryhmän perustajaa kysyäkseni tutkimuslupaa. Valitettavasti en saanut sitä. 

Samaan aikaan, kun perustaja antoi kieltävän vastauksen, alkoi selvitä myös toukokuusta 2018 

lähtien sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutus tieteelliseen tutkimukseen erityisesti, kun 

tutkimuskenttänä on Internet. Vaikka uusi asetus on ehdottoman tarpeellinen tunnisteellisten 

henkilötietojen häivyttämisessä, vaatii se humanistisilla aloilla ja erityisesti perinteen tutkimuksessa 

uudenlaisia rajauksia aineiston analyysiin. Tein omaa tutkielmaani siirtymäkauden aikana, jolloin 

tietosuoja-asetuksen tarkat vaikutukset tieteellisen tutkimuksen tekoon eivät olleet vielä selvillä. 

Siksi tutkielmani tehtiin tiukkaa henkilötietojen salaamista noudattaen. Tässä maisterintutkielmassa 

se näkyy siten, että olen vaihtanut haastateltavieni nimet sukupuolineutraaleihin pseudonyymeihin 

sekä olen poistanut litteraatioista, sitaateista ja leipäteksteistä esimerkiksi paikkakuntiin viittaavat 

nimet. En tutki Facebookissa tapahtuvaa keskustelua enkä ole tehnyt ruutukaappauksia. Näillä 

                                                           
7
 Facebook rekisteröitynä tuotemerkkinä kirjoitetaan pienellä f-kirjaimella. Noudatan kuitenkin tutkielmassani 

Kotimaisten kielten keskuksen ohjeistusta, jonka mukaan kyseiset tuotemerkit on kirjoitettava suomenkielisessä 

tekstissä erisnimisääntöjen mukaan. Kts. Kotimaisten kielten keskus: Kielitoimiston ohjepankki. 
8
 Anneli Sarhimaa (2017, 290) määrittelee karjalan kielen Suomen karjalankielisen vähemmistön etniseksi kieleksi. Hän 

sanoo karjalan kielen olevan Suomessa ei-alueellinen, autoktoninen eli kotoperäinen kieli, joka on rinnastettavissa 

suomen kieleen. Karjalan kieli sai vuonna 2009 EU:n vähemmistökielen aseman (Valtiosopimus 68/2009).  
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määrittelyillä ja rajauksilla olen lukuvuonna 2017–2018 voinut tehdä Facebookia kenttänä 

käyttävän etnologian ja antropologian maisterintutkielman. 

 

Aineistoni olen kerännyt havainnoimalla ja luetteloimalla Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen 

Nuorisoliitto ry:n Facebook-sivustoja ja niiden sisältöä. Täydentääkseni valmista aineistoa 

haastattelin kahta Suomessa asuvaa ja kahta ulkosuomalaista karjalaisjuurista henkilöä. 

Haastattelukysymykseni laadin kahdesta, osin päällekkäisestä aihepiiristä: karjalaisuudesta ja sen 

merkityksestä sekä karjalaisuudesta ja Facebookista. Tutkittavani edustivat toista ja kolmatta 

siirtokarjalaisten sukupolvea
9
, eli joko heidän vanhempansa tai isovanhempansa olivat syntyneet 

luovutetun Karjalan alueella. Yksi heistä oli perustanut ryhmän Facebookiin ja kolme oli jonkun 

ryhmän jäseniä. 

 

Tässä maisterintutkielmassa käyn aluksi läpi tutkimuskysymystäni ja tutkimuskenttäni 

muodostumista ja rajaamista. Kiinnitän erityistä huomiota tutkimuseettisiin näkökohtiin ja selvitän, 

kuinka olen ottanut ne huomion tutkielmaa ja loppuraporttia laatiessani. Sen jälkeen esittelen 

internet-tutkimuksen historiaa ja teoriaa. Selvitän tutkielmaani oleellisesti liittyvät karjalaisuutta, 

karjalaista kulttuuri-identiteettiä sekä siirtokarjalaisten jälkipolvia koskevat tutkimukset, käsitteet ja 

teoriat. Aineistoluvussa käsittelen ja kuvailen keräämäni aineistot sekä niiden analysointimetodin. 

Aineiston analyysiluvussa erittelen ensin kuvailemiani ja luetteloimiani Karjalan Liiton ja 

Karjalaisen Nuorisoliiton sivuja. Sen jälkeen analysoin sähköpostikyselyn vastauksia sekä 

haastatteluaineistoa kysymyksittäin ja lopuksi niiden teemojen kautta, jotka nousivat esiin 

kysymysten ulkopuolelta. Eräs näistä teemoista on karjalankielisyys. Loppupäätelmissäni käyn läpi 

esiin nousseita johtopäätöksiä sekä mahdollisia aiheita tieteelliseen jatkotutkimukseen.  

 

 

1.1. Tausta 

 

Kenttänä Internet 

 

Sana etnografia koostuu kahdesta kreikan kielen sanasta: ethnos (kansa) ja graphia (kirjoittaminen). 

Sananmukaisesti se tarkoittaa kansasta kirjoittamista. Nykyajan etnografin ei ole välttämätöntä 

                                                           
9
 Tarja Raninen-Siiskonen (1999, 188) määrittelee sukupolvet siirtolaistutkimusten mukaan teoksessaan Vieraana 

omalla maalla. Ensimmäisellä sukupolvella tarkoitetaan maahan muuttaneita henkilöitä, toisella heidän lapsiaan ja 

kolmannella lapsenlapsia. Käytän omassa tutkielmassani samaa määrittelyä.  
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matkustaa toisille mantereille, sillä tutkimuskohde voi löytyä hyvinkin läheltä, vaikkapa omasta 

arjesta
10

. Sosiaalisen median arkipäiväistymisen myötä etnografin kenttä voi olla myös 

virtuaalinen
11

. Oman tutkielmani kenttänä on Internet, siellä Facebook ja sen sisällä karjalaisuuteen 

keskittyvät Karjalan Liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton yhteisösivut. Käsittelen myös Karjala-

aiheista Facebook-ryhmää haastattelemalla sen perustajaa ja kolmea jäsentä. Facebook on 

sosiaalisen verkostoitumisen www-selainpohjainen palvelu, joka voidaan jaotella verkostoitumis- ja 

yhteisöpalveluksi erotuksena esimerkiksi virtuaalimaailmoista, blogeista ja Twitteristä
12

. Sen 

perusti Mark Zuckerberg vuonna 2004. Suomessa siihen alkoi liittyä jäseneksi nuoria aikuisia 

vuodesta 2007 alkaen. Sen jälkeen käyttäjien keski-ikä on noussut.
13

 Tilastokeskuksen mukaan 

yhteisöpalveluiden suosio on edelleen kasvussa
14

. Vaikka tammikuussa 2018 uutisoitiin Facebookia 

säännöllisesti käyttävien suomalaisten määrän laskeneen
15

, Facebookin Karjala-ryhmissä on 

edelleen paljon jäseniä. Alla olevasta Kaavio 1:ssa näkyy, että Karjala-hakusanalla löydetyissä 

Facebook-ryhmissä oli tammikuussa 2018 yli 50 000 jäsentä, seuraajaa tai tykkääjää. Osa jäsenistä 

on mukana useissa ryhmissä, mutta päällekkäisistä jäsenyyksistä huolimatta lukumäärä on 

merkittävä. 

 

Karjala-aiheisia 
Facebook-ryhmiä 

Julkisuuden aste Yhteisösivu/ryhmä 
(itse ilmoitettu) 

Osallistumismuoto 
(jäsen/tykkääjä/seuraaja) 

1. Juuret 
rajantakaisessa, 
kauniissa Karjalassa 

Suljettu, vaatii 
jäsenpyynnön, jotta voi 
osallistua 

Ryhmä 15 386 jäsentä 

2. Siirtokarjalaisten 
jälkipolvet 

Julkinen Ryhmä 14 447 jäsentä 

3. Karjalaiset suvut Julkinen Ryhmä 8 246 jäsentä 

4. Karjalassa ovat 
juureni 

Julkinen Yhteisö- ja 
kulttuurisivusto 

8 001 tykkääjää 
7 462 seuraajaa 

5. Karjalan Liitto ry Julkinen Yhteisöorganisaatio 2 874 tykkääjää 
2 819 seuraajaa 

6. Karjalainen 
Nuorisoliitto ry 

Julkinen Nuorisojärjestö 689 tykkääjää 
683 seuraajaa 

7. Karjalaiset nuoret Julkinen, vaatii 
kaveripyynnön 

Merkitty henkilöksi 217 kaveria 

8. Karjalaisten 
pitäjäyhdistysten liitto 

Julkinen Kansalaisjärjestö 184 tykkääjää 
186 seuraajaa 

                                                           
10

 Jouhki & Fingerroos 2014, 83; Siikala 1997, 20‒34. 
11

 Hämeenaho Pilvi & Koskinen-Koivisto Eerika 2014, 12, 19. 
12

 Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 5; Sanastokeskus TSK ry (TSK 40) 2010, 25. 
13

 Saarikoski, Suominen, Turtiainen & Östman 2009, 317. 
14

 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 61% 16–89˗vuotiaista suomalaisista oli seurannut vähintään yhtä 

yhteisöpalvelua. 16-24˗vuotiaista 95% seurasi yhteisöpalveluja, 75–89˗vuotiaista 11%. Kaikista ikäryhmistä 60% 

seurasi jotain yhteisöpalvelua. Kts. Suomen virallinen tilasto (SVT) ja Pönkä Harto 2017. 
15

 Mervola Pekka 2018.   
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ry 

  Jäsenet, tykkääjät ja 
kaverit yhteensä 

50 044. 

Kaavio 1. Karjala-aiheisia Facebook-ryhmiä. Ryhmät ja sivut, jotka näkyivät tarkasteluhetkellä 30.1.2018 ”Karjala”-

hakusanalla Facebookissa. Osa jäsenyyksistä on todennäköisesti päällekkäisiä, eli henkilö voi olla samanaikaisesti 

useamman ryhmän jäsen tai tykätä useista eri sivuista. Karjalaisuus-teemaisten harrasteryhmien lisäksi on olemassa 

luovutetun Karjalan entisten pitäjien ympärille muodostettuja julkisia, suljettuja ja salaisia ryhmiä, jotka eivät ole 

mukana tässä listauksessa. Yhteenlaskettuun lukuun olen laskenut vain tykkääjät niiltä tahoilta, jotka näkyivät tässä 

haussa ja jotka ovat sivullaan ilmoittaneet sekä tykkääjät että seuraajat. 

 

 

Facebookin ollessa tutkimuskenttäni tutkimukseni on verkkoetnografiaa. Englanninkielisen 

käsitteen netnography on kehittänyt Robert V. Kozinets
16

. Hänen mukaansa verkkoyhteisöt 

muodostavat ainutkertaisen sosiaalisen ilmiön, jonka ymmärtämiseen verkkoetnografia tarjoaa 

työkaluja. Teoksessaan Netnography: redefined (2015) Kozinets kartoittaa etnografiaa, teknologiaa 

ja sosiaalista mediaa ympäröiviä haasteita. Verkkoetnografian juuret ovat hänen mukaansa 

etnografisissa perusperiaatteissa, kuten osallistuvassa havainnoinnissa, mutta sisällyttäen siihen 

digitaalisen lähestymistavan.
17

 Anna Haverinen (2014) toteaa väitöskirjansa Memoria virtualis – 

death and mourning rituals in online environments johdannossa, että digitaalisen kulttuurin 

tutkimus antoi hänelle tutkimuskehyksen, jossa hän saattoi tutkia ja yhdistellä useita metodeja 

antropologiasta historiaan ja psykologiasta sosiologiaan
18

. Hannakaisa Isomäki, Tiina-Riitta Lappi 

ja Johanna Silvennoinen määrittelevät verkkoetnografiaa seuraavasti teoksessa Otteita verkosta 

(2013):  

 

Verkkoetnografiset suuntaukset ovat kehittyneet verkkoyhteisöjen ja verkkoon 

siirtyneiden tai siellä syntyneiden kulttuurien tutkimusta varten ja ne määrittelevät 

suhteensa informaatioteknologioihin, tutkimuskohteisiin, tutkijapositioon ja 

tutkimuskäytäntöihin nähden hyvin eri tavoin ja eri näkökulmista käsin
19

. 

 

 

Oman kulttuurin tutkijana 

 

Tutkielmassani puhun Karjalasta ja karjalaisuudesta. Kuten Ulla Savolainen toteaa 

väitöskirjatutkimuksessaan Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka: Tutkimus evakkolapsuuden 

                                                           
16

 Robert V. Kozinets lanseerasi termin vuonna 2010 teoksessaan Netnography: doing ethnographic research online. 
17

 Kozinets 2015, 1‒3. 
18

 Haverinen 2014, 10. 
19

 Isomäki, Lappi & Silvennoinen 2013, 150. 
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muistelukerronnan poetiikasta (2015), ilmauksilla voidaan viitata sekä alueeseen, kulttuurialueisiin 

ja ihmisryhmiin
20

. Outi Fingerroos sanoo Karjalan olevan identiteettiin viittaava käsite, jolla on 

vahva, historiallinen tausta, sekä sen lisäksi se on erilleen asetettu maa-alue
21

. Seppo Knuuttila ja 

Pekka Suutari (2013) kirjoittavat, että Karjala on moniulotteinen käsite, josta on tehty erilaisia 

tulkintoja ja josta on rakennettu kulttuurisia konstruktioita
22

. Ulla Savolaisen tavoin
23

 tarkoitan 

kuitenkin tutkielmassani Karjalalla Neuvostoliitolle talvisodassa (1939-1940) ja jatkosodassa 

(1941-1944) luovutettuja maantieteellisiä alueita erotuksena nykyisistä Suomen Etelä- ja Pohjois-

Karjalan maakunnista. Luovutetun Karjalan alue jaotellaan yleisesti Kannaksen Karjalaan, 

Laatokan Karjalaan ja Raja-Karjalaan.
24

 Karjalaisilla tarkoitan tutkielmassani evakkoja eli 

siirtokarjalaisia ja siirtokarjalaisten jälkipolvilla heidän jälkeläisiään. Siirtokarjalaisten sukupolvista 

puhuttaessa ensimmäisellä sukupolvella yleisesti tarkoitetaan Karjalassa syntyneitä evakkoja, 

toisella sukupolvella heidän lapsiaan ja kolmannella heidän lapsenlapsiaan. 

 

Seppo Knuuttila ja Pekka Suutari (2013) vertaavat etnografin oman tutkijanroolin tarkkailua 

arkistotutkimuksen lähdekritiikkiin: ”Yhteistä on se, että jo karjalaisuutta koskevan kysymyksen 

asettaminen on signaali paikallisen ja etnisen identiteetin tärkeydestä. Tällöin kysymisen 

lähtökohdat tulee tehdä näkyviksi, mikä on paitsi tutkimuksen laadun myös sen etiikan perusta.”
25

 

Omassa tutkielmassani tarkastelen Karjalan Liitto ry:n ja Karjalaisen Nuorisoliitto ry:n Facebook-

sivuja ja käsittelen Karjala-aiheisia Facebook-ryhmiä. Seuraan edellä mainittujen organisaatioiden 

sivuja, ja olen ollut jäsenenä käsittelemissäni ryhmissä useita vuosia. Facebookin jäsen olen ollut 

vuodesta 2010. Liityin ryhmien jäseneksi, koska olen itsekin karjalaisjuurinen ja halusin saada 

lisäkosketusta omaan karjalaiseen kulttuuriini. Sukujuureni ovat sekä Karjalan kannaksella että 

Laatokan Karjalassa, ja edustan sekä toista että kolmatta siirtokarjalaisten jälkipolvea. Kun siis 

tarkastelen karjalaisuutta sosiaalisessa mediassa, tarkastelen osittain myös omaa kulttuuriani.  

 

Suomalaista etnografista oman kulttuurin tutkimusta on avannut mm. Helena Ruotsala 

väitöskirjassaan Muuttuvat palkiset. Elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan 

                                                           
20

 Savolainen 2015, 19.  
21

 Fingerroos 2003, 195. 
22

 Knuuttila Seppo & Suutari Pekka 2013, 10. 
23

 Savolainen 2015, 19, 22.  
24

 Liite 1. Karjalan Liitto ry: Luovutetun Karjalan alueet. Tässä kartassa eivät näy luovutetun Karjalan pohjoiset alueet. 

Luovutettuun Karjalaan kuuluivat myös Kuusamon ja Sallan alueet, joilta evakuoitiin kolttasaamelaisia (Sallinen-Gimpl 

1994, 25; Saa´mi Nue´tt ry: Kolttasaamelaiset). 
25

 Knuuttila, Seppo & Suutari, Pekka 2013, 15. 
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Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930‒1995 (2002)
26

. Ruotsalan mukaan oman 

kulttuurin tutkimuksessa kentän tuttuuden ja sen myötä tulleesta esiymmärryksen positiosta on 

hyötyä
27

. Outi Fingerroos kirjoittaa artikkelissaan Refleksiivinen paikantaminen kulttuurien 

tutkimuksessa (2003), että kenttätyö, oli se sitten kotona tai vieraalla kentällä, ”edellyttää tutkijalta 

kykyä arvioida omaa rooliaan joko osana tutkittavaa yhteisöä tai sen ulkopuolisena”
28

. Hän on myös 

pohtinut omia karjalaisjuuriaan suhteessa tutkimuskenttäänsä eli tehdessään Karjalaan sijoittuvaa 

tutkimusta. Koska hän ei ollut mieltänyt itseään siirtokarjalaisen jälkeläiseksi, hän joutui 

tarkastelemaan ja arvioimaan uudelleen sellaisia asioita, joita oli pitänyt itsestäänselvyyksinä. Itse 

jaan hänen kokemuksensa siitä, että kasvuympäristönsä ansiosta karjalaisuudessa ei ollut hänelle 

mitään erikoista, sillä se oli aina ollut läsnä. Kentän muodosti hänen kotinsa, mutta se ei ollut hänen 

identiteettinsä kiinnityspiste.
29

 Samoin itselleni karjalaisuus on ollut aina läsnä ja olen 

siirtokarjalaisten jälkeläinen toisessa ja kolmannessa sukupolvessa.  

 

Helena Ruotsala nosti väitöstutkimuksessaan esille sen mahdollisuuden, että tutkija sokeutuu 

omalle kulttuurilleen. Hän katsoi tutkijan pystyvän koulutuksensa ja ammattitaitonsa avulla 

ottamaan tarvittavan etäisyyden tutkimuskohteeseensa. Sisäisen näkökulman edut ovat kuitenkin 

haittoja suurempia.
30

 Outi Fingerroos on katsonut kentän ja tuttuuden suhteen olevan 

subjektisidonnaista, eli sama asia voi näyttäytyä yhdestä näkökulmasta katsottuna tutulta, toisesta 

vieraana
31

. Tutkielmassani tarkastelen omaa kulttuuriani, ja minulla on sitä kautta asiasta 

esiymmärrys. Tutkimusprosessini alussa en kokenut olevani samalla tavalla sisällä karjalaisessa 

kulttuurissa kuin esimerkiksi Ruotsala omassaan, mutta tutkielman edistyessä havaitsin olleeni koko 

ajan karjalaisessa kulttuurissa sisällä. Ruotsalan tavoin koin kuitenkin sisäisen näkökulman eduksi. 

Annamaria Marttila (2014) on myös kirjoittanut oman kokemuksen tuomista haasteista 

etääntymisen ja lähentymisen prosesseissa. Hänen mukaansa tutkijan eri rooleja yhdistää pyrkimys 

rakentaa siltoja tutkijan ja tutkittavien kokemuksen ja tiedon välille.
32

 Outi Fingerroos on sanonut 

löytäneensä rajansa tutkijana tehdessään kentällä haastatteluja: ”Minun ja heidän jakaman maailman 

välillä oli liikaa kuluneita vuosikymmeniä, mikä teki tutkimastani kentästä pysyvästi vieraan.” Hän 

                                                           
26

 Ruotsala Helena 2002. Oman arjen ja yhteisön tutkimisesta kirjoittavat myös Outi Fingerroos & Jukka Jouhki (2014) 

artikkelissaan Etnologinen kenttätyö ja tutkimus: metodin monimuotoisuuden pohdintaa ja esimerkkitapauksia.  
27

 Ruotsala 2002, 57. 
28

 Fingerroos 2003a. 
29

 Fingerroos 2003b, 201. 
30

 Ruotsala 2002, 56‒57. 
31

 Fingerroos 2003, 202‒203. 
32

 Marttila Annamaria 2014, 367‒368, 377. 
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katsoikin, että hänen tutkimallaan kentällä antropologinen toiseus on ensisijaisesti ajallista 

etäisyyttä
33

. Omalla kohdallani toiseus tarkoittaa kentän ei-fyysistä olemusta
34

.  

 

 

1.2. Tutkimuskysymys 

 

Tutkielmani tavoitteena on tutkia karjalaisuutta ilmiönä yhdessä sosiaalisen median sovelluksessa 

eli Facebookissa. Millaisena karjalaisuus näyttäytyy tutkimallani kentällä Facebookissa? Kuinka 

karjalaisuutta representoidaan karjalaisten omien organisaatioiden Facebook-sivuilla? Selvitän 

myös, millaisena haastattelemani ryhmien jäsenet ja perustaja näkevät oman karjalaisuutensa sekä 

karjalaisuuden Facebookissa. Millainen kulttuurinen ilmiö karjalaisuudesta vastausten 

risteämiskohdista muodostuu?  

 

Tarkastelen karjalaisuutta Facebookissa neljästä eri näkökulmasta: 1) Karjalan Liiton, 2) 

Karjalaisen Nuorisoliiton, 3) karjalaisuus-teemaisen Facebook-ryhmän perustajan ja 4) ryhmien 

kautta tavoittamieni jäsenten näkökulmasta. On mielenkiintoista selvittää, kuinka karjalaisuutta 

välitetään Internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Mitä karjalaisuus tarkoittaa tutkimuksen kohteina 

olevien Facebook-ryhmien jäsenille? Virallista tasoa eli julkista organisaatiota edustavat Karjalan 

Liitto ry ja Karjalainen Nuorisoliitto ry. Yksilötason eli henkilökohtaisten haastatteluiden avulla 

pyrin saamaan aiheeseen toisen näkökulman, toisen tiedon. Toisen tiedon käsitteen ovat 

muodostaneet Jouko Karjalainen, Sakari Hänninen & Tuukka Lahti (2005)
35

 tarkoittamaan virallista 

tietoa täydentävää tietoa, arjen ja yksilön näkökulmaa. Kun tutkimustieto tuotetaan lähellä 

tutkittavia, yksilön ”kokemukset, näkökulmat ja äänet pääsevät täysipainoisesti esiin”
36

.  

 

Kaavio 2 kuvaa tutkimaani ilmiötä eli karjalaisuutta Facebookissa. Kaaviossa ovat edustettuina 

tutkimani tasot. Virallista tietoa edustavat tasot 1 ja 2, eli Karjalan Liitto ry ja Karjalainen 

nuorisoliitto ry. Toista tietoa edustavat tasot 3 ja 4, eli Karjala-aiheisen Facebook-ryhmän perustaja 

sekä Karjala-aiheisen ryhmän Suomessa asuva ja ulkosuomalaiset jäsenet. Virallista tietoa luetteloin 

ja havainnoin Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen nuorisoliitto ry:n Facebook-sivustoilta, ja toista 

                                                           
33

 Fingerroos 2003, 203. 
34

 Kentän ei-fyysisestä olemuksesta ovat kirjoittaneet mm. Pilvi Hämeenaho ja Eerika Koskinen-Koivisto (2014, 19) 

artikkelissaan Etnografian ulottuvuudet ja mahdollisuudet. 
35

 Karjalainen, Hänninen & Lahti 2005, 4. 
36

 Törrönen Jukka 2005, 16. 
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tietoa kerään haastattelemalla erään Facebook-ryhmän perustajaa ja erään ryhmän jäseniä. Avaan 

tätä asiaa tarkemmin luvussa alaluvussa Kentältä aineistoksi. 

 

Kaavio 2. Kenttänä Facebook, ilmiönä karjalaisuus. Kaaviossa näkyy, kuinka tarkastelemani tasot 

kohdentuvat julkisen/virallisen tiedon/valmiin aineiston ja yksityisen/toisen tiedon/haastatteluaineiston 

väliselle janalle. 

 

 

2. Aineiston keruu 

 

Karjalaisuutta sosiaalisessa mediassa ei ole aiemmin tieteellisesti tutkittu
37

. Tein 

tutkimussuunnitelmaani varten hakuja muun muassa Finna- ja JYKDOK-tietokannoista, mutten 

löytänyt juuri tätä aihetta koskevia lähteitä. Maisterintutkielmallani on mahdollista saada aiheesta 

ensimmäistä kertaa tutkimustietoa verkkoetnografisin metodein. Etnografinen tutkimus koostuu 

                                                           
37

 Anneli Sarhimaa (2017, 180‒184) sivusi teoksessaan Vaietut ja vaiennetut. Karjalankieliset karjalaiset Suomessa 

karjalankielisyyden ympärille muodostettuja Facebook-ryhmiä. Teos ei ole itsessään tieteellinen tutkimus, vaan 

tutkimukseen perustuva kuvaus ja kannanotto karjalan kielen ja karjalankielisten aseman ja kulttuurin puolesta. 

Karjalaisesta siirtoväestä ylipäätään on Tarja Raninen-Siiskosen (2013, 123) laskujen mukaan tehty yli 200 

yliopistotasoista tutkimusta.  
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laadullisen tutkimuksen metodeista eli tiedonkeruu- ja analysointimenetelmistä. Aineistoa kerätään 

havainnoimalla, teemahaastatteluin sekä dokumentteja keräämällä. Jukka Jouhki ja Outi Fingerroos 

(2014) kuvaavat kokemusperäisen tutkimuksen moninaisuutta todeten, että työskennellessään 

kentällä tutkija yleensä joutuu muokkaamaan ja jopa luomaan omia tutkimusmenetelmiään
38

. 

 

Edellämainittu moninaisuus näkyy myös omassa tutkielmassani siten, että kun pyrin kartoittamaan 

ennen tutkimatonta ilmiötä, joudun itse luomaan tutkimusmenetelmiä ja yhdistelemään niitä jo 

olemassa oleviin. Jos ilmiötä, kuten karjalaisuuden ilmenemismuotoja Facebookissa, tutkitaan 

etnografisin keinoin, siitä pyritään tavoittamaan rakenne ja ominaisuudet. Etnografia vastaa siis 

kysymyksiin kuka, missä ja miten
39

. Eri lähteitä käyttämällä tutkimuskohteesta voidaan saada eri 

tavoin informatiivista tietoa
40

. Jouhki ja Fingerroos (2014) määrittelevät etnologisten 

kenttätyöaineistojen olevan todisteita tutkittavasta ilmiöstä
41

. Ilmiötä eri lähestymiskulmista 

tarkasteltuna pyritään saamaan siitä holistinen kokonaiskuva ja hermeneuttinen ymmärrys. 

Analyysivaiheessa pyritään kerättyä aineistoa analysoimalla vastaamaan kysymykseen miksi. 

 

Tutkimuksen tekeminen voidaan jaotella kahteen osaan: kenttätyöhön - eli vaiheeksi, jolloin 

tutkimus muotoutuu kentältä aineistoksi - ja etnografiseen kirjoittamiseen - eli vaiheeseen, jolloin 

aineistosta muotoutuu tutkimus, jossa kenttätyön tulokset kirjoitetaan kirjalliseen muotoon. 

Valinnat ja rajaukset kuuluvat tutkimusprosessiin. Pilvi Hämeenaho ja Eerika Koskinen-Koivisto 

(2014) kirjoittavat, että erilaisille etnografisen tutkimuksen tavoille yhteistä on tutkijan merkitys. 

Tutkija esittää kysymykset, määrittelee kentän sekä tutkimusvälineet sekä esittää tulkinnat.
42

 Tämä 

näkyy myös omassa tutkielmassani: olen laatinut tutkimuskysymyksen, määritellyt kentän ja esitän 

lopuksi tulkinnan. 

 

Verkkoetnografisissa tutkimuksissa on pyritty kirjoittamaan auki tutkimusprosessia ja 

kenttätyöskentelyä. Tutkijan tulee esitellä kenttä, perustella valintansa ja tekemänsä rajaukset sekä 

selkeästi esitellä, millaista reittiä on päätynyt päätelmiinsä. Hyvä esimerkki tämän prosessin 

aukikirjoittamisesta on Sanna-Kaisa Karjalaisen folkloristiikan pro gradu-tutkielma Lasten suusta 

                                                           
38

 Jouhki & Fingerroos 2014, 84. 
39

 Haverinen Anna 2009, 9. 
40

 Tästä on kirjoittanut mm. Jorma Kalela vuonna 2000 teoksessaan Historiantutkimus ja historia sekä Outi Fingerroos 

väitöskirjassaan Haudatut muistot. Rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa (2004, 87). Senni 

Timonen (2004, 26) kuvaa analyysimetodiaan avoimen näkökulman vaihteluksi.  
41

 Jouhki & Fingerroos 2014, 103‒104. 
42

 Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014, 8‒9. 
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kuulet (aikuisten) totuuden, jossa hänen kenttänään on ollut Facebook-sivusto
43

. Karjalaisen 

käyttämä aukikirjoittamisen tapa on ollut oleellinen miettiessäni omaa tutkijapositiotani ja 

jäsentäessäni kenttääni. Hän esittelee koko tutkimusprosessinsa alkuperäisestä ideasta kentän 

määrittelyn ja aineiston keruutavan valinnan kautta analyysiin ja loppupäätelmiin. Olen itsekin 

kirjoittanut prosessiani auki mahdollisimman selkeästi. 

 

EU:n sisällä tehtävä verkkoetnografinen tutkimus on murroksessa johtuen toukokuussa 2018 

voimaan astuvasta tietosuoja-asetuksesta. Oma kenttäni muuttui tästä johtuen niin, etten voinut 

tutkia alkuperäisen kiinnostukseni kohteena olevaa verkkoyhteisöä eli Facebook-ryhmää 

vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Ryhmän perustaja ei antanut tutkimukselleni lupaa. Vaikka 

olisinkin saanut luvan, suostumuksen saaminen jokaiselta ryhmän jäseneltä olisi ollut tutkielmani 

ajallisessa mittakaavassa mittava tehtävä, samoin henkilöiden tunnisteellisten tietojen häivytys. 

Tutkimusprosessini saikin jo alkuvaiheessa uuden suunnan. Jaoin tutkittavan kentän 

aineistonkeruun kannalta kahteen osaan: kerään valmiita, nk. virallisia dokumentteja julkisilta 

toimijoilta (Karjalan Liitto ry ja Karjalainen nuorisoliitto ry) ja haastattelemalla Karjala-aiheisen 

ryhmän perustajaa ja jäseniä. Metodeissani yhdistyvät siis internet-tutkimus ja verkkoetnografia, 

joskaan en tee osallistuvaa havainnointia. Sanna-Kaisa Karjalainen sanoo hyödyntävänsä vanhan 

tutkimustradition menetelmiä modernissa ympäristössä eli Facebookissa
44

. Itse määrittelen 

tutkielmassani omalta osaltani verkkoetnografista tutkimuskenttää uudestaan tietosuojadirektiivin ja 

tutkimusetiikan puitteissa. Kirjoitan tästä enemmän kahdessa seuraavassa alaluvussa: Kentältä 

aineistoksi ja Tutkimusetiikka. 

 
 

Kentältä aineistoksi 

 

Keräsin tutkimusaineistoni kahta erilaista metodia käyttäen. Ensinnäkin tein Internetissä 

havainnointia Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen nuorisoliitto ry:n julkisilla, mutta jäsenyyttä 

vaativilla Facebook-sivustoilla (URL <www.facebook.com/karjalanliitto> ja URL 

<www.facebook.com/karjalainennuorisoliitto>). Käytännössä muodostin tutkimusaineiston 

kuvailemalla sivuja, keskittyen tutkimukseni kannalta relevantiksi katsomiini aiheisiin, kuten 

valokuvien ja videoiden lukumääriin ja symbolisiin sisältöihin sekä tapahtumatiedotuksen 

kuvailuun ja luettelointiin. Sain tähän luvan molemmista organisaatioista. Lisäksi haastattelin 

                                                           
43

 Karjalainen Sanna-Kaisa 2017, 7‒12. 
44

 Karjalainen 2017, 4. 
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Karjala-aiheisen Facebook-ryhmän
45

 perustajaa sekä ryhmän kautta tavoittamiani informantteja. 

Yksi heistä on Suomessa asuva karjalaisjuurinen ja kaksi ulkosuomalaista karjalaisjuurista ryhmän 

jäsentä. Ulkosuomalaisten kohdalla eri syistä johtuen päädyimme yhteisymmärryksessä tekemään 

haastattelun sähköpostitse. Kysymykset olivat kuitenkin samat, jotka esitin kasvotusten tekemässäni 

haastattelussa Suomessa asuvalle jäsenelle.  

Nauhoitin haastattelut yliopistolta lainaamallani nauhurilla ja litteroin ne. Haastatteluaineistoa 

tarjottiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoihin, mutta koska tietosuoja-asetus asetti 

reunaehtoja tiedote- ja suostumuslomakkeen sanamuotoiluille, litteraatiot ja sähköpostihaastattelun 

vastaukset siirtyvät aikanaan Karjalan Liitto ry:lle. Haastattelutallenteet hävitän tutkielmani 

valmistuttua. Tutkielmani aineisto ei ole arkaluontoista
46

, joten tutkimukselleni ei tarvinnut pyytää 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) lausuntoa. Litteraatioista ja kyselyvastauksista poistin 

tutkittaviani koskevat tunnisteelliset
47

 tiedot.  

Etnologi Seija Sydänoja oli ensimmäisiä, jotka verkkoetnografisissa pro gradu -tutkielmissaan ovat 

toteuttaneet EU:n tulevaa tietosuojadirektiiviä. Hänen opinnäytetyöstään on tarkoin anonymisoitu
48

 

kaikki informantteihin liittyvät tunnistetiedot
49

. Omassa tutkielmassani olen varmistanut 

yksityishenkilöiden tunnisteettomuuden esittelemällä heidät 1) suhteessa siirtokarjalaisiin (onko hän 

siirtokarjalainen eli luovutetun Karjalan alueella syntynyt, ensimmäistä siirtokarjalaisten 

jälkipolvea, toista siirtokarjalaisten jälkipolvea jne.) ja 2) suhteessa ylirajaisuuteen (asuuko 

Suomessa vai onko ulkosuomalainen). Olen muuttanut heidän oikeat nimensä 

sukupuolineutraaleiksi pseudonyymeiksi: Saarni, Utu, Paju ja Myrsky. Tähän muotoiluun olen 

päätynyt siksi, että informantin sukupuoli ei ole tutkielmassani määrittelevä tekijä eikä se tuota 

lisäarvoa tai -tietoa. Lisäksi se joissain tapauksissa saattaisi antaa viitteitä henkilöllisyyteen. 

Päädyin poistamaan litteraatioista esimerkiksi paikkakuntien nimet ja korvaamalla ne kirjaimilla 

XX. Joihinkin kohtiin jätin näkyviin maantieteellisen alueen, kuten esimerkiksi Länsi-Suomen tai 

Raja-Karjalan, koska ne ovat alueina niin laajoja, että vaikka ne yhdistäisi käyttämiini 

                                                           
45

 Puhun tästä Facebook-ryhmästä täysin anonyymisti. 
46

 Suomen laki. Henkilötietolaki 523/1999 11 §.  
47

 Tieto määritellään tunnisteelliseksi, jos yksittäinen henkilö on tunnistettavissa sen perusteella. Tunnisteet voivat olla 

suoria, kuten koko nimi tai henkilötunnus, vahvoja epäsuoria tunnisteita, kuten harvinainen ammattinimike, tai 

epäsuoria tunnisteita, jotka yhdistettyinä toisiinsa saattavat mahdollistaa haastateltavan tunnistamisen. Myös 

pseudonyymit aineistot, joissa analysoitavissa aineistoissa on havaintotunnus ja joihin tutkimushenkilökunnalla on 

hallussaan koodi, katsotaan tunnisteelliseksi aineistoksi. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 

Aineistonhallinnan käsikirja. Tunnisteellisuus ja anonymisointi. 
48

 Tunnisteetonta eli anonyymia tieto on, jos katsotaan, että yksittäistä haastateltavaa ei voida tunnistaa, vaikka 

otettaisiin huomioon kohtuullisesti toteutettavissa olevat toimenpiteet. Arviointi keinoista muuttaa aineisto 

tunnisteettomaksi tehdään tapauskohtaisesti. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 

Aineistonhallinnan käsikirja. Tunnisteellisuus ja anonymisointi. 
49

 Sydänoja Seija, 2017. 
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havaintotunnuksiin (esimerkiksi Saarni, toinen sukupolvi), niitä ei voi yhdistää yksittäiseen 

henkilöön. Esittelen informanteilta keräämääni aineistoani enemmän seuraavassa alaluvussa 

Aineiston esittely.  

 

Vuonna 2017 Facebookia maisterintutkielmassaan tutkinut Sanna-Kaisa Karjalainen viittasi vielä 

nimeltä tutkimaansa suljettuun Facebook-ryhmään
50

. Hän katsoi yhdysvaltalaisten 

internettutkijoiden Heidi McKeen ja James Porterin eettisen verkkotutkimuksen kaavion auttaneen 

häntä tutkimusetiikassa
51

. Tällä hetkellä - ja tästä eteenpäin - EU:n tietosuoja-asetus asettaa 

haasteita myös lähdekritiikille, sillä se asettaa raamit sille, missä tuotettua ohjeistusta tutkimuksessa 

voi käyttää. Yhdysvaltalaisen mallin mukaan toteutettu tutkimus ei välttämättä tuota enää pätevää 

tutkimustietoa EU:n alueella. 

Maisterintutkielman laatijana minulla oli eettinen velvollisuus toteuttaa haastateltavien informointi 

asianmukaisesti ja tutkittavien oikeuksia kunnioittaen. Näihin oikeuksiin kuuluu saada tieto muun 

muassa henkilötietojensa käsittelystä.
52

 Tutkittavien informointi on rekisterinpitäjän (tietosuoja-

asetus 2016/679
53

), maisterintutkielman laatijan, velvollisuus
54

. Laadin tiedote- ja 

suostumuslomakkeen, jossa kerroin muun muassa tutkielmani tarkoituksen, aineiston 

säilyttämismuodon ja -paikan, mahdolliset riskit ja hyödyt tutkittaville sekä mahdollisuuden 

sitaattien käyttöön tieteellisessä jatkotutkimuksessa. Kävimme lomakkeen läpi sekä sähköpostitse 

vastaavien että haastateltavien kanssa ennen allekirjoituksia. Kävimme läpi myös tieteellisen 

tutkimuksen rekisteriselosteen
55

 tarkoituksen.  

 

Aineiston esittely 

 

Lukuvuonna 2017-2018 verkkoetnografista maisterintutkielmaansa laatineet törmäsivät 

toukokuussa 2018 voimaan astuvaan EU:n tietosuoja-asetukseen. Sen vuoksi käytän itsekin 

tutkittavistani neutraaleja pseudonyymeja.  Tutkielmassani määrittäviä seikkoja ovat sukupolvi ja 

                                                           
50

 Karjalainen 2016, 10. 
51

 Karjalainen 2016, 15‒16.  
52

 Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Aineistonhallinnan käsikirja. Tutkittavien informointi.  
53

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679. 
54

 Tutkielman tekijä määrittää tutkittaviensa/haastateltaviensa henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. 

Tutkittavia on informoitava henkilötietojen käsittelystä asetuksen osoittamalla tavalla. Tutkielman tekijällä on myös 

osoitusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa dokumentaatiota, jolla pystyään osoittamaan millä tavoin tutkittavaa on kirjallisesti 

tai suullisesti informoitu suostumuksen pyytämisen yhteydessä. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto. Aineistonhallinnan käsikirja. Tutkittavien informointi. 
55

 Tietosuojavaltuutetun toimisto. Rekisteri- ja tietosuojaselosteet. 
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asuinmaa, mutta ei esimerkiksi sukupuoli tai ikä. Litteraatioista olen häivyttänyt tunnistetiedot, 

vaikka osa haastateltavista mainitsi, että heitä ei haittaa, vaikka heidät tunnistettaisiin. Olen 

Facebookista poistanut haastattelupyynnön, jossa kerroin oman sähköpostiosoitteeni ja johon 

kiinnostuneet saattoivat ottaa suoraan yhteyttä ilman, että heidän nimensä liitettäisiin 

haastattelupyyntöön ja sitä kautta tähän Internetissä julkaistavaan tutkielmaan. 

 

Karjalan Liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton Facebook-sivuja olen tarkastellut organisaatioiden 

myöntämien lupien turvin. Olen tehnyt havainnoimastani muistiinpanot ja pyrkinyt sanallistamaan 

esimerkiksi valokuvia. Kuvakaappauksia en ole tehnyt. Haastatteluaineiston tallennus myöhempää 

käyttöä varten osoittautui haasteelliseksi. Se päädyttiin tallentamaan litteroituna Karjalan Liiton 

kirjastoon tutkielman valmistuttua.  

 

Lähestyn karjalaisuutta Facebook-ilmiönä eri näkökulmista käsin. Teen ilmiötä näkyväksi 

nostamalla esiin virallisten karjalaisten organisaatioiden Facebook-sivustojen ohella yksittäiset 

ihmiset, joista yksi on perustanut Karjala-aiheisen ryhmän ja kolme ovat jäseninä jossain ryhmässä. 

Henkilöhaastateltavista kaksi asuu Suomessa ja kaksi ulkomailla
56

. Kaksi heistä edustaa toista 

sukupolvea ja kaksi kolmatta (Kaavio 3). Haastateltavat löysin Facebookin Karjala-aiheisista 

ryhmistä. Otin yhteyttä erään ryhmän ylläpitäjään ja kysyin häneltä ryhmän perustajan 

yhteystietoja. Ryhmän valitsin sen suuren jäsenmäärän ja sen perusteella, että sen aiheena olivat 

nimenomaan siirtokarjalaisten jälkeläiset eivätkä esimerkiksi karjalaiset perinteet. Näin ollen rajasin 

tutkimuskohteekseni jälkeläiset enkä itse siirtokarjalaisia. Haastateltavieni muodostama asetelma 

näkyy seuraavassa nelikenttäkaaviossa: 

 

 

 

                                                           
56

 Haastateltavien lukumäärästä sovimme professori Outi Fingerroosin kanssa. Hän on myös Jukka Jouhkin (2014, 103) 

kanssa esittänyt, että nykyään pätevään etnologiseen tutkimukseen riittää muutaman henkilön haastattelu. Tutkielmani 

kasvokkain tehtyjen henkilöhaastattelujen yhteiskesto on 64 minuuttia. Tallensin haastattelut yliopistolta lainaamallani 

nauhurilla mp3-muotoon. Käytännössä toteutin haastattelut informanttien kotikaupungeissa joko julkiselta 

organisaatiolta varaamassani tilassa tai yksityiskodissa. Kaikkien haastattelujen litteraatioiden ja sähköpostivastauksien 

yhteispituus on ykkösrivivälillä 15 sivua.  
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Organisaatiotasoa edustamaan valitsin Karjalan Liitto ry:n ja Karjalaisen nuorisoliitto ry:n.   

Karjalan Liitto ry on perustettu Karjalan kuntien, seurakuntien ja maakunnallisten järjestöjen 

toimesta talvisodan jälkeen vuonna 1940
57

. Sen tarkoituksena oli ajaa noin 407 000 siirtokarjalaisen 

korvauskysymyksiin ja asuttamiseen liittyviä asioita. Nykyään Karjalan on oman määrittelynsä 

mukaan karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö, joka keskittyy karjalaisen kulttuurin 

esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen. Se toimii eräänlaisena sateenvarjo-organisaationa 15 

piirille, Karjalan Pitäjäyhdistysten Liitolle, Karjalaisten Sukuyhdistysten liitolle ja noin 400 

jäsenyhdistykselle Suomessa ja ulkomailla. Henkilöjäseniä on noin 30 000. Karjalan Liitto on 

mukana sosiaalisen median Facebook-, Twitter-, SlideShare- ja YouTube -sovelluksissa.
58

 

 

Karjalainen nuorisoliitto ry on vuonna 1980 perustettu valtakunnallinen harrastus- ja 

kulttuurijärjestö, jonka pohjana oleva nuorisotyö aloitettiin Karjalan Liitossa 1950-luvulla. 

Nuorisoliiton Internet-sivujen mukaan se on tarkoitettu ”kaikille karjalaiseksi itsensä tunteville”. 

Siihen kuuluu noin 30 jäsenseuraa, joissa on yli 2000 jäsentä. Esittelysivulla mainitaan erikseen, 

että jäsenistöstä suurin osa on alle 29-vuotiaita. Nuorisoliitto ja jäsenseurat ”tekevät karjalaista 

                                                           
57

 Karjalan Liitto ry. Karjalan Liiton historia. 
58

 Karjalan Liitto ry. Karjalan Liiton toiminta.  

Kaavio 3. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt. 
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nuorten ja lasten kulttuurityötä sekä kehittävät ja ylläpitävät karjalaista kulttuuria”. Karjalainen 

nuorisoliitto ry on mukana sosiaalisessa mediassa Facebook-, Instagram- ja Twitter -sovelluksissa.
59

 

 

Keräsin huhtikuussa 2018 molempien organisaatioiden Facebook-sivuilta valmista aineistoa. Koska 

päädyin olemaan tallentamatta aineistoa kuvakaappauksina, tein itselleni tekstimuotoisen tiedoston, 

johon kuvailin sivustojen sisältöjä. Kuvailin etusivulla olevat profiili- ja otsakekuvat ja luettelin 

esille nostettujen videoiden ja tapahtumien lukumäärän. Kirjasin ylös etusivuilla kerrotun 

informaation, kuten esimerkiksi yhteystiedot ja tykkääjämäärät. Etusivuilla olevia organisaatioiden 

julkaisuja tai niihin liittyviä yksityishenkilöiden kommentteja en tutkinut tai tallentanut. Luetteloin 

välilehdillä (esimerkiksi Tapahtumat) olevan organisaatioiden sinne tallettaman informaation. 

Nämä tekstitiedostot muodostivat tutkielmani valmiin aineiston. Esittelen aineistoni ja teen siitä 

analyysin luvussa Karjalaisuuden representaatiot organisaatiotasolla. 

 

Tutkimusetiikka 

 

Suomessa on perustuslailla turvattu tieteen vapaus ja Yliopistolailla on varmistettu eettisten 

periaatteiden ja tieteellisten käytäntöjen noudattaminen.
60

 Myös yliopistotasolla on sitouduttu 

noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä
61

. Verkkoetnografiseen tutkimukseen liittyy eettisiä 

haasteita, jotka ovat samanaikaisesti samoja kuin millä tahansa tieteellisellä tutkimuksella, ja 

erilaisia, koska jokainen verkon tutkimuskonteksti on omanlaisensa. Eettisiä haasteita rajaavat 

tutkijan tekemät valinnat ja niiden tueksi esitetyt perustelut.
62

 Riikka Turtiaisen ja Sari Östmanin
63

 

mukaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita noudattamalla sekä tutkittavan tietoisesta 

suostumuksesta huolehtimalla pääsee internet-tutkimuksen teossa jo pitkälle. Tutkittavia on 

kunnioitettava ja heidän kulttuurinsa sekä oikeutensa on otettava huomioon. Tutkittavilla on myös 

                                                           
59

 Karjalainen nuorisoliitto ry. Esittely. 
60

 Suomen perustuslaki 731/1999. Suomen perustuslain 16§:n 3 momentissa on säädetty tutkimuksen, taiteen ja 

ylimmän opetuksen vapaudesta. Momentissa on turvattu tieteen vapaus, ja sen harjoittajan oikeus valita 

tutkimusaiheensa ja menetelmänsä (HE 7/2009. Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi 

laeiksi). Yliopistolain 2§:n mukaan ”tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa 

varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja tieteellistä käytäntöä noudattaen” (Yliopistolaki 

558/2009).  
61

 Jyväskylän yliopisto ”on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta hyvästä 

tieteellisestä käytännöstä ja sen noudattamisesta. Hyvä tieteellinen käytäntö koostuu tieteenalakohtaisen 

tutkimuskäytännön noudattamisesta, tiedollisen aineiston asianmukaisesta hankinnasta, käytöstä, julkaisemisesta ja 

säilytyksestä sekä tietosuojan noudattamisesta”. Jyväskylän yliopisto. Hallinto. Eettiset periaatteet 
62

 Turtiainen & Östman 2013, 64‒65. 
63

 Turtiainen & Östman 2013, 50‒56. 
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oikeus tietää olevansa tutkimuksen kohteena
64

. Potentiaalisia tutkittavia on informoitava 

tutkimuksesta niin hyvin, että he voivat päättää osallistumisestaan siihen. Nämä näkökohdat 

koskettavat erityisesti erilaisten internetryhmien, myös Facebook-ryhmien, sisällä tapahtuvaa, 

henkilöitä koskevaa tutkimusta. Omassa tutkimuksessani edellä mainitut eettiset näkökohdat otin 

huomioon siten, että kysyin Facebook-ryhmän ylläpitäjältä luvan etsiä sitä kautta informantteja. 

Koska tarkoituksenani ei ollut tuoda esille ryhmän keskusteluja, kommentteja tai niiden esittäjiä, 

saati edes ryhmän nimeä, katsoin avoimeksi ja läpinäkyväksi tavaksi lähestyä potentiaalisia 

haastateltavia itseni, tutkimukseni, aineistonkeruutapani esittelyn myötä.  

 

Seija Sydänoja keräsi maisterintutkielmaansa varten aineistoa Internetistä usean vuoden ajan. Koska 

vuonna 2016 asetettu ja vuonna 2018 voimaan astunut EU:n tietosuojadirektiivi teossuoja 

edellyttävät lupaa käyttää informanttien sitaatteja, hän joutui muuttamaan sitaatit yleiskieliseksi 

kerronnaksi. Hän koki, että hänen tekstinsä jäi osin irralliseksi aiheestaan.
65

 Sanna-Kaisa 

Karjalainen käytti vielä pro gradu -tutkielmassaan sitaatteja
66

 Facebook-ryhmästä, jossa esiinnytään 

oikeilla nimillä. Silja Palmujoki anonymisoi suljetun Facebook-ryhmän kommentteja
67

, mutta 

tutkielmasta ei käynyt ilmi, oliko informanteilta kysytty lupa. Nykyään aineistoja ei voisi käyttää, 

koska niiden perusteella voi tunnistaa sitaatin antajan. Koska oma tutkimuskenttäni muuttui kesken 

tutkimussuunnitelman laatimisen, koen Seija Sydänojan tavoin, että Facebook-ryhmän 

keskustelujen tai kommenttien lainaaminen olisi tuonut syvyyttä tutkielmalleni. Tein kuitenkin 

haastatteluja, joista voin nostaa työhöni anonymisoituja sitaatteja. Olen käyttänyt henkilöiden nimiä 

sitaateissa siinä tapauksessa, jos he ovat esiintyneet omalla nimellään lähdemateriaalina olevassa 

artikkelissa, joka on aiemmin julkaistu joko paperiversiona, internetissä tai molemmissa. 

 

 

3. Analyysimenetelmät 

 

Valitsin haastattelumuodoksi puolistrukturoidun haastattelun
68

, joka haastattelumetodina on 

epämuodollisempi kuin täysin strukturoitu lomakekysely mutta ei yhtä vapaa kuin esimerkiksi 

teemahaastattelu. Puolistrukturoidulla haastattelulla etsitään tietoa tietyistä asioista. Muodoltaan 

haastattelu on osittain järjestetty ja osin vapaa. Omassa tutkimuksessani järjestin kysymykset 
                                                           
64

 Muun muassa tästä on Salla-Maaria Laaksonen (2016) kirjoittanut blogitekstissään Sosiaalinen media – 

Tutkimusaineiston hankala aarrearkku.  
65

 Sydänoja 2017, 18. 
66

 Karjalainen 2016, 30‒31. 
67

 Palmujoki Silja 2016, 41, 97. 
68

 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Menetelmäopetuksen tietovaranto.  
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kahteen isompaan osioon: 1) kysymyksiin informantin karjalaisesta kulttuuri-identiteetistä sekä 2) 

kysymyksiin karjalaisuudesta Facebookissa. Aloitin kysymällä, kuka on karjalainen ja mieltääkö 

informantti itsensä karjalaiseksi. Sen jälkeen etenin kysymyksiin karjalaisista Facebook-ryhmistä ja 

kuinka tutkittavani niihin osallistuvat.  

 

Käytännössä haastattelutilanne eteni ennalta asettamieni kysymysten mukaan. Kysyin tutkittaviltani 

samoista asioista riippumatta siitä, oliko kyseessä kasvokkainen haastattelu vai sähköpostitse 

tapahtuva haastattelu. Facebook-ryhmän perustajalta kysyin lisäksi ryhmän perustamiseen liittyvistä 

asioista. Annoin tutkittavilleni myös mahdollisuuden avoimeen vastaukseen, jonka osa käyttikin. 

Tämä aineistonkeruumuoto toimi mielestäni karjalaisuutta Facebook-ilmiönä tutkittaessa paremmin 

kuin täysin strukturoitu haastattelu, joka ei olisi sallinut keskustelunomaista tilannetta. Jorma 

Kanasen
69

 mukaan haastattelukysymyksiin annetuista vastauksista rakentuu holistinen kuva 

tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä tai kulttuurista. Haastatteluiden ja kyselyn kautta tutkimani 

ilmiön eri kohtiin sijoittuvia informantteja pyrin saamaan siitä kokonaiskuvan.  

 

Haastatteluaineistoa analysoin kvalitatiivisesti. Vertailin haastatteluissa esiin nousevia teemoja 

karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuuri-identiteetistä sosiaalisen median kontekstissa. Senni 

Timonen (2004) on kuvannut väitöskirjassaan Minä, tila, tunne. Näkökulmia kalevalamittaiseen 

kansanlyriikkaan hyödyntäneensä aineiston analyysissa avoimen näkökulman vaihtelua, jolloin hän 

on joko käynyt tekstiaineistoa läpi asettamiensa tutkimuskysymysten valossa tai lähilukenut 

aineistoja niin, että on yrittänyt lähestyä niitä ilman ennakko-oletuksia
70

. Oman tutkielmani 

analyysivaiheessa tarkastelin haastatteluaineistoani samoin metodein kuin Timonen. Analysoin 

aineistoani ensin kysymyksittäin: ”Miten haastateltavieni vastaukset vastaavat 

tutkimuskysymykseen?” Sen jälkeen sen jälkeen lähiluin
71

 aineistoa useita kertoja antaen tilaa 

muille mahdollisille esiin nouseville teemoille. Esiin nousikin kaksi teemaa, jotka toivat 

lisävalaistusta tutkimuskysymykseeni karjalaisuudesta Facebook-ilmiönä: siirtokarjalaisten 

jälkipolvien omat kokemukset evakkoudesta sekä karjalankielisen karjalaisuuden vahvistuminen. 

Avaan analyysini tuloksia luvussa Siirtokarjalaisten jälkipolvet ja Facebookin Karjala-ryhmät.  

 

 

Haastattelut ja dialogisuus 

                                                           
69

 Kananen Jorma 2014, 88. 
70

 Timonen 2004, 26. 
71

 Lähiluvusta aineiston analyysissa on kirjoittanut mm. Jyrki Pöysä (2015, 29, 158‒159) teoksessaan Lähiluvun tieto. 

Näkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen. 
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Haastatellen saatava tieto on dialogista ja olen siten itse osa tuottamaani aineistoa. Johanna Uotinen 

(2008) painottaa ymmärryksen tiedon dialogisuudesta olevan laadullisen tutkimuksen ytimessä. 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kanssa on tuotettu yhdessä neuvotellen tutkimusaineisto ja 

siitä johdettu tieto.
72

 Myös Taina Ukkonen (2006) kirjoittaa tutkimushaastattelusta yhteisen 

toiminnan tuloksena. Haastattelijalla on kokonaisvastuu tilanteesta, mutta osapuolet voivat käydä 

keskustelua omista lähtökohdistaan käsin.
73

 Dialogisuudesta kirjoittaa myös Outi Fingerroos (2003) 

artikkelissaan Karjalainen – heimolainen vai uusheimolainen? Hän toteaa, että hän oli 

siirtokarjalaisella kotikentällään tuottamassa tietoa haastateltavien avustuksella, jopa tasaveroisena 

kokemusten vaihtajana.
74

 Kasvotusten tehtävässä haastattelussa dialogisuus on luonteva osa 

aineiston keruuta. Kun neuvottelin ulkosuomalaisten informanttieni kanssa skype-

haastattelumahdollisuudesta, koin sähköpostikirjeenvaihtomme siltä osin dialogiseksi, vaikka he eri 

syistä valitsivatkin lopulta vastaamisen sähköpostitse. Tästä syystä nimitän sähköpostitse saamaani 

aineistoa haastatteluksi enkä kyselyksi
75

. Kasvotusten tekemissäni haastatteluissa katson 

dialogisuuden toteutuneen, sillä vaikka tutkielman laatijana olin vastuussa tilanteen käytännön 

yksityiskohdista ja sujuvuudesta, mahtui haastattelun kulkuun etukäteen valmisteltujen kysymysten 

lisäksi vapaampaa keskustelua.  

 

Sosiaalisessa mediassa välitetään tekstin lisäksi myös kuvallisia aineistoja, joita tutkittavat ovat 

tutkittavalle alueelle ladanneet. Verkkoetnografit työskentelevätkin tekstin lisäksi mm. valokuvien, 

äänitiedostojen ja editoitujen audiovisuaalisten esitysten kanssa
76

. Heidän on myös ratkaistava, 

kuinka käyttää analyysissaan eri muodoissa olevia aineistoja
77

. Keräsin tutkielmaani varten 

digitaalisia aineistoja Facebookista havainnoimalla ja luetteloimalla. Pohdinnan jälkeen päädyin 

siihen, etten tallenna Karjalan Liitto ry:n tai Karjalainen Nuorisoliitto ry:n Facebook-sivujen 

sisältöä kuvakaappauksin, sillä vaikka sain tutkimiltani organisaatioilta siihen luvan, en löytänyt 

varmaa vastausta siihen, kuinka Facebook yrityksenä olisi siihen suhtautunut. Muutin siis 
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 Uotinen Johanna 2008, 133. 
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 Ukkonen Taina 2006, 183. 
74

 Fingerroos 2003b, 203‒205. 
75

 Jorma Kananen (2014, 90) katsoo, että ”haastatteluja ei voi tehdä esim. sähköpostin liitetiedostona olevan 

kysymyspatteriston välineenä, vaikka näin usein väitetäänkin.” Professorin kanssa keskusteltuamme tulimme kuitenkin 

siihen tulokseen, että käymissäni sähköpostikeskusteluissa informanttien kanssa dialogisuus toteutui siinä määrin, että 

aineistoa ei voi pitää pelkästään sähköpostikyselynä. 
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 Kozinets 2015, 5. 
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 Isomäki, Lappi & Silvennoinen 2013, 157. 
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digitaaliset aineistot tekstimuotoisiksi
78

 havainnoidessani ja kirjoittaessani muistiin, millaisia 

erityyppisiä aineistoja tutkimani organisaatiot ovat Facebook-sivuillaan julkaisseet. Niitä luokittelin 

aineistotyypin mukaan esimerkiksi valokuviin ja videoihin. Tarkastelin niitä lähiluvun
79

 keinoin, 

nouseeko niiden aiheista esille karjalaisuuteen liitettäviä symboleita, kuten esimerkiksi käki, 

karjalanpiirakka tai käspaikka
80

.  Pyysin kuitenkin joidenkin valokuvien kohdalla erityisluvan 

niiden käyttöön opinnäytetarkoituksessa. Valokuvat toimitettiin minulle sähköpostitse 

tekijänoikeustietojen ja käyttölupien kera. Kirjoitan aiheesta enemmän luvussa 

Karjalaisorganisaatiot Facebookissa. 

 

 

4. Internetiä ja sosiaalista mediaa koskeva tutkimus 

 

Tässä luvussa avaan Internetiä koskevia tutkimuksia. Nostan esiin keskeisimmät käsitteet, kuten 

verkkoetnografian ja sosiaalisen median. Aloitan esittelemällä Internetin historiaa. Internet on 1960-

luvun lopulla ARPANET-nimellä USA:n puolustusvoimien käyttöön ottama hajautettu tietoverkko. 

1980-luvulla ARPANET levisi siviilisektorille, ja 1980–1990-lukujen vaihteessa siitä muodostui 

Internet, joka pohjautui käsitteeseen internetworking tarkoittaen verkkojen välisiä 

viestintäratkaisuja.
81

 Suomi liittyi vuonna 1989 yhteispohjoismaisella NORDUnetillä kiinteään 

Internet-yhteyteen ulkomaille. Alkuvuosina Internetin oli tarkoitus olla korkeakoulujen sisäinen 

tietoverkko, mutta 2000-luvulla Internet arkipäiväistyi ja siitä tuli synonyymi netille, 

tietoverkoille.
82

  

 

Jorma Kananen (2014) sanoo teoksessaan Etnografinen tutkimus. Miten kirjoitan etnografisen 

tutkimustyön?
83

 ihmisten välisen kommunikoinnin siirtyneen verkkoon. Samaa on pohtinut Erkka 

Kärkkäinen (2016) maisterintutkielmassaan ”Hiljainen enemmistö” – tutkimus yhteisöllisyydestä 

Ylilaudan keskustelualueella väittäen onlinekulttuurin assimiloituneen suomalaiseen arkeen ja 

mobiiliteknologian kehityksen myötä ihmisten olevan jatkuvasti nk. ”online”
84

. Vaikka itse en 
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 Jorma Kananen (2014, 141‒142) ehdottaa aineistojen yhteismitallistamiseksi videoiden purkamista asiasisällöittäin 

sekä teksti-, kuva-, kuvaruutu- ja kuvankaappaukset purkamista tekstimuotoon. 
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 Mm. Jyväskylän yliopiston Koppa-palvelun mukaan myös kuvia ja mediatekstejä voidaan analysoida 

lähilukumetodilla. 
80
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miellä kaiken kommunikoinnin siirtyneen verkkoon, ovat sosiaalisen median tarjoamat virtuaaliset 

ja yhteisölliset kokoontumispaikat mielenkiintoinen tutkimuskohde.  

 

Virtuaaliantropologista tutkimusta on tehty kansainvälisesti 1990-luvun alusta ja Suomessa 2000-

luvulta lähtien
85

. 2010-luvulla on ilmestynyt myös aiempia vuosikymmeniä enemmän aihetta 

koskevaa suomalaista tutkimuskirjallisuutta
86

. Verkossa tehtävää antropologista tutkimusta kohtaan 

on esitetty myös kritiikkiä. 2000-luvun alussa kritiikki kohdentui kenttään, sen ei-fyysiseen 

luonteeseen ja kasvottomuuteen
87

. Anna Haverinen muistutti vuonna 2009, että kun korostetaan 

kasvokkaista vuorovaikutusta, saatetaan jättää ottamatta huomioon virtuaaliteknologioiden mukaan 

tuomat muutokset ja mahdollisuudet
88

. 2010-luvulla tutkimus- ja metodikirjallisuudessa kritiikki ja 

huoli kohdistuu usein aineiston keräämistapaan ja tutkimusetiikkaan
89

.  

 

Jos Internet on tutkimuksen väline, silloin sitä käytetään aineiston keräämiseen. Kerättävä 

tutkimusaineisto saattaa olla digitaalisessa muodossa. Verkkokyselyt ovat tästä yksi esimerkki. Kun 

verkko on lähde, silloin tarkastellaan verkossa tapahtuvaa toimintaa, sen kautta välittyvää toimintaa, 

tapahtumaa tai vuorovaikutusta. Tutkimuskohteita voivat olla blogikirjoitukset, Facebook-

tilapäivitykset tai verkkokeskustelut
90

. Internet voidaan myös nähdä yhteisöllisyyden ja toiminnan 

paikkana, jolloin tutkija on läsnä verkossa
91

. Kohteena verkko on kun tutkimus kohdentuu teknisiin 

yksityiskohtiin, kuten verkon rakenteeseen tai palveluun, tai niiden kehitykseen
92

. Omassa 

tutkielmassani Internet on tutkimukseni väline, sillä kerään sen kautta osan aineistostani. Se on 

myös yksi tutkimukseni lähde haastateltavien ohella, koska tarkastelen sen kautta välittyvää 

karjalaisuutta edistävää informaatiota. Kolmanneksi se on tutkimukseni paikka, koska olen itse 

läsnä verkossa keräämässä digitaalista aineistoa.  

 

Anna Haverinen on käsitellyt virtuaalisen kentän luonnetta ei-fyysisenä sijaintina. Hänen mukaansa 

virtuaalitutkimuksen kautta voi tutkia internetin muodostamalla kentällä ihmisten tuottamia ja 

                                                           
85

 Haverinen 2009, 1. 
86

 Antropologisesta tutkimuspositiosta käsin tehtyjä, omaa tutkimustani eteenpäin auttaneita ja kiinnostusta herättäneitä 

verkkoetnografisia tutkimuksia ovat tehneet mm. Anna Haverinen (2009), Erkka Kärkkäinen (2016), Sanna-Kaisa 

Karjalainen (2016) ja Seija Sydänoja (2017).  Anna Haverinen kirjoitti jatkotutkimuksestaan väitöskirjan Memoria 

virtualis – death and mourning rituals in online environments, jossa hän tutki virtuaalisia muistomerkkejä identiteetin, 

yhteisön, tilan ja paikan näkökulmista. 
87

 Mm. Haverinen 2009 ja Kärkkäinen 2016. 
88

 Haverinen 2009, 5. 
89

 Mm. Turtiainen & Östman 2013.  
90

 Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 18‒19. Erkka Kärkkäinen (2016) tutki verkkopohjaista keskustelualuetta pro 

gradu-työssään Hiljainen enemmistö. Tutkimus yhteisöllisyydestä Ylilaudan keskustelualueella.. 
91

 Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 19; Isomäki, Lappi & Silvennoinen 2013, 151; Kananen 2014, 108. 
92

 Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 19. 
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ylläpitämiä kulttuurisia malleja.
93

 Tutkielmassani näen karjalaisuuden ilmiönä, joka ilmentyy ei-

fyysisen välineen, Internetin, kautta. Karjalaisuus ja karjalaisten muodostama virtuaalinenkin 

yhteisö rakentuvat oman näköisikseen yhteisöpalvelu Facebookissa. Virtuaalisessa tilassa on 

mahdollista luoda sekä uusia toimintamalleja että toisintaa ja ylläpitää reaalimaailmassa hyväksi 

koettuja muotoja. Käsittelen näitä malleja enemmän luvussa kuusi Karjalaisuus Facebookissa. 

 

Tarkastellessaan fokloristiikan pro gradussaan tutkimansa Facebook-ryhmän sosiaalisuutta Sanna-

Kaisa Karjalainen tuli johtopäätökseen, että ”ryhmän jäsenet luovat tiedostamattaan uudenlaista 

perinneainesta ja toteuttavat uudenlaista kertomusperinteen muotoa”
94

. Hän kuvailee tutkimaansa 

sivustoa ainutlaatuiseksi perinteen välittymisen kanavaksi, ja että ”digitaalinen ympäristö, joka 

herkästi nähdään uhkana tietylle osalle kansanperinnettä, onkin tällä kertaa perinnettä 

rikastuttava”
95

. Perinteen muokkautuvuudesta kirjoittaa myös Ulla Savolainen. Hänen mukaansa 

perinne kyllä käyttää hyväkseen konventionalisuuksia ja genrejä, mutta ”perinteen luonne on 

kehkeytyvä – koko ajan uutta luova ja aiempaan viittaava”
96

. Facebook ja Internet muodostavat 

modernin, sosiaalisen ja kulttuuria mahdollistavan tilan ja paikan, jossa karjalaisuutta koskeva 

perinne hyödyntää jo olemassa olevia muotoja, kuten muistelukerrontaa. Se myös mahdollistaa 

uusia perinteiden synnyn ja välittämisen, esimerkiksi tapahtumiin ja matkoihin liittyvän 

vuorovaikutteisen muistelun, keskustelun ja kommentoinnin
97

. 

Teknologia mahdollistaa pääsyn virtuaalisiin ryhmiin eri päätteiden kautta, olivat ne tietokoneita, 

tabletteja, älypuhelimia tai muita päätteitä
98

. Sanastokeskus TSK ry:n jaottelee sosiaalisen median 

osa-alueiksi muiden muassa vuorovaikutteisuuden ja ihmisten väliset suhteet
99

. Vaikka teknologian 

osuutta korostetaan useasti, Sari Östmanin (2009) mukaan
100

 suurinta roolia näyttelee edelleen 

ihmisten, käyttäjien, välinen kommunikaatio
101

. Anna Haverinen (2009) on todennut seuraavasti:  
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 Haverinen 2009, 3‒4. 
94

 Karjalainen 2016, 68. 
95

 Karjalainen 2016, 69‒70. 
96

 Savolainen 2015, 16. 
97

 Haastatteluaineisto: Myrsky. 
98

 Mm. Vilmilä Merja 2010, 27‒29. 
99

 Ihmisten väliset suhteet sosiaalisessa mediassa jakaantuvat Sanastokeskus TSK ry:n mukaan verkostoon sekä 

yhteisöön, joka on ryhmä ihmisiä, jotka muodostavat kokonaisuuden jonkin yhdistävän tekijän perusteella. Ryhmä 

muodostaa siten verkkoyhteisön. Sanastokeskus TSK ry. Sosiaalisen median sanasto (TSK 40), 13. 
100

 Östman 2009, 191. 
101

 Vilmilä (2010, 29) kirjoittaa, että Internet-pohjaiseen kommunikaatioon liittyy kuitenkin käyttäjän omat valinnat, 

sillä jokainen voi itse valita käyttämänsä sosiaalisen median sovellukset. Jussi-Pekka Erkkola (2008, 70‒71) on 

käyttänyt tästä termiä narrowcasting: käyttäjä ”päättää itse, mitä sisältöjä haluaa ottaa vastaan”. 
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Antropologia tutkii kulttuurista ihmistä, kulttuuri taas on ihmisen luomaa ja 

ylläpitämää. Internet on myös oma kulttuurinsa, teknologisen käyttöliittymän rajoissa 

ilmentyvä kulttuurinen kokonaisuus.
102

    

Salla-Maaria Laaksosen, Janne Matikaisen ja Minttu Tikan (2013) mukaan verkkoympäristössä 

tutkitaan ilmiöitä, jotka olivat olemassa jo ennen verkkoviestintää, eli tekstiä, kuvia, ihmisten 

toimintaa ja vuorovaikutusta. He toteavat, että sosiaalista mediaa koskevat tutkimukset usein 

keskittyvät yhteen, sinä aikana suosittuun palveluun, kuten 2010-luvulla Twitteriin ja Facebookiin. 

Internet, ja sosiaalinen media sen sisällä, ovat teknologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista tasoista 

koostuva tutkimuskohde.
103

 Myös Internet-kentän muuttuminen ja muuttumisen vauhti mainitaan 

usein tutkimuskirjallisuudessa. Aineisto saattaa vanhentua nopeasti ja jopa kadota. Oman aineistoni 

kohdalla kävi niin, että eräs luetteloimani Facebook-tapahtuma oli nähtävillä huhtikuussa 2018, 

mutta poistettu toukokuun 2018 tarkastelun aikana. Löysin viittauksen kyseiseen tapahtumaan 

toiselta sivustolta, jota käytin lähteenäni
104

. Toisaalta Internetiä pidetään paikkana, jossa sinne 

ladatut sisällöt pysyvät ikuisesti
105

. Omassa tutkimusaineistossani tämä näkyy mm. siinä, että 

Facebookiin ladataan kuvia ja videoita sekä organisaatioiden että yksityishenkilöiden toimesta
106

. 

Kirjoitan tästä lisää luvussa Facebook karjalaisten muistin paikkana. 

 

  

5. Karjalaisorganisaatiot Facebookissa 

 

Tässä luvussa tarkastelen karjalaisorganisaatioiden Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen Nuorisoliitto 

ry:n välittämää kuvaa karjalaisuudesta. Ensin käyn läpi tieteellisiä tutkimuksia siitä, miten 

karjalaisuus ja karjalainen identiteetti on määritelty. Sen jälkeen analysoin, millaista karjalaisuutta 

edellä mainitut organisaatiot representoivat Facebook-sivuillaan. Tarkastelen kyseisiltä sivuilta 

keräämääni aineistoa Pirkko Sallinen-Gimplin (1994) ja Kaija Heikkisen (1989) väitöstutkimusten 

valossa. Sivuan myös Tarja Raninen-Siiskosen (1999) pohdintaa siirtokarjalaisen identiteetin 

muodostumisesta ja symboloitumisesta.  
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 Haverinen 2009, 9. 
103

 Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 11‒17. 
104

 Olen kirjoittanut asiasta luvussa Karjalaisuuden organisaatiotason representaatiot Facebookissa. 
105

 Mm. Haverinen 2009a. 
106

 Tutkimusaineisto: Karjalan Liitto ry ja Karjalainen Nuorisoliitto ry sekä haastatteluaineisto: Paju ja Myrsky. 
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Siirtokarjalaisia koskevaa tutkimusta on tehty useilla vuosikymmenillä. Osa tutkimuksesta on 

sijoittunut maantieteellisesti rajatulle alueelle tai tiettyyn historialliseen ajankohtaan. Myös 

kulttuurihistoria ja karjalaisuus ovat olleet tutkittuja teemoja. 1940–1950-luvuilla tutkimuksen 

kohteet olivat konkreettisempia, kuten esimerkiksi siirtoväen huolto tai asutus. Siirtoväen 

sopeutuminen nähtiin tärkeänä tutkimuskysymyksenä. Myöhemmin tutkimuksellinen mielenkiinto 

kohdentui myös kulttuurisiin muutoksiin.
107

 Kaija Heikkisen tutkimus Karjalaisuus ja etninen 

itsetajunta: Salmin siirtokarjalaisia koskeva tutkimus vuonna 1989 aloitti perinnetieteelliset 

väitöskirjat, joissa on käsitelty muun muassa siirtokarjalaista identiteettiä, muistelukulttuuria ja 

kerrontaa.
108

 Pirkko Sallinen-Gimpl (1994) määrittelee väitöstutkimuksessaan Siirtokarjalainen 

identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen karjalaisuudeksi karjalaisten tuottaman ja seuraaville 

sukupolville siirtämän aineellisen, henkisen ja materiaalisen perinnön
109

.  

 

Sallinen-Gimpl on eritellyt tutkimuksessaan siirtokarjalaisen identiteetin ilmenemistasoja. Hän on 

jaotellut kognitiivisen tason eli ryhmäidentiteetin ja emotionaalisen tason eli yhteisyysidentiteetin 

yhteiskunnalliseen, paikalliseen ja yksilötasoon. Yhteiskunnallinen taso käsittää yhteiskunnassa 

järjestäytyneen ryhmän, jolla on yhteisiä päämääriä kuten siirtokarjalaisten etujen valvonta 

valtakunnallisen järjestön avulla. Paikallistaso käsittää järjestäytyneet siirtokarjalaista kulttuuria 

tukevat organisaatiot, kuten paikallisjärjestöt, ja yksilötaso taas liittymisen siirtokarjalaisten 

ryhmään tietoisesti alueellisin, sosiokulttuurisin tai psykologisin perustein sekä syntyperän 

perusteella.
110

 Jotta voisin luvussa Siirtokarjalaisten jälkipolvet ja Facebookin Karjala-ryhmät 

analysoida haastateltavieni kokemuksia karjalaisuudestaan, on määriteltävä ensin se, kuinka henkilö 

tunnistautuu karjalaiseksi. Kaija Heikkinen (1989) tutki Rajakarjalaisten
111

 etnisen itsetajunnan 

ulottuvuuksia, etenkin sitä, ilmensikö mahdollinen itsetajunta juuri karjalaisuutta
112

.  Etniseen 

itsetajuntaan liittyy hänen mukaansa tiedostaminen
113

. Tähän liittyy ajatusketjuni karjalaisuudesta 

Facebook-ilmiönä: Jotta Karjalaan keskittyviä organisaatioita ja Karjala-aiheisia ryhmiä on voitu 

perustaa, on ensin täytynyt tiedostaa, että on olemassa sellainen asia kuin (siirto)karjalaisuus.  

 

                                                           
107

 Karjalaista ja siirtokarjalaista identiteettiä ovat tutkineet mm. Outi Fingerroos (2003 a&b, 2004, 2006, 2015), Kaija 

Heikkinen (1989),  Pirkko Sallinen-Gimpl (1994), Tarja Raninen-Siiskonen (1999), Ulla Savolainen (2015) ja Senni 

Timonen (2004). 
108

 Savolainen 2015, 28‒29; Heikkinen Kaija 1989. 
109

 Sallinen-Gimpl 1994, 38.  
110

 Sallinen-Gimpl 1994, 41. 
111

 Liite 1. Raja-Karjalaan on yleisesti katsottu kuuluvan Laatokan pohjoispuoliset pitäjät. Sortavala maalaiskuntineen 

kuului jo Laatokan Karjalaan. 
112

 Heikkinen 1989, 85, 91. 
113

 Heikkinen 1989, 75. 



27 
 

 
 

Tarja Raninen-Siiskonen (1999) kuvaa käsitteellisen siirtokarjalaisuuden hahmottuneen Karjalan 

Liitto ry:n perustamisen myötä vuonna 1940
114

. Kaija Heikkinen (1989) kirjoittaa, että kun 

siirtokarjalaiset asettuivat uusille asuinsijoille, heidän kulttuurinsa joutui konkreettiseen 

vertailutilanteeseen paikallisen kulttuurin kanssa. He alkoivat nimittää omaa kulttuuriaan 

karjalaiseksi vastakohtana uuden asuinalueen kulttuurille. Karjalainen etninen itsetajunta alkoi 

kehittyä, kun heidän tuntiessaan ensimmäistä kertaa olevansa (siirto)karjalaiset-niminen ryhmä.
115

 

Vertaillessani Heikkisen kirjoittamaa yksilötasolta yleiseksi nousevaa kulttuuri-identiteetin 

muodostumista Raninen-Siiskosen käsitteelliseen, organisaatiotasolta yksilötasolle annettavaan 

hahmottumiseen, näen Heikkisen kuvauksen edustavan enemmän kokemuksellista 

muotoutumistapaa. Tämän tavan katson sisältyvän myös Pirkko Sallinen-Gimplin (1994) kulttuuri-

identiteetin määrittelyyn. Hänen mukaansa kulttuuri-identiteetti on aineellista ja henkistä 

yhteenkuuluvuutta, joka pohjautuu väestöryhmän kulttuuriperintöön, yhdistää ryhmää sisäisesti ja 

erottaa sen muista ryhmistä.  Evakossa ollessaan karjalaiset alkoivat siis etnisen itsetajunnan myötä 

käsittää olevansa ryhmänä
116

 kulttuuri-identiteetiltään siirtokarjalaisia.   

 

Miten siirtokarjalaisuuden itsetajunnan tiedostamisesta on siirrytty karjalaisuuden representaatioihin 

sosiaalisessa mediassa? Kaija Heikkinen (1989) kirjoittaa vanhojen etnisten piirteiden, kuten 

ortodoksisuuden tai murteen, symboloitumisesta siirtokarjalaisten jälkipolvien kohdalla, kun ne 

eivät enää olleet läsnä heidän kokemusperäisessä arkikulttuurissaan. Karjalainen etninen itsetajunta 

kytkeytyi näihin symboleihin eri tavalla kuin vanhempien sukupolven (ensimmäinen 

siirtokarjalaisten sukupolvi) kohdalla.
117

 Symbolit ovat tunnus- tai vertauskuvia
118

, jotka voivat olla 

mitä tahansa objekteja, jotka viittaavat kohteeseensa ”sovitulla, kulttuurisidonnaisella tavalla”
119

. 

Heli Kanasen (2010) mukaan symbolien tulisi olla tuttuja, usein toistettuja ja yksinkertaisia, jotta ne 

voisivat muodostaa ryhmäidentiteettiä
120

. Esimerkiksi Matti Räsänen (1989) on kirjoittanut 

symbolien käytöstä ja merkityksestä identiteettikäsitykselle. Hänen mukaansa mm. murre, kyykkä, 

piirakka ja ortodoksisten siirtokarjalaisten kohdalla ortodoksisuus
121

 nostettiin sotien jälkeen 
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 Raninen-Siiskonen 1999, 285. 
115

 Heikkinen 1989, 348. 
116

 Yli 400 000:n siirtokarjalaisen joukossa oli myös oman etnisen identiteetin omaavia ryhmiä, kuten esimerkiksi Raja-

Karjalasta kotoisin olevat ortodoksit. Heistä on kirjoittanut mm. Kaija Heikkinen (1989), Heli Kananen (2010) ja 

Anneli Sarhimaa (2017).   
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 Heikkinen 1989, 357‒358. 
118

 Uskontotieteen oppisanastossa Lauri Honko (1983, 37) kirjoittaa myös, että ”symbolin merkitys perustuu tietyn 

ryhmän sopimukseen”.   
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 Aro Laura (toim). 2002, 163. 
120

 Kananen 2010, 41. 
121

 Kaija Heikkinen (1989, 365) kirjoitti 1980-luvun vakaumuksellisista ortodoksinuorista: ”Heille nimenomaan 

ortodoksinen uskonto on samaa kuin karjalaisuus”. 
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symboliseen arvoon. Räsänen toteaa erilaisten kulttuuristen prosessien muovaavan kansan tiedoista, 

taidoista ja ideoista symboleja.
122

  

 

Raninen-Siiskonen (1999) katsoo Karjalan olleen sotienjälkeisissä karjalaisyhteisöissä symbolisesti 

läsnä mm. toimitilojen tai järjestötunnusten välityksellä
123

. Tutkielmani valossa katson tämän 

merkitsevän sitä, että mitä kauemmaksi ajallisesti jälkipolvet siirtyvät Karjalassa eletystä 

arkikulttuurista, sitä vahvemmin karjalainen (etninen) itsetajunta ja subjektiivinen kiinnittyminen 

siihen tapahtuvat symboleiden tunnistamisen ja niiden omaksi ottamisen kautta. Karjalaiset 

intressiorganisaatiot toimivat karjalaisiksi nostettujen symbolien kautta tarjotessaan 

siirtokarjalaisten jälkipolville mahdollisuuden tunnistaa itsensä karjalaisiksi ja omaksua se osaksi 

identiteettiään. Raninen-Siiskosen viittaamista toimitiloista, joissa Karjala on symbolisesti läsnä, 

konkreettinen esimerkki on Helsingissä sijaitseva Karjalatalo
124

 ja virtuaalisina esimerkkeinä 

toimivat mm. karjalaisorganisaatioiden Facebook-sivut. 

 

Kuinka karjalaisuus sitten näkyy Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:n Facebook-

sivuilla? Tarkastelen tässä tutkielmassani karjalaisuutta Facebook-ilmiönä
125

 

organisaation/virallisen tiedon ja yksilön/toisen tiedon välisellä janalla. Vaikka Facebookia ei ollut 

vielä olemassa Sallinen-Gimplin väitöskirjan ilmestyessä vuonna 1994, hänen kuvaamansa tasot 

ovat edelleen relevantteja ja löydettävissä huolimatta siitä, ilmenevätkö ne reaali- vai 

virtuaalimaailmassa. Ryhmäidentiteetin ja organisaation eli virallisen tiedon tasoa edustavat 

edelleen Karjalan Liitto ry ja Karjalainen Nuorisoliitto ry. Yksilötason eli toisen tiedon tasoa 

tarkastelen haastateltavieni kautta seitsemännessä luvussa Siirtokarjalaisten jälkipolvet ja 

Facebookin Karjala-ryhmät.  

 

 

Karjalan Liitto ry 
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 Räsänen Matti 1989, 13, 25. Kts. myös Kaija Heikkinen (1989, 363‒364). 
123

 Raninen-Siiskonen 1999, 285. 
124

 Karjalan Liitto ry: Karjalatalo.  
125

 Organisaatioiden sosiaalisen median käyttöä on tutkittu muilla tieteenaloilla enemmän kuin antropologian kentällä. 

Etenkin viime vuosina aiheesta on tehty useita pro gradu-tutkielmia, kuten esimerkiksi Päivi Ylitalo-Kallio 2015; Merja 

Vilmilä 2011; Jari Toivonen 2016; Esko Pulliainen 2016. En ole kuitenkaan löytänyt aiempaa tutkimusta karjalaisista 

organisaatioista sosiaalisessa mediassa. 
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Tarkasteluhetkellä huhtikuussa 2018 Karjalan Liitto ry:n Facebook-sivu koostui etusivusta
126

 

(”seinästä”) ja tietoja-, kuvat-, videot-, tapahtumat- ja julkaisut-välilehdistä. Etusivulla on 

profiilikuvana kuva kantolipun nupista, jossa on kohotettu käsivarsi, joka kannattelee miekkaa 

(Kuva 1). Otsakekuvana (englanniksi header) on maisemamaalaus järven tai meren rannasta (Kuva 

2). Alempana on kuva, joka toimii samalla Karjalaisten kesäjuhlien 2018
127

 mainoksena. Etusivulla 

on myös kolme videota: Vuoksen vesistön historia ja merkitys
128

, Karjalan Liitto ry:n puheenjohtaja 

Pertti Hakasen tervetulotoivotus strategiapäivään
129

 sekä video Karjatalatalolla pidettävistä Käpylän 

musiikkiopiston muskareista
130

. Koontina tulevista Karjalan Liitto ry:n tapahtumista etusivulla on 

Kirjotaan käspaikka
131

, Karjalatalon lukupiiri
132

 ja Karjalan kielen ja kulttuurin alkeis- ja 

jatkokurssi
133

. 

 

 

Kuva 1. Kantolipun nuppi, jossa on Karjalan Liiton vanha tunnus 1950‒1960-luvuilta.
 134
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 Karjalan Liitto ry. Facebook: Etusivu.  
127

 Karjalan Liitto ry. Karjalaiset kesäjuhlat 2018. 
128

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Vuoksen vesistön historia ja merkitys. 
129

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Kutsu strategiapäivään.  
130

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Muskarit.  
131

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma. Kirjotaan käspaikka.  
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 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma. Karjalatalon lukupiiri.  
133

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma. Karjalan kielen alkeis- ja jatkokurssit. 
134

 Kuva 1. Kantolipun nuppi, jossa on Karjalan Liiton vanha tunnus 1950-1960-luvulta (sähköpostikirjeenvaihto 1). 

Kuvalähde: Karjalan Liitto / Elina Orpana. Olen saanut luvan kuvan käyttämiseen opinnäytetyössäni Karjalan Liitto 

ry:ltä. 
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Kuva 2. Rantamaisemia Laatokalta, Daniel Pesu, 1933.
135

 

 

Tietoja-välilehdellä
136

 on yhteystietojen lisäksi merkitty lisätieto: ”Karjalan Liitto on elinvoimainen 

kaikkien suomalaisten karjalaisuuden foorumi.” Kuvat-välilehdellä
137

 on Aikajana-albumissa 317 

kuvaa, Mobiilitiedostot-albumissa 268 kuvaa, Kansikuvat-albumissa 54 kuvaa ja Karjala – 

Muistojen maa-albumissa 76 kuvaa. Videot-välilehdeltä
138

 löytyy 13 tallennettua videota, joista 

Matti Räsäsen symboli-määrittelyn mukaan kaksi sisältää nimen perusteella karjalaisia symboleita: 

”Hiitolan tytöt haastaa #pitäjäjasukumarkkinat”
139

 sisältää murre-symbolin ja ”Piirakkakisat 

alkoivat kesäjuhlilla #karjalanpiirakka”
140

 (karjalan)piirakka-symbolin.  
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 Kuva 2. Rantamaisemia Laatokalta, Daniel Pesu, 1933. Karjalan Liitto ry:n viestintävastaava Saija Pelvas 

(sähköpostikirjeenvaihto 1) kertoi maalauksen taustoista: ”Daniel Pesu oli sortavalalainen taiteilija, jonka päätyö 

suurikokoinen maalaus on. Kerrotaan, että maalaus on ollut Sortavalassa elokuvateatterin aulassa, josta se käärittiin 

rullalle kun lähdettiin evakkoon.” Kuvalähde: Karjalan Liitto ry. Olen saanut luvan kuvan käyttöön opinnäytetyössäni 

Karjalan Liitto ry:ltä. 
136

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Tietoja.  
137

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Kuvat.  
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 Karjalan Liitto ry. Facebook: Videot.  
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 Karjalan Liitto ry. Facebook. ”Hiitolan tytöt haastaa #pitäjäja sukumarkkinat”.  
140

 Karjalan Liitto ry. Facebook. ”Piirakkakisat alkoivat kesäjuhlilla #karjalanpiirakka”.  
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Kuva 3. Kirjotaan käspaikka  –Facebook-tapahtuman kuva.
141

 

 

Tapahtumat-välilehdellä
142

 tulevista tapahtumista Kirjotaan käspaikka (Kuva 3) sisältää käspaikka-

symbolin. Karjalatalon lukupiiri-tapahtuma taas ei ole symboli, vaan tulkitsen sen 

muistelukerronnaksi. Tarkastelin myös menneitä tapahtumia (44 tapahtumaa) huhtikuun 2017 

alkuun saakka. Jaottelin ne otsikkotasolla juhlapäiviin (esimerkiksi Kalevalan ja karjalaisuuden 

päivän juhla
143

, Karjalan Liiton itsenäisyyspäivän juhla
144

 ja Talvisodan syttymisen 

muistotilaisuus
145

), tapahtumiin (esimerkiksi Karjalaiset kevätmarkkinat
146

, Karjatalon 

joulumyyjäiset
147

 ja Viipurin Pyöreän tornin illalliset
148

), kulttuuriin (esimerkiksi Livvinkarjalan 

                                                           
141

 Kuva 3. Karjalan Liitto ry:n viestintävastaava Saija Pelvaksen (sähköpostikirjeenvaihto 1) mukaan ”käspaikassa 

näkyvät elämän ilot ja surut. Käspaikka oli monikäyttöinen liina. Sen kunniapaikka oli ikoninurkkauksessa ikonin 

ympärillä. Sitä käytettiin pitkän pöydän ääressä yhteisenä ruokaliinana levitettynä ruokailijoiden polvien päälle. Lisäksi 

käspaikkaan kuivattiin kädet, kun tultiin sisälle karjalaiseen perttiin eli pirttiin. Karjalaiset käspaikat ovat iättömän 

kauniita kirjontoja, joissa perinteisesti punaiset linnut ilakoivat ja kukat kurkottelevat puhtaan valkoisella taustalla. 

Käspaikat, elämänliina ja pyyheliina, ovat kuuluneet karjalaiseen, erityisesti ortodoksiseen, kulttuuriin syntymästä 

kuolemaan, mutta ne innostavat kaikkia käsityöihmisiä.” Kuvalähde: Karjalan Liitto / Mervi Piipponen. Olen saanut 

luvan kuvan käyttöön opinnäytetyössäni Karjalan Liitto ry:ltä. 
142

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Tapahtumat. Reaalimaailmassa järjestettävää tapahtumaa, jolle luodaan Facebookiin 

markkinointia ja tiedotusta varten oma sivu, kutsutaan Facebook-tapahtumaksi (Facebook event englanniksi). 

Tapahtumasivulla voi ilmoittaa olevansa kiinnostunut tai osallistuvansa tapahtumaan. Sivulla voi myös kommentoida ja 

käydä keskustelua. Tapahtuman voi myös jakaa joko omalle henkilökohtaiselle Facebook-sivulle tai –ryhmään.  
143

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Kalevalan ja karjalaisuuden päivä.  
144

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma. Karjalan Liiton itsenäisyyspäivän juhla.  
145

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Talvisodan syttymisen muistotilaisuus. 
146

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma. Karjalaiset kevätmarkkinat.  
147

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma. Karjalatalon joulumyyjäiset.  
148

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Viipurin Pyöreän tornin illalliset.  
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jatkokurssi (Kuva 4)
149

, Rakkaus ja Sota –elokuvanäytös
150

 ja Karjalainen kirjallisuuspiiri
151

), 

historiaan (mm. Vuoksen vesistön historia ja merkitys, Sotiemme historiaa –luennot
152

 ja 100 vuotta 

suomalaisia itkuvirsiä
153

), kädentaitoihin (mm. Karjalaisten lapasten lauantai
154

, Kirjotaan 

käspaikka ja Isojen poikien piirakkakurssi
155

), sukututkimukseen (Arkistot kuntoon
156

, Miun tarina-

videotallennekoulutus
157

, Muistoista tarinaksi -kirjoittamiskurssi
158

 ja Sukututkimuksen 

peruskurssi
159

), musiikkiin (mm. Lauletaan yhdessä
160

, Seppo Hovi, Taina Piira ja Hannu Lehtonen 

konsertoivat
161

, Ikäihmiset ja muut innostuneet -kanteleen soiton peruskurssi
162

), uskontoon 

(esimerkiksi Ekumeeniset hengelliset päivät
163

) ja muihin tapahtumiin. Otsikoiden perusteella 

tapahtumia voi jaotella muistelukerrontaan (mm. Talvisodan syttymisen muistotilaisuus ja 

Kunniakäynti Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä
164

) ja kulttuurin ylläpitämiseen ja 

edistämiseen (käsityö- ja ruokakurssit). Julkaisut
165

- ja Yhteisö
166

-välilehdillä ei mainita sellaisia 

tietoja, joita muilla välilehdillä ei jo ole.  

 

                                                           
149

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Livvinkarjalan jatkokurssi.  
150

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Rakkaus ja Sota –elokuvanäytös. 
151

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Karjalainen kirjallisuuspiiri. 
152

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Sotiemme historiaa –luennot.  
153

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma 100 vuotta suomalaisia itkuvirsiä.  
154

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Karjalaisten lapasten lauantai.  
155

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Isojen poikien piirakkakurssi.  
156

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Arkistot kuntoon. 
157

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Miun tarina –videotallennekoulutus. 
158

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Muistoista tarinaksi –kirjoittamiskurssi. 
159

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Sukututkimuksen perusteet.  
160

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Lauletaan yhdessä.  
161

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Seppo Hovi, Taina Piira ja Hannu Lehtonen konsertoivat.  
162

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Ikäihmiset ja muut innostuneet –kanteleensoiton kurssi.  
163

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Ekumeeniset hengelliset päivät.  
164

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Kunniakäynti Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä.  
165

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Julkaisut.  
166

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Yhteisö.  
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Kuva 4. Livvinkarjalan jatkokurssi –Facebook-tapahtuman kuva.
167

 

 

Ennakko-oletukseni mukaisesti Karjalan Liitto ry:n Facebook-sivusto sisälsi karjalaisuuteen 

liittyviä symboleja eli organisaatio representoi symbolitasolle nostettua karjalaisuutta. Selkeinä 

symboleina tapahtumaotsikoissa tai videon nimessä esiintyvät käspaikka (Kirjotaan käspaikka), 

piirakka (Isojen poikien piirakkakurssi) ja murre (Miun tarina ˗videotallennekoulutus ja #Hiitolan 

tytöt haastaa). Viipurin Pyöreää torniakin voitaneen pitää symbolina. Tapahtumista osa katsoi 

menneisyyteen, osa tulevaisuuteen.  

 

Menneisyyteen katsoviksi tapahtumiksi luokittelen esimerkiksi Talvisodan syttymisen 

muistotilaisuuden
168

 ja Kunniakäynnin Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä, 

tulevaisuuteen katsovaksi esimerkiksi Lasten ja aikuisten yhteisaamupäivä leikkien -tapahtuman
169

, 

jonka tiedoissa mainitaan, että ”aamupäivän lyhytkurssilla saadaan maistiaisia karjalaisista ja 

muista perinteisistä laululeikeistä.” Mielestäni tämä kuvaa hyvin perinteensiirtoa yhteisen 

toiminnan keinoin vanhemmalta sukupolvelta nuoremmalle. Myös videokutsu strategiapäivään
170

 

on tulevaisuuteen katsova elementti. Menneisyyttä ja tulevaisuutta yhdisteleviä tapahtumia ovat 

Sukututkimuksen perusteet ja Muistoista tarinaksi ˗kirjoittamiskurssin
171

 sekä Miun tarina 

˗videotallennekoulutus, ”jossa opetellaan lyhyen tarinan äänitys, tarinan kertomistilanteen 

                                                           
167

 Kuva 4. Markianova Ludmila& Mensonen Aaro 2007, 140. Kuvalähde: Karjalan Liitto / Saija Pelvas. Olen saanut 

luvan kuvan käyttöön opinnäytetyössäni Karjalan Liitto ry:ltä.  
168

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Talvisodan syttymisen muistotilaisuus.  
169

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Lasten ja aikuisten yhteisaamupäivä leikkien ja laulaen.  
170

 Kielitoimiston sanakirjan mukaan strategia tarkoittaa perusluonteista toimintasuunnitelmaa. 
171

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma Muistoista tarinaksi  ˗kirjoittamiskurssi. 
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kuvaaminen ja tallentaminen verkkoon”
172

. Menneisyys yhdistyy suvun tarinoina historialliseen 

jatkumoon, kun sukututkimuksen tulokset ja sukutarinat tallennetaan tuleville sukupolville, myös 

verkkoon. Kun sukutarinat tallennetaan Internetiin, toimii verkko omalta osaltaan karjalaisten 

muistin paikkana. Karjalan Liitto ry:n itsensä tekemä kuvaus ”kaikkien suomalaisten foorumista”
173

 

vaikuttaa minusta ulospäin suuntaavalta kuvaukselta. Eteenpäin katsominen näkyy myös liiton 

kotivisuilla olevassa kuvauksessa ”Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, 

säilyttämiseen ja uudistamiseen”
174

.  Jos Karjalan Liitto ry:n toimintaa on aiemmin sanottu 

taaksepäin katsovaksi toiminnaksi
175

, sosiaalisen median puitteissa tarkasteltaessa se näyttää 

ennemminkin ottaneen digiloikan nykypäivään. 

 

 

Karjalainen Nuorisoliitto ry 

 

Karjalainen nuorisoliitto ry luokittelee itsensä Facebook-sivustonsa mukaan nuorisojärjestöksi
176

. 

Tarkasteluhetkellä huhtikuussa 2018 järjestöllä on etusivulla profiilikuvana tapahtumamainos ja 

kansikuvana tyylitelty tietokonepiirros miehen ja naisen profiileista (Kuva 5). Tulevista 

tapahtumista on mainittu Löydä sisäinen viestijäsi!
177

, Walpurin varvastus – Kevätpäivät
178

 ja 

Rahvaan tanssiklubi feat. Karjalainen Nuorisoliitto
179

. Tapahtumien alla on kolme kuvaa vaatteista, 

mutta kuvissa ei ole tunnisteita. Niiden alla on kolme videota: Karjalaisen kansantanssin kurssilaiset 

vauhdissa
180

, Karjalaisen kansantanssin kurssilla oli niin kivaa!
 181

 ja Huikea tunnelma 

Kevätpäivillä! Salin täydeltä tanssijoita, naurua, musiikkia sekä pukuloistoa. #kevätpäivät17 

#kansantanssi
182

. Tykkääjämääräksi on ilmoitettu 712 ja seuraajamääräksi 704. 

                                                           
172

 Karjalan Liitto ry. Facebook-tapahtuma ”Miun tarina ˗videotallennekoulutus”  kuvaus: ”Nyt tallennetaan mummon 

ja miun tarinat kaikkien kuultavaksi ja katsottavaksi. Siihen saa oppia Miun tarina -videotallennuskurssilla, jossa 

opetellaan lyhyen tarinan äänitys, tarinan kertomistilanteen kuvaaminen ja tallentaminen verkkoon. Tämän kaiken voi 

tehdä vaikkapa ihan tavallisen tabletin kameralla. Nettiin siirrettyjen tarinoiden kautta jokaisella on mahdollisuus elää 

omien sukulaisten ja karjalaisten kokemuksia uudelleen. Myös yhdistysten kannattaa tulla mukaan ja tallentaa seuran 

jäsenten tarinoita. Jo tallennettuja karjalaisia tarinoita voi katsoa osoitteessa www.epooq.fi.”  
173

 Karjalan Liitto ry. Facebook: Tietoja.  
174

 Karjalan Liitto ry. Karjalan Liitto. 
175

 Palmujoki 2016, 63‒64: ”Järjestäytynyttä karjalaista toimintaa tutkittaessa korostuu Karjalan liiton muistitarina ja 

kommemoratiiviset seremoniat, joilla muistitarinan menneisyyttä eletään uudelleen.” 
176

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook: Etusivu.  
177

 Kyseiseen Facebook-tapahtumaan ei enää toukokuussa 2018 löytynyt linkkiä, joskin googlettamalla löytyi vielä 

Kansanmusiikki.fi:n laatima tapahtumagrafiikka. 
178

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Walpurin varvastus – Kevätpäivät.  
179

 Toukokuussa 2018 tapahtumaa ei löydy enää Karjalainen Nuorisoliitto ry:n Facebook-tapahtumista kyseisellä 

otsikolla, mutta se löytyi googlettamalla Internetistä toptapahtuma.com:n sivulta. 
180

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-video Karjalaisen kansantanssin kurssilaiset vauhdissa.  
181

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-video Karjalaisen kansantanssin kurssilla oli niin kivaa! 
182

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-video Huikea tunnelma kevätpäivillä!  
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Kuva 5. Karjalainen Nuorisoliitto ry:n Facebook-sivuston huhtikuun kansikuva
183

. Tässä kuvassa en havaitse 

symbolitason karjalaisuutta. 

 

Tietoja-välilehdellä on järjestön yhteystiedot sekä merkintä: ”Karjalainen Nuorisoliitto ry on 

valtakunnallinen nuorisojärjestö, joka toimii karjalaisen kulttuurin edistämiseksi ja 

ylläpitämiseksi”.
184

 Kuvat-välilehdellä
185

 on esimerkiksi Mobiilitiedostot-albumissa 17 kuvaa, 

Viron kansallismuseon #tuunaamunperinne –näyttely 18.3.2018 -albumissa 142 kuvaa, Virolaiset 

kansallispuvut Viron Kansallismuseon näyttelyssä -albumissa 420 kuvaa ja Tarton Kansallismuseon 

#tuunaamunperinne˗näyttelyn vaatteet -albumissa 107 kuvaa. Videot-välilehdellä
186

 on 

tallennettuina 7 videota, joista kolmen voi katsoa sisältävän symbolisen tason: Evakkojunan (Kuva 

6) lähtö kohti Tamperetta, Karjalaisen kansantanssin kurssilla oli niin kivaa! ja Karjalaisen 

kansantanssin kurssilaiset vauhdissa. 

 

                                                           
183

 Kuva 5. Kansikuvan on suunnitellut Magdalena Kosova. Kuva on Karjalaisen Nuorisoliitto ry:n omaisuutta. Olen 

pyytänyt ja saanut luvan käyttää kuvaa opinnäytteeni yhteydessä. 
184

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook: Tietoja.  
185

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook: Kuvat.  
186

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook: Videot.  
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Kuva 6. Evakkojuna
187

. Evakkojuna oli yksi Suomi 100 vuotta ˗juhlavuoden tapahtumista. Kuvan teema, evakkous, 

sisältää karjalaisuuden symbolin. 

 

Tulevista kahdeksasta tapahtumasta Sukujuhlat – Suguvastavundu
188

 sisältää jo otsikkotasolla 

viittauksen karjalan kieleen (livvinkarjalan murteeseen
189

) ja kulttuuriin. Symboleita taas sisältävät 

Karjalaiset jalkineet -kurssit
190

, joilla valmistetaan supikkaat.  Supikkaiksi, lipokkaiksi tai uiloiksi 

kutsutaan naisten nahkakenkää, joka valmistetaan käsityönä
191

. Supikkaiden voi näkemykseni 

mukaan katsoa sisältävän samaa symboliikkaa kuin käspaikan tai piirakan. Tulevissa tapahtumissa 

on kaksi kurssia (Minun elämäni – elämäkertakirjoituskurssi
192

, Löydä sisäinen viestijäsi! ja 

Karjalaiset jalkineet 1 ja 2) sekä tapahtumia (Walpurin varvastus – Kevätpäivät, Sukujuhlat – 

Suguvastavundu, Rahvaan tanssiklubi feat. Karjalainen nuorisoliitto ja Viola Malmin tanssin 

päivä
193

). Tarkastelin myös menneitä tapahtumia 8.4.2017 saakka. 12 tapahtumasta kolmen 

                                                           
187

 Kuva 6. Valokuvan Evakkojuna-tapahtumasta on ottanut Magdalena Kosova. Kuva on Karjalainen Nuorisoliitto ry:n 

omaisuutta. Olen pyytänyt ja saanut luvan kuvan käyttöön opinnäytteeni yhteydessä.  Suomi 100 vuotta ˗juhlavuoden 

tapahtumasta kirjoitettiin mm. Aamulehteen (Minna Jalovaara 2017) .  Karjalainen Nuorisoliitto ry:n Facebook-sivuilta 

löytyy myös aiheesta video Evakkojunan lähtö kohti Tamperetta. 
188

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Sukujuhlat – Suguvastavundu.  
189

 Čuburova Alina 2014. Čuburova kirjoitti vuonna 2013 Lohjalla järjestetystä Suguvastavundu-festivaalista  

livvinkarjalaksi OmaMua-verkkolehti otsikolla Suguvastavundu Šuomešša. Muiden muassa Anneli Sarhimaa (2017, 

29‒31) on kirjoittanut teoksessaan Vaietut ja vaiennetut. Karjalankieliset karjalaiset Suomessa Karjalan kielen 

kolmesta päämurteesta: pohjois- eli vienalaismurteesta, eteläkarjalasta ja aunuksen- eli livvinkarjalasta. 
190

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Karjalaiset jalkineet ˗kurssi 1 ja 2.  
191

 Tyhtilä Jukka-Pekka 2016: Suutarimestari Ari Tylli kertoo työstään Yle:n verkkoartikkelissa Supikkaat 

suutarimestarin kesätyönä: ”Tuhansia pareja vuosien mittaan”. 
192

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Minun elämäni  ˗elämäkertakirjoituskurssi.  
193

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Viola Malmin tanssin päivä.  
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luokittelen matkoiksi (Kansanperinnematka Viroon
194

, Kurppamatka Konevitsaan
195

 ja Folk goes 

PRIDE
196

). Käsityökursseja ovat esimerkiksi Feresikurssit (Kuva 7), jotka sisältävät myös 

symbolisen tason. Nuoremmille jäsenille on suunnattu Hulivili – karjalaisia kansantansseja 

lapsille
197

 ja 100 pistoa perinteeseen –kesäleiri
198

. Musiikkia ja tanssia edustavat Viola Malmin 

tanssin päivä, Violan tanssit
199

 ja Karjalainen konsertti
200

. Lisäksi tapahtumissa oli Porvoon mitalla 

– Kansantanssiluokittelut ja Kevätpäivät
201

. 

 

 
Kuva 7. Tyttöjä fereseissä

202
. Silja Palmujoen (2016) mukaan kiilaferesi eli pitkä henkselimekko korostaa 

pukeutumistilanteen erityisyyttä, karjalaisuutta ja kuulumista karjalaisiin
203

. Kaija Heikkisen (1989) luonnehtiessa Raja-

Karjalan kansallispuvuksi julistettua fereziä (feresiä) folkloristiseksi
204

, ja Anneli Ilosen (2013) määritellessä kotiseudun 

kansallispuvut karjalaisuuden symboleiksi
205

,  feresin voi katsoa sisältävän karjalaisuuden symbolin. 

 

                                                           
194

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Kansanperinnematka Viroon.  
195

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Kurppamatka Konevitsaan.  
196

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Folk goes PRIDE.  
197

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Hulivili – karjalaisia kansantansseja lapsille.  
198

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma 100 pistoa perinteeseen ˗kesäleiri.  
199

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Violan tanssit.  
200

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Karjalainen konsertti.  
201

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook-tapahtuma Porvoon mitalla – Kansantanssiluokittelut ja Kevätpäivät.  
202

 Kuva 7. Tyttöjä fereseissä. Valokuvan on ottanut Timo Hukkanen. Kuva on Karjalainen Nuorisoliitto ry:n 

omaisuutta. Olen pyytänyt ja saanut luvan kuvan käyttöön opinnäytteeni yhteydessä.  
203

 Palmujoki 2016, 69. 
204

 Heikkinen 1989, 257‒261. 
205

 Ilonen 2013, 180. 
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Yhteisö-välilehdellä
206

 on viisi muiden kävijöiden ottamaa kuvaa. Ryhmistä on mainittu suljettu 

Evakkojuna-ryhmä (se on myös mainittu Ryhmät-välilehdellä
207

). Välilehdellä on myös sellaisia 

muiden käyttäjien muilla sivuilla julkaistuja julkaisuja, joihin on merkitty (”tägätty”) mukaan 

Karjalainen nuorisoliitto ry. Arvostelut-välilehdellä
208

 on pisteytyskaavio, jonka mukaan sivusto on 

saanut neljä arvostelua ja jokaiselta viisi tähteä. Julkaisut-välilehdellä
209

 on samat Karjalainen 

Nuorisoliitto ry:n julkaisut kuin Etusivulla. 

 

Olen tarkastellut keräämiäni aineistoja myös Pirkko Sallinen-Gimplin (1994) tekemän 

siirtokarjalaisen kulttuuri-identiteettijaottelun valossa. Hän jakaa siirtokarjalaisen kulttuuri-

identiteetin objektitasoiseen ja subjektiiviseen kulttuuri-identiteettiin. Objektitasolla hän tarkoittaa 

ulkopuolelta määriteltyä kokonaisuutta ja subjektiivisuudella yksilön tapaa ”jäsentää 

olemassaolonsa tai paikkansa yhteisössä”, omaa valintaa samaistua ryhmään ja kuulua siihen.
210

 

Sallinen-Gimplin määrittelemä objektitasoinen kulttuuri-identiteetti näkyy keräämässäni aineistossa 

Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:n määrittelemänä karjalaisuutena. Pohjaan 

näkemykseni huomioihini näiden organisaatioiden Facebookissa esille nostamista karjalaisuuden 

symboleista, joita on nähtävillä sivustoille tallennetuissa valokuvissa ja videoissa sekä 

tapahtumaotsikoissa. Karjalan Liitto ry:n valokuvissa näkyy mm. feresi-asu, videoissa 

otsikkotasolla esimerkiksi murre ja tapahtumaotsikoissa on mainittu käspaikka- ja piirakka-

symbolit. Kun karjalaiset intressiorganisaatiot viestivät toiminnastaan, samalla ne määrittelevät 

valinnoillaan sellaisen karjalaisuuden ominaisuudet, jota haluavat edistää. Symbolitasolla sen 

karjalaisuuden voi sanoa olevan perinteinen, mutta kun viestintävälineeksi on valittu sosiaalinen 

media ja kurssitapahtumissa opastetaan tekemään muisteluvideoita sekä siirtämään ne Internetiin, 

karjalaisuuden välitysmuotojen voi sanoa olevan myös moderneja. Facebook perinteen välittämisen 

ja edistämisen välineenä luo digitaalisen sillan menneisyyden ja tulevaisuuden välillä.  

 

 

6. Siirtokarjalaisten jälkipolvet ja Facebookin Karjala-ryhmät 

 

Edellisessä luvussa tarkastelin karjalaisuuden organisaatiotason representaatioita Facebookissa. 

Näkemykseni mukaan Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:n representoima 

                                                           
206

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook: Yhteisö. 
207

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook: Ryhmät.  
208

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook: Arvostelut.  
209

 Karjalainen Nuorisoliitto ry. Facebook: Julkaisut.  
210

 Sallinen-Gimpl 1994, 42‒44. 
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karjalaisuus sisältää perinteisiä, karjalaisiksi nostettuja symboleita, mutta myös moderneja 

elementtejä, kuten viestintävälineen eli sosiaalisen median. Luku edusti tutkielmassani myös 

virallista tietoa. Tässä luvussa siirryn tarkastelemaan karjalaisuutta Facebookissa yksilötasolla eli 

toisen tiedon näkökulmista. Millaisen lisävalaistuksen karjalaisuuteen Facebook-ilmiönä antavat 

Karjala-aiheisten Facebook-ryhmien perustajan ja jäsenien haastattelut?  

 

Pirkko Sallinen-Gimpl (1994) on määritellyt karjalaista kulttuuri-identiteettiä yhteiskunnallisen 

tason lisäksi myös yksilötasolla. Hänen mukaansa yksilötasolla henkilö liittyy siirtokarjalaisten 

ryhmään tietoisesti alueellisin, sosiokulttuurisin tai psykologisin perustein sekä syntyperän 

perusteella.
211

 Siirtokarjalaisten kulttuuri-identiteettiä ja identiteettityötä on kartoitettu ja tutkittu 

useiden tutkijoiden toimesta myös jälkipolvien osalta
212

. Sukupolvien kokemuksista, erityisesti 

karjalaisuuden elämisestä eri sukupolvien kokemuksissa ja muistoissa, on kirjoittanut mm. Outi 

Fingerroos (2007). Hän kirjoittaa kokemuksellisen sukupolven syntyvän avainkokemuksen 

yhdistäessä samanikäisiä. Esimerkiksi siirtokarjalaisten ensimmäistä sukupolvea yhdistävät sota, 

evakkomatka ja kodin menetys.
213

 Liisa Lehto ja Senni Timonen (1993) jaottelevat 

sukupolvikokemuksia sen mukaan, onko henkilö itse elänyt Karjalassa vai onko hänelle kerrottu 

Karjalasta
214

. 2010-luvun lopussa yhä useammat siirtokarjalaiset edustavat sukupolvia, jotka eivät 

itse ole eläneet Karjalassa. Heidän käsityksensä Karjalasta perustuu historiankirjoitukseen sekä 

heille kerrottuun ja muisteltuun
215

.   

 

Kiinnostava kysymys on, millainen on jälkipolvien karjalainen identiteetti, kun ajallinen etäisyys 

Karjalaan lisääntyy uusien sukupolvien myötä. Anneli Ilonen (2013) tutki väitöskirjassaan Rajan 

lapset. Identiteettityö Kannaksen evakkojen sukupolvissa paitsi kannakselaisten evakkojen ja heidän 

jälkipolviensa identiteettityötä myös ylipäätään karjalaisuuden säilymistä. Hänen mukaansa 

aktiivista ja tietoista identiteettityötä tehdään muiden muassa perinteen vaalimisella ja tietoisella 

kasvatuksella.
216

. Ilonen jaottelee karjalaisuuden objektiiviseksi, sosiaaliseksi tai subjektiiviseksi 

identiteetiksi. Objektiivisuus tarkoittaa konkreettisia tunnusmerkkejä, sosiaalinen käyttäytymistä tai 
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tapoja ja subjektiivinen ihmisen omia tuntemuksia.
217

 Tietoista identiteettityötä henkilö tekee 

liittyessään esimerkiksi johonkin pitäjäryhmään. Henkilöllä on silloin yhteys kyseiseen entiseen 

pitäjään syntyperänsä tai muun kiinnostuksen vuoksi. Hän saattaa liittyä myös johonkin 

suurempaan, selkeämmin identiteettiä kuvaavaan ryhmään, kuten karjalaisjuurisuuden ympärille 

perustettuun ryhmään. 

Silja Palmujoki (2016) kirjoittaa evakkokarjalaisten muistiyhteisön ajallisuudesta etäisyydestä 

suhteessa menetettyyn Karjalaan. Jana kulkee henkilökohtaisista muistoista monien sukupolvien 

päähän
218

. Kun siirtokarjalaisille, evakoille, suhde menetettyyn kotiin ja kotiseutuun perustuu 

omakohtaisiin kokemuksiin ja muistoihin, heidän jälkipolvensa rakentavat omat mielikuvansa 

näiden muistojen päälle. Uusien sukupolvien myötä ajallinen etäisyys kasvaa. Alkuperäiset muistot, 

joille muistiyhteisö rakentuu, ikään kuin kapseloituvat ajassa. Uudet jälkipolvet lähestyvät näitä 

muistoja omasta ajastaan ja kokemusmaailmastaan käsin; mielikuvat mentaalisesti
219

 ylläpidetystä 

Karjalasta muokkaantuvat ajanhengen myötä. Tavat ja väylät ylläpitää mentaalista Karjalaa 

muuttuvat
220

. Teknologisen kehityksen mukanaan tuomat Facebookin karjalaisryhmät ovat tästä 

hyvä esimerkki. Kirjoitan enemmän karjalaisryhmistä digitaalisina muistiyhteisöinä luvussa 

Facebook karjalaisten muistin paikkana.  

Facebookin karjalaisryhmät ylläpitävät mentaalista Karjalaa. Ilman evakkouden pääkertomusta niitä 

ei mitä todennäköisimmin olisi olemassa. Ryhmien perustamiseen on tarvittu Merja Vilmilää 

(2010) mukaillen vain "yhteisö, jolla on tarve viestiä”
221

. Tästä siirtokarjalaisten jälkipolvien 

tarpeesta saada yhteys toisiin karjalaisjuurisiin ovat kertoneet mm. Karjala-aiheisten ryhmien 

perustajat
222

. Ilmiön laajuus konkretisoituu näiden ryhmien jäsenmäärissä (kaavio 1). Myös 

Karjalan Liitto ry painotti sosiaalista mediaa ja virtuaaliyhteisöjä vuosien 2014‒2017 strategiassa. 

Liitto tunnisti virtuaaliyhteisöjen painoarvon sekä viestinnän että vuorovaikutuksen välineenä. 

Strategiassa puhuttiin myös uudenlaisista karjalaisuuden toimintamuodoista, josta voi päätellä, että 

karjalaisena intressiorganisaationa Karjalan Liitto ry on omaksumassa nykypäivänä toimivia 

muotoja ylläpitää ja edistää karjalaisuutta: 
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Valmistaudumme tulevaisuuteen, jossa toimimme visiomme mukaisesti myös 

virtuaaliyhteisöissä. Herkkyyttä hyödyntää verkkoa, vuorovaikutteista mediaa ja 

uudenlaisia karjalaisuuden toimintamuotoja lisätään kaikilla tasoilla
223

. 

 

Anneli Sarhimaa (2017) kirjoittaa sosiaalisesta mediasta karjalankielisten verkostoitumisen 

välineenä. Hän katsoo Facebookin karjalankielisillä ryhmillä olevan erilaisia funktioita: niitä 

käytetään sosiaalisten suhteiden luomiseen, kielitaidon kohentamiseen ja karjalankielisen 

materiaalin jakamiseen.
224

 Silja Palmujoki (2016) sivusi maisterintutkielmassaan sosiaalista mediaa, 

joskin hän toteaa Facebookin siirtokarjalaisuusryhmistä sen verran, että niissä voi seurata yhteisön 

omaa diskurssia
225

. Sarhimaa (2017) katsoo Facebook-ryhmien olevan merkittävässä roolissa 

karjalankielisten karjalaisten keskuudessa karjalan kielen käyttöympäristönä. Ryhmillä on hänen 

mukaansa keskeinen merkitys karjalan kielen voimaannuttamisessa: jäsenet haluavat vahvistaa 

karjalankielistä identiteettiään ja kartuttaa kielitaitoaan.
226

  

Siirtokarjalaisuuden ollessa kyseessä fyysinen etäisyys lähtöalueeseen on historiallinen tosiasia, 

mutta internetin myötä etäisyys lienee menettänyt merkitystään. Verkossa tapahtuva toiminta on 

yleisesti katsottuna paikasta riippumatonta. Sosiaalisen median sovellukset, kuten Facebook, 

mahdollistavat samasta asiasta kiinnostuneiden henkilöiden verkostoitumisen riippumatta 

maantieteellisestä sijainnista. Facebook mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon suurtenkin 

ihmisryhmien välillä.
227

 Facebook on luonut uudenlaista yhteisöllisyyttä, esimerkiksi 

karjalaisryhmistä on muodostunut virtuaalisia yhteisöjä. Karjalaisorganisaatioista Karjalan Liitto ry 

katsoo maantieteellisen sijainnin menettäneen painoarvoaan toiminnan nimittäjänä
228

.  

 

2000-luvun alussa virtuaaliyhteisöjä tutkittaessa painotettiin eroa paikallisten ja virtuaalisten 

yhteisöjen välillä; yhteisön jäsenet ovat olleet joko on- tai offline
229

. Maantieteelliseen paikkaan tai 

alueeseen perustuvat, kuten luovutetun Karjalan alueen teeman ympärille muodostetut Facebook-

ryhmät, voivat olla yhteisöinä sekä että: ihmiset saattavat tavata toisiaan matkoilla, kokouksissa, 

tapahtumissa, juhlissa ja niiden lisäksi Facebookissa. Todennäköistä on, että suuri osa 

karjalaisryhmien jäsenistä ei koskaan tapaa toisiaan Facebookin ulkopuolella. Anna Haverisen 
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(2014) verkkosuremista tarkastelevassa väitöstutkimuksessa eräs hänen haastateltavistaan piti 

verkossa solmittavia ihmissuhteita merkkinä modernista, yhteisöllisestä elämästä. Toiselle 

haastateltavalle Facebook tarjosi väylän vahvistaa eri maissa asuvien perheenjäsenten välisiä 

suhteita.
230

 Älypuhelinten ja tablettien myötä yhteisöön liittyminen ja sen seuraaminen käyttäjän 

fyysisestä sijainnista riippumatta on entisestään helpottunut; yhteisö on koko ajan tavoitettavissa – 

Karjalakin on vain klikkauksen päässä. 

 

 

Karjalaisuus osana identiteettiä 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen karjalaisuutta osana haastateltavieni identiteettiä. Onko Facebookin 

karjalaisryhmillä ollut vaikutusta haastateltavieni karjalaisiin identiteetteihin? Onko heillä 

ylipäätään karjalaista identiteettiä? Karjalaisuuden määrittely voi olla sitä hankalampaa, mitä 

useampi sukupolvi on välissä Karjalassa syntyneestä ikäpolvesta tai kuinka pitkälle ajassa 

taaksepäin sukujuurista löytyy tietoa esimerkiksi kirkonkirjoista. Pirkko Sallinen-Gimpl (1994) 

sanookin, ettei kysymykseen ole yhtä ainoata vastausta. Tarja Raninen-Siiskonen (1999) kirjoittaa, 

että ns. karjalaisuuden renessanssin (1970-luvulta eteenpäin) myötä yhä useammat ovat löytäneet 

karjalaiset sukujuurensa
231

. Hän myös toteaa karjalaisuuden ja sen ilmenemisen olevan 

kulttuuriseen kontekstiin ja aikakauteen sidonnaista
232

. Jokainen sukupolvi siis tarkastelee 

karjalaisuutta oman sukupolvensa silmin. Raninen-Siiskosen mainitessa karjalaisuuden renessanssin 

on relevanttia pohtia, onko Facebook mahdollistanut karjalaisuuden, ja mahdollisesti muidenkin 

maantieteellisesti hajaantuneiden kulttuureiden, uusrenessanssin. 

 

Heidi Nikula (2012) käsittelee siirtokarjalaisten juurten ja karjalaisuuden merkitystä pro gradu-

tutkielmassaan Siirtokarjalaisuus 2000-luvulla. Tutkimus karjalaisuuden merkityksestä 

siirtokarjalaisten kolmannessa polvessa. Hänen mukaansa karjalaiset juuret ja karjalaisuus 

näyttäytyvät asioina, jotka voi valita ja joita voi harrastaa; karjalaisesta kulttuurista ikään kuin 

poimitaan omaan elämään soveltuvat asiat. Jos karjalaisuus on osa henkilön identiteettiä, sillä voi 

olla myönteisiä vaikutuksia: kokemus kuulumisesta, arvoista ja jatkuvuudesta voivat luoda 

merkityksiä
233

. Nikula rajasi tutkimusjoukkonsa kolmanteen sukupolveen eli henkilöihin, joiden 

isovanhemmista ainakin yksi oli syntynyt luovutetussa Karjalassa. Hän huomasi, että hänen 
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tutkimansa henkilöt mielsivät sukupolvet ja juurensa eri tavoin ja tuli siihen tulokseen, että 

kolmannen sukupolven määrittely on keinotekoista eikä vastaa todellisuutta.
234

 Omassa 

tutkielmassani olen pyrkinyt määrittelemään sukupolvet tarkasti: haastateltava edustaa ensimmäistä, 

toista tai kolmatta sukupolvea. Koska etsin haastateltavia nimenomaan jälkipolvien keskuudesta, ei 

ole yllätys, että haastateltavani edustavat toista ja kolmatta sukupolvea. Itse en katso 

sukupolvimäärittelyä keinotekoiseksi vaan luontaiseksi. Haastateltavan edustama sukupolvi 

kuvastaa myös ajallista etäisyyttä kokemusperäiseen karjalaisuuteen luovutetussa Karjalassa.  

Karjalainen identiteetti ja karjalaiset sukujuuret ovat asioita, joita haastateltavani olivat selvästi 

miettineet. Lähestyin aihetta kysymällä ensin haastateltaviltani, kuka on heidän mielestään 

karjalainen. Vastauksissa näkyi ero toisen ja kolmannen sukupolven edustajien välillä. Toisen 

sukupolven edustajat vastasivat: ”Hän joka mieltää itsensä karjalaiseksi”
235

 ja ” Kuka tahansa joka 

tuntee itsensä karjalaiseksi”
236

. Heidän vastauksissaan kuvastuu valinta: on mahdollista valita 

karjalaisuus. Saarni ja Paju määrittelevät karjalaisuuden kokemuspohjaisesti: riittää, kun itse 

mieltää itsensä karjalaiseksi. Vastauksissa näkyy myös Annelin Ilosen ajatus karjalaisen identiteetin 

subjektiivisuudesta: identiteetti pohjautuu yksilön omiin tuntemuksiin
237

. Kolmannen sukupolven 

edustajat vastasivat hieman toisin. Heidän mukaansa sellaiset henkilöt ovat karjalaisia, jotka ovat 

”Karjalan alueella syntyneet ja kasvaneet”
238

, tai että ”karjalainen on joku, jolla on karjalaiset 

sukujuuret monen sukupolven päähän”
239

. Nuoremman sukupolven vastauksissa näkyy ajatus siitä, 

että karjalaisuus liittyy ennemminkin syntyperään
240

 kuin valintaan, jolloin karjalaisuus liittyy 

Ilosen määrittelyn mukaan konkreettisiin tunnusmerkkeihin ja on objektiivista
241

. Myrsky pohtii 

karjalaisuutta näin:  

 

--- mulla oli sitä ennen ollut se kuva et luulin että kaikki karjalaiset on ortodokseja ja 

karjalan kielisiä ja sillon mulle vasta valkeni että jos siitä neljäst sadast tuhannesta 

kolkyt, nelkyt tuhatta oli karjalan kielisiä niin se on aika pien vähemmistö. Suurin osa 

on karjalan murretta puhuvia luterilaisia. Tällei kun on aikuistunut niin, ajattelen 

tietyllä tapaa että ehkä aidompi karjalaisuus on karjalaiset juuret, se menee monen 
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sukupolven taakse, että suku ei oo vaikka Hämeestä muuttanut 1900-luvulla 

Karjalaan, se on toki Karjalan asukki ja siin mielessä voi puhua karjalaisesta, mut 

jonkunnäköinen side sillä suvullakin siihen historialliseen Karjalaan tai etniseen 

karjalaisuuteen.
242

 

 

Yllä olevassa sitaatissa näkyy Myrskyn huomio siirtokarjalaisten heterogeenisyydestä ryhmänä. 

Sodan jaloista ihmisiä evakuoitiin eri alueilta ja he edustivat eri uskontoja
243

. Kolmannen 

sukupolven edustajien haastatteluissa näkyy myös sävyeroa siinä, kenet he mieltävät enemmän 

karjalaiseksi kuin toiset. Utu esimerkiksi puhuu vahvemmin karjalaisista
244

 ja Myrsky aidommasta 

karjalaisuudesta. Toisen sukupolven edustajien haastatteluissa ei tämänkaltaisia erotteluja ilmene. 

Tulkitsen tämän merkitsevän sitä, että toisen sukupolven edustajien eivät tunne tarvetta perustella 

syntyperäistä yhteyttään Karjalassa syntyneisiin. Kun ajallinen yhteys on lyhyempi, syntyperäkin on 

konkreettisempi mieltää. Kun kolmannen sukupolven edustajat liittävät karjalaisuuden syntyperään, 

asettuu se helpommin vertailuasetelmaan: onko joku enemmän karjalainen ”varttikarjalaisena”, 

puoliksi karjalaisena vai kolmeneljäsosakarjalaisena.    

 

Entä mielsivätkö haastateltavani itsensä karjalaisiksi? Heidän kokemuksissaan Kaija Heikkisen 

(1994) kuvaama itsetajunta, tai itsensä etnistäminen, näkyy muun muassa kahden Suomessa asuvan 

haastateltavan itse itsensä karjalaiseksi nimeämisessään. Paju mieltää itsensä karjalaiseksi ja kokee 

karjalaisuuden merkittäväksi osaksi identiteettiään: ”Kyl mä miellän itseni karjalaiseksi - - - Kyl se 

(karjalaisuus) on mul hirmusen tärkeä ja merkittävä osa mun omaa identiteettiä, mun 

minuuttani.”
245

 Myrskykin mieltää itsensä karjalaiseksi ja kertoo perheensä olevan etnisesti 

karjalainen: ”Oon ehkä enemmän heränny näihin karjalaisasioihin teini-iän jälkeen, vaikka 

ortodoksisuuden kautta se etninen karjalainen, karjalaisuus on ollut perheessä - - - Kyl miellän 

itseni karjalaiseks.”
246

 Kaksi haastateltavistani, Paju ja Myrsky, mieltävät ja nimeävät siis itsensä 

karjalaisiksi.   

 

Pirkko Sallinen-Gimpl (1994) on myös kirjoittanut identiteetin subjektiivisesta valinnasta. Hän 

tarkoittaa sillä väitöskirjatutkimuksensa havaintoa, jonka mukaan siirtokarjalaiset saattoivat itse 
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valita tai olla valitsematta itselleen siirtokarjalaista identiteettiä riippuen siihen liittämistään 

negatiivisista tai positiivisista kokemuksista.
247

 Tämä näkyy ulkosuomalaisen Saarnin 

haastattelussa. Hänellä on karjalaiset sukujuuret ‒ hänen vanhempansa olivat siirtokarjalaisia. Siinä 

mielessä hänen voisi objektiivisesti katsoa olevan karjalainen. Silti hän oli tehnyt subjektiivisen 

valinnan karjalaisuudestaan. Kysyessäni, mieltääkö hän itsensä karjalaiseksi, hän vastasi lyhyesti: 

”En” ja jatkaa myöhemmin: ”Valitettavasti minun on vaikka (vaikea) löytää positiivisia puolia 

karjalaisuudesta”
248

. Hän esittää myöhemmin myös toiveen, että Facebookiin perustettaisiin ryhmä, 

jossa käsiteltäisiin juurettomuutta ja sotien jättämiä jälkiä siirtokarjalaisiin ja heidän jälkeläisiin
249

. 

Heli Kananen (2010) kirjoittaa, että lapsuuden kielteisiä kokemuksia käsitellään usein vasta 

aikuisina, jolloin negatiiviset kokemukset jäsentyvät osaksi henkilön identiteettiä
250

. Mielestäni 

Saarnin toiveessa näkyy sekä Sallinen-Gimplin havainto siitä, että jos kokemukset 

siirtokarjalaisuudesta ovat negatiiviset, ei henkilö välttämättä valitse siirtokarjalaisuutta 

identiteetikseen, että Kanasen toteamus lapsuuden negatiivisten kokemusten jäsentymisestä 

aikuisuudessa osaksi identiteettiä.  

 

Negatiiviset kokemukset saattavat heijastua myös ulkosuomalaisen Utun kokemuksissa ja siinä, 

ettei hän koe omakseen karjalaista identiteettiä. Hän ei tunne itseään karjalaiseksi, vaikka hänen 

vastauksessaan näkyy konkreettisesti ja objektiivisesti katsottuna siirtokarjalaisten isovanhempien 

vaikutus ja perinteen siirtyminen: ”omassa perheessäni karjalaiset tavat ja perinteet ovat aina olleet 

vahvasti läsnä ja vietin suuren osan lapsuudestani isovanhempieni luona.”
251

 Utu kertoi jopa 

pelkäävänsä muiden karjalaisten reaktioita, jos kertoisi Suomessa karjalaisuudestaan. Siitä 

kertomiseen liittyy hänen kohdallaan negatiivisia ennakko-oletuksia: 

 

Kenties se, etten ainakaan Suomessa julkisesti miellä itseäni karjalaiseksi johtuu siitä, 

että pelkään muiden, ”vahvemmin” karjalaisten reaktioita siitä, ettei (paikkakunnalla 

Y asuva) voi olla karjalainen.
252

 

 

Toisaalta ulkomailla asuminen vieraan kulttuurin keskellä oli sekä vapauttanut häntä muiden 

reaktioiden pelosta että vahvistanut hänen omaa karjalaista kulttuuri-identiteettiään.  Huomiossa 
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heijastuu myös useiden siirtokarjalaisuutta tutkineiden havainto siitä, kuinka evakoiden karjalainen 

identiteetti muotoutui ja vahvistui heidän kohdatessaan uusilla asuinsijoillaan toisenlaisen kulttuurin 

edustajia
253

. Utun uudessa asuinmaassa on hyväksyttyä kertoa suvustaan ja sukujuuristaan. Siihen 

myös kannustetaan. Siellä hän on rohkaistunut tuomaan karjalaisuuttaan vahvemmin esille: 

 

Toisaalta XX:ssä asuessani keskustellessamme suomalaisuudesta ja historiastamme 

tuon usein karjalaisuutta vahvasti esiin.- - - XX:ssä asiaa lähestytään eri tavalla; 

Kysyttäessä mistä henkilö on kotoisin, hän lähes poikkeuksetta mainitsee 

vanhempiensa ja isovanhempiensa kotipaikat, sillä nämä koetaan tärkeänä osana 

identiteettiä.
254

  

 

Suomessa asuvista haastateltavista Paju on aina kokenut itsensä puoliksi karjalaiseksi, vaikka ei ole 

itse elänyt tai syntynyt rajantakaisessa Karjalassa. Karjalaiseksi itsensä kokemiseen riittää, että 

puolet hänen suvustaan on Karjalasta: ”äidin suku on kokonaan Karjalan kannakselta niin kyl mä 

olen aina mieltänyt että olen puoliksi karjalainen. Vaikka en ole itse siel koskaan asunutkaan”
255

. 

Myös Myrsky määrittelee itsensä etnisen karjalaisuuden lisäksi puoliksi karjalaiseksi sukujuurtensa 

perusteella. Hän kertoo identiteettinsä koostuvan kahdesta rinnakkaisesta osasta, suomalaisuudesta 

sekä karjalaisuudesta. Karjalaiseen identiteettiin hän liittää myös karjalankielisyyden. Karjalaisuus 

ei vaikuttanut olleen hänen lapsuudenperheessään tietoista karjalaisuutta Kaija Heikkisen 

itsetajunta-termin merkityksessä. Myrsky arvelee sen johtuneen etniseen karjalaisuuteen liittyneestä 

häpeästä. Teini-iän jälkeen Myrsky on itse ottanut sukujuuret puheeksi isänsä kanssa: 

 

Se ei ehkä aina oo ollu, just niin kuin puhuin, lapsuudessa se ei ollut sellasta tietoista 

se karjalaisuus meidän perheessä, iskä ei hirveemmin puhunu niistä asioista, nyt teini-

iän jälkeen kun on käyny opettaan sitä niin mun isovanhemmatkaan ei ilmeisesti, oon 

lukenu ja kuullu ett ilmeisesti iso osa etnisistä karjalaisista ja heiän jälkeläisistään, 

jokut jopa tietyl taval jopa häpes sitä karjalaisuuttaan. Se suhtautuminen eri puolil 

Suomee oli vähän nuivaa ja ne ei mitenkään toitottaneet sitä karjalaisuuttaan isän 

perheessä. Pidän kyllä nykyään itseäni, vaikka olenkin vaan puoliks verenperimältä 

karjalainen, niin on kaks rinnakkaista identiteettiä. Toinen on Suomen kansalainen ja 
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etnisestikin suomalainen, mutta on myös tää karjalaisuus, vaikken ihan täysin 

karjalankielinen enää ookkaan. 
256

 

 

Myrskyn vastauksissa tuli vahvasti esiin hänen kokemuksensa rajakarjalaisista, karjalankielisistä ja 

ortodoksisista sukujuuristaan. Hän kertoo huomanneensa, ettei osa vanhempien ikäpolvienkaan 

edustajista tiedä rajakarjalaisista karjalankielisistä, vaan että he ovat sekoittaneet karjalan kielen 

karjalan murteeseen. Ristiriitojen vuoksi hän on harkinnut joistain Facebook-ryhmistä eroamista. 

Hänen kokemuksensa mukaan luterilaisten karjalaisten ja heidän jälkeläistensä kokemukset 

vaikuttavat niin erilaisilta verrattuna etnisten karjalaisten kokemuksiin
257

, että hän puhuu 

vastakkainasetelmasta:  

 

Sen oon vaan huomannut, että monikaan ei tiedä, ei vanhemmistakaan tiedä, et on 

karjalaiset ja karjalaiset, et hyö on aatellu et on vaan yhet karjalaiset. Monille ei oo 

selvä se ero karjalankielisten ja karjalan murteen välillä. --- teki mieli erota parista 

ryhmästä, jotka oli nimenomaan näitä ei-etnisiä karjalaisia ja heidän jälkeläisiään, 

vaan näitä luterilaisia karjalaisia. Heidän kokemukset tuntuu olevan niin tänne 

Kanta-Suomeen, kun lähdettiin evakkoon tai sijoitettiin, niin heiän kokemukset tuntuu 

olevan niin erilaisia ja heidän asenteetkin tuntuu olevan hieman erilaisia kuin 

etnisillä karjalaisilla tai heidän jälkeläisillään. Siihen tuli sellainen 

vastakkainasetelma monestikin.
258

  

 

Löysin tutkielmaani tieteellisistä tutkimuksista vain vähän mainintoja eri siirtokarjalaisten ryhmien 

välisistä suhteista tai ristiriidoista. Pirkko Sallinen-Gimpl (1994) kirjoittaa vähemmistöryhmistä 

kielivähemmistöjen tunteneen yhteenkuuluvuutta oman kieliryhmänsä kanssa. Ylipäätään hän 

katsoo oman ryhmän merkittävämmäksi samastumiskohteeksi kuin isomman kokonaisuuden, josta 

esimerkkinä hän mainitsee vanhat kaupunkilaissuvut, jotka kokevat ”viipurilaisuuden” 

omemmakseen kuin ”siirtokarjalaisuuden”.
259

 Heli Kananen (2010) puhuu sotien jälkeisestä 

karjalaisten sisäisen erottelun prosessista. Hän kuvaa sillä luterilaisten karjalaisten intressejä 

erottautua ortodoksisista siirtokarjalaisista sekä suomalaiskansallisesti profiloituneen 
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ortodoksipapiston itse itsensä suomalaisemmaksi määrittelyä verrattuna vienalaisortodokseihin
260

. 

Haastateltavistani Myrsky kokee nykypäivänäkin vastakkainasettelua siirtokarjalaisten jälkipolvissa 

rajakarjalaisten ortodoksien ja Kannaksen sekä Laatokan Karjalan luterilaisten välillä. Hän tuntee 

pettymystä siitä, että siirtokarjalaisten jälkipolvissa esiintyy eriarvoistamista syntyperän perusteella: 

 

--- se ollu myös pienoinen pettymys ku oon tavannu niin paljon sellasii karjalaisten 

jälkeläisii, ketkä tavallaan väheksyy ite karjalaisuutta, ei välttämättä itessään, mut 

oon tavannut karjalaisten jälkeläisii, jotka edelleen tänä päivänkii jatkaa sitä etnisten 

karjalaisten, evakot ja heiän jälkeläiset sit koki näil paikkakunnil mihin heiät 

sijoitettiin tai mihin hyö muuttivat, se edelleen jatkuu ja se tuntuu käsittämättömält ku 

me ollaan kaikki karjalaisii. Se on tavallaan jaettu kahtii, kummat on suomalaisempii 

jonkun mielest ja sekin vähän äijästelee et mie oon näiden etnisten karjalaisten 

jälkeläinen, monil on ollu vähän erilainen katsantokanta eri asioihin kun on ollu 

erilaiset kokemukset ja erilainen sopeutuminen tänne kanta-Suomeen.
261

 

 

Myrskyn yllä olevassa sitaatissa näkyy identiteetin kiinnittymisen haasteet: hän kokee, että hänen 

suomalaisuuttaan kyseenalaistetaan jälkipolvien keskuudessa syntyperän vuoksi (”kummat on 

suomalaisempii jonkun mielest”), vaikka hän katsoo kaikkien siirtokarjalaisten ja heidän 

jälkeläisten olevan karjalaisia (”me ollaan kaikki karjalaisii”). Heli Kananen (2010) kuvaa, kuinka 

ortodoksiset siirtokarjalaiset joutuivat sotien jälkeen todistelemaan isänmaallisuuttaan ja 

suomalaisuuttaan
262

. Ylläolevassa sitaatissa näkyy Myrskyn 2010-luvun kokemus samasta asiasta. 

Haastattelussa kuuluu hänen kokemansa ristiriita oman ylpeyttä tuottavan rajakarjalaisesta 

identiteetin (”ehkä aidompi karjalaisuus on karjalaiset juuret, se menee monen sukupolven 

taakse
263

”) ja muiden Facebook-ryhmän jäsenten arvottaman ”suomalaisemman” karjalaisuuden 

välillä. Vaikka hän määrittelee olevansa erityisesti etninen rajakarjalainen, on hän karjalainen siinä 

missä toisetkin jälkipolvien edustajat sekä ensisijaisesti suomalainen: ”on kaks rinnakkaista 

identiteettiä. Toinen on Suomen kansalainen ja etnisestikin suomalainen, mutta on myös tää 

karjalaisuus”.
264
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Kysyin seuraavaksi haasteltaviltani, mitä karjalaisuus merkitsee heille. Saarni, toisen polven 

ulkosuomalainen, vastasi vain, että ”karjalaisuus merkitsee hyvin vähän”
265

. Utu, kolmannen 

sukupolven edustaja, avasi karjalaisuuden merkitystä hieman enemmän: ”Karjalaisuus merkitsee 

minulle tiettyjä tapoja ja kulttuuria, joita haluan myös omassa perheessäni vaalia.”
266

 Paju koki 

karjalaisuuden antaneen hänelle paljon verrattuna siihen, että hän olisi koko perimältään 

länsisuomalainen:  

 

Oon pohtinut monta kertaa et vaik mä oon syntynyt Länsi-Suomessa ja olen siihen 

kotiseutuun hyvin kiintynyt, niin olen pohtinut et olisin menettänyt hirmuisesti jos mun 

äitinikin olis X-suomalainen eli mun perimäni olisi ihan pelkästään länsisuomalaista. 

Valtavan suuri lisä.
267

 

 

Myrsky katsoo karjalaisuuden vaikuttavan hänen elämässään monin eri tavoin. Merkittävin tekijä 

on karjalankielinen kulttuuri ja siihen liittyvät perheeseen, erityisesti isoäitiin liittyvät muistot. 

Karjalaisuus on hänen identiteettinsä, jolloin se läpäisee hänen elämänsä tavoin, joita hänen on 

vaikea eritellä. Se on hänelle aktiivinen kiinnostuksen kohde, josta hän haluaa oppia lisää. Hän on 

tehnyt tietoisen valinnan myös siinä, että haluaa tarkastella ympäröivää maailmaa karjalaisen 

taustansa kautta:  

 

Toi on vähä vaikee kysymys, et mitä kaikkee. Itelle tietenki se karjalan kieli, vaikken 

ite oo karjalankielinen, niin meillä on perheessä karjalankielistä kirjallisuutta. 

Kertailun vuoks oon lukenut karjalankielisii satukokoelmia ja tarinoita ja siellä on 

ollu paljon tuttui sellaisia, joita oma isoäiti itelleni kerto.  --- Olen tosi kiinnostunut 

karjalaisuudesta, luen karjalaisten kansan historiasta ja muutenkin karjalaisten 

historiasta. Kaikki karjalaisuuteen liittyvä, perinteet. (osa tekstistä poistettu 

tunnistetietojen vuoksi) --- Vähä vaikee sano mitä se karjalaisuus merkitsee, se on niin 

monessa asiassa mukana. Se on osa identiteettiä, historiaa, haluan katsella 

nykypäivän maailmaakin sen karjalaistaustan läpi. --- On vaikee erotella missä se on 

ja mihin se kuuluu, miten se esiintyy.
268
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Kysyin myös, näkyykö karjalaisuus haastateltavien elämässä ja arjessa, ja jos näkyy, niin miten. 

Ulkosuomalaisista Saarni totesi vain: ”Ei näy paljoa”. Pirkko Sallinen-Gimpl (1994) kirjoittaa 

kuitenkin väitöstutkimuksessaan ulkosuomalaistenkin voivan tuntea olevansa ensisijaisesti 

karjalaisia. Esimerkiksi ohimennen kuultu murre tai karjalaisten leivonnaisten tuoksu tai maku 

saattavat laukaista muistoja karjalaisista sukujuurista.
269

 Vaikka Utu ei suoranaisesti mieltänyt 

itseään karjalaiseksi, hänen vastauksessaan näkyy samoja karjalaisuuden elementtejä kuin Sallinen-

Gimplin haastatteluissa: ”karjalan murre ja leipomukset muistuttavat kovasti isoäidistäni” ja 

”Isoäidiltäni opittuina karjalaisina arvoina pidän erityisesti avoimuutta, positiivisuutta ja 

vieraanvaraisuutta; kotini ovet ovat aina avoimet ystäville ja naapureille (ja kaapista tulee aina 

löytyä jotain tarjottavaa odottamattomillekin vieraille…!”
270

 Tapojen ja perinteiden lisäksi 

karjalaisuus näkyy, tai on näkynyt, Suomessa asuvan Pajun arjessa esineinä, tekstiileinä sekä 

valokuvina
271

. Hänellä on tallella sukunsa esineistöä, jota on saatu pelastettua evakkomatkalle 

lähdettäessä. Karjalaisuus näkyy hänen arjessaan myös joissain tavoissa, sanoissa ja sanonnoissa:  

 

Kyl se näkyy sikäli että mulla on aika paljon kodissani ja mökilläni sitä vähää 

esineistöä jota on evakkomatkalla pelastettu. Kyl ne on mulle sellasia tärkeitä niin kun 

jotkut tuttavat sanoo että nää on niitä sun reliikkejäsi. Kun on siel evakkoarkku missä 

on ne tavarat tuotu, on pöytäliinoja ja joitain astioita, valokuvia niin ne on aina siinä 

arkipäivässä. Mut sit se kyl monissa sanoissa ja sanonnoissa jota mä käytän edelleen 

ja jossakin tavoissa. Kyl se tuntuu mun elämässäni kaiken aikaa.
272

 

 

Ortodoksisia siirtokarjalaisia 2010-luvulla tutkinut Helena Kupari (2016) kirjoittaa ortodoksisten 

perinteiden muutoksesta. Esimerkiksi osa pääsiäistavoista, kuten virpominen, on nykyään myös 

muiden kuin ortodoksien pääsiäisperinne
273

. Myrsky mieltää ortodoksisuuden
274

 edelleen liittyvän 

etniseen (raja)karjalaisuuteen ja sen ilmenemismuotoihin. Ortodoksisuus nivoutui hänen 

lapsuudessaan isovanhempien ja hänen lapsuudenkotinsa tapoihin ja perinteisiin. Isovanhempien 

eläessä karjalaisuus oli enemmän läsnä tapojen ja esineiden muodossa. Ennen teini-ikää hänkin 

tunnusti ortodoksista uskontoa, mutta on nykyään ateisti. Koska hän liittää uskonnollisuuden 
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perinteiseksi kokemaansa karjalaisuuteen, ei hän miellä karjalaisuuden juurikaan enää näkyvän 

arjessaan. Silti hän vanhempiensa ja sukulaistensa luona vieraillessaan osallistuu traditioihin:   

 

Se uskonto, ortodoksisuus, jonka tietyl taval liitän tähän etniseen karjalaisuuteen, 

koska moni heistä oli ortodoksi, noin kolmeentoista ikävuoteen asti se näytteli 

jonkunmoista roolia. En voi sanoo et koskaan ollu uskonnollinen mut se oli osa 

identiteettiä. --- Sinällään se ortodoksisuuskaan ei sinällää oo enää mun elämässä 

eikä se oo osa identiteettii. Meil on perhees kyl ollu. Ite kun oon tällane ateisti, niin en 

juhli mitään uskonnollisia juhlapyhiä. Pääsiäinen meil on ollu perhees ortodoksisii, 

etnisii karjalaisia tapoja, pääsiäismunien värjääminen niinku miten se ennen 

Karjalassa tehtiin, pasha, perinneruuat. Etenkin sillon kun isovanhemmat oli 

hengissä, sillon kun siellä kävi, kaikki leivonnaiset oli karjalaisia, sisustus, oli 

kirjontaa. Meil oli kotona ikonostaasi, mun vanhemmat luopu siitä ihan hiljattain, 

pisti ikonit myyntiin. Miten itse henkilökohtasesti juhlia juhlin tai kotini sisusta, niin ei 

se karjalaisuus siinä näy, koska se perinteinen karjalaisuus, siihen liitty nää 

uskonnolliset asiat eikä ne muuta näyttele mun elämässä kun, oon ehkä vähän 

amatööri antropologi, ne on kiinnostavia juttuja mut ei tunnustuksellisia asioita. Oon 

sit kylmästi jättänyt pois sellaisia asioita, jotka ovat sidoksissa uskonnollisuuteen. 

Aina kun sukulaisis käy ja vanhemmilla, niin hauskahan niitä traditioitakin on välillä 

harjottaa.
275

  

 

Tekemissäni haastatteluissa tuli esille myös halu siirtää oma karjalainen kulttuuri joko omille 

lapsille, lähisukulaisille tai jopa omille vanhemmille. Kolmannen polven haastateltavat toivat esille 

myös kulttuurin siirtämisen omille lapsilleen. Utu toteaa asian näin: ”Sain hiljattain ensimmäisen 

lapseni, ja tämän perheenlisäyksen myötä heräsi uudelleen kiinnostus omiin sukujuuriini. Kun 

lapseni kasvaa, haluan kertoa myös hänelle perheemme karjalaistaustasta”.
276

 Myrsky kertoo 

aikomuksistaan seuraavasti: ”Kyl mul on tarkotus, kun joku päivä saa omii lapsii niin mie haluaisin 

niist kasvattaa kakskielisii, karjalankielisii ja suomenkielisii.”
277

 Toisen sukupolven edustaja, 

Facebook-ryhmän perustaja Paju kertoo ajatelleensa lähisukulaisiaan perustaessaan ryhmäänsä, 

jotta näillä olisi halutessaan mahdollisuus etsiä tietoa juuristaan:  
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Ajattelin esimerkiksi mun veljeäni ja veljen lapsia et ei he tunne karjalaisuudesta 

sellasta kohottavaa tunnetta mutta kuitenkin heissäkin on osa sitä karjalaisuutta, 

hekin ovat siirtokarjalaisten jälkipolvia, oli he sit kiinnostuneita siitä, halusivat he 

ylläpitää sitä tai ei tai tuntevatko he itsensä karjalaisiksi, niin he kuitenkin ovat 

siirtokarjalaisten jälkipolvia.
278

  

 

 

Myrsky siirtäisi mielellään tietoa kulttuuristaan myös sisaruksilleen, joiden hän ei ole kokenut 

olevan siitä kiinnostuneita. Hän on kuitenkin tarjonnut heille mahdollisuuden löytää lisätietoa 

kertomalla Facebookin karjalaisryhmistä. Hänen isänsä on kiinnostunut uudelleen sukujuuristaan ja 

liittynyt niihin liittyviin Facebook-ryhmiin: 

 

--- kysyin siskoiltaki et mitä karjalaisuus teille merkitsee. Ne ei oo koskaa oikein 

välittäneet siitä. En tietenkään pakota niille mitään kurkusta alas, mut kerroin niistä 

karjalaisryhmistä, niin ei oo niin kiinnostaneet. Iskä liitty kans joihinki 

karjalaisryhmiin ja kuuluu johonki suku, jossa on sukulaisia, joku suljettu ryhmä.
279

  

  

 

Karjalaisuus ja Facebookin Karjala-ryhmät 

 

Sanastokeskus TSK ry:n (2010) mukaan sosiaalinen media ja yhteisöllinen media ovat 

synonyymeja toisilleen. Sosiaalinen, tai yhteisöllinen media, on viestinnän muoto, jonka avulla mm. 

luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.
280

 Facebook sosiaalisena mediana tarjoaa ryhmien 

perustamisen muodossa alustan erilaisten karjalaisten yhteisöjen muodostamiselle. Karjalaisten 

Facebook-ryhmien perustajina ovat toimineet yksittäiset henkilöt, mutta ryhmissä saattaa nykyään 

olla yli 15 000 jäsentä. Yhteensä Facebookin Karjala-ryhmissä on kymmeniä tuhansia jäseniä 

(Kaavio 1). Jäsenten lukumäärän perusteella voi todeta, että ryhmiä, tai niiden aihepiirejä, kohtaan 

tunnetaan suurta kiinnostusta. Niiden kohdalla erityisesti korostuu Facebookin mahdollistama 

yhteisöllisyyden ulottuvuus.   
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Anna Haverinen (2015) on kirjoittanut virtuaalisten muistomerkkien yhteydessä myös Facebookista 

ja yhteisöllisyydestä. Artikkelissaan Facebook, Ritual and Community – Memorialising in Social 

media hän kirjoittaa, että Facebookissa harjoitetaan kommemoraation ja suremisen rituaaleja. Hän 

käyttää Victor Turnerin kehittämää termiä existential/spontaneous communitas kuvaamaan 

tutkimiensa rituaalien rakentamaa ja niiden ylläpitämää yhteyttä yksilöiden välillä.
281

 Victor Turner 

(2008 [1969]) liittää eksistentiaalisen/spontaanin communitaksen välittömään tuttuuden tunteeseen 

sellaisten yksilöiden välillä, jotka kuuluvat tiettyyn sosiaaliseen ryhmään
282

. Haverisen tutkimat 

yhteisöt ja muistin paikat syntyivät spontaanisti esimerkiksi Facebookiin, jonne luotiin 

edesmenneen henkilön muistelua varten muistosivu. Tällöin digitaalisen yhteisön erottaa 

tavallisesta yhteisöstä yhtäaikaisuuden tunne, nopeus ja saavutettavuus. Merkittävää Haverisen 

mukaan on myös näiden yhteisöjen reaaliaikaisuus ja kommunikaation määrä.
283

 Kun Haverisen 

tutkimuksessa korostuu turnerilaisen communitaksen tilapäisyys ja rajatun ajan kestävä tunne 

yhteenkuuluvuudesta, oman aineistoni perusteella se sopii Facebookin karjalaisryhmiin vain 

yhteisöllisyyden ja tuttuuden tunteiden osalta. Digitaalisten karjalaisryhmien yhteisöllisyyden on 

tarkoitus olla jatkuvaa ja ajallisesti rajaamatonta. Siinä missä edesmenneen läheisen muistelu 

pysähtyy menetyksen hetkeen, karjalaisryhmien toiminta suuntautuu menneisyyden lisäksi 

tulevaisuuteen, koska menetyksen hetkeen pysähtyminen tarkoittaisi jähmettymistä evakkomatkan 

ja kodin menetyksen muisteluun. Karjalaisryhmissä muistelu on osa sisältöä, mutta se ei kata 

kaikkia teemoja.  

 

Eksistentiaalisen/spontaanin communitaksen sijaan mielestäni karjalaisryhmiä kuvaa paremmin 

Turnerin termi normative communitas. Vaikka karjalaisryhmiä oli perustettu spontaanisti ja niihin 

oli liitytty spontaanisti, jäsenmäärien lisääntyessä ryhmiä on jouduttu organisoimaan. Ryhmän 

perustajan Pajun kuvauksessa näkyvät spontaanius ja Facebookin luonne sosiaalisena verkostona:  

 

”--- perustin, oikeestaan aika ykskaks ja ex tempore---. Mut se kyllä lähti siitä sil taval 

elämään omaa elämäänsä et kyl sinne heti tuli mun kavereista kymmeniä jäseniä 

mutta se sitten heidän kavereittensa kavereiden kautta levisi ja sinne alkoi tulla 

jäseniä lisää ja lisää”.
284
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Turner kirjoittaa, että kaikki spontaanit communitakset käyvät läpi muutoksen rakenteellisiksi, 

normatiivisiksi communitaseiksi
285

. Karjalaisryhmien kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että ryhmille on 

luotu sääntöjä ja niiden noudattamista valvovat ylläpitäjät. Paju oli ensin ylläpitäjänä 

perustamassaan ryhmässä, mutta jäsenmäärän kasvaessa hänen oli rekrytoitava muitakin ylläpitäjiä: 

 

Mä olin aluksi siinä ylläpitäjänä mut sit kun sinne alkoi tulla enemmän väkeä ja ihan 

tuiki tuntemattomia ja vieraita, niin kuin monta kertaa käy et sit tuli sellaisia joilla on 

kärkäs kynä eli sit totesin et ei tää nyt ihan riitäkään, että oon perustanut tän ryhmän 

ja käyn katsomassa mitä täällä tapahtuu.--- XX on siellä kyllä ollut hyvin heti alusta 

asti ja edelleen hyvin ahkera. On pitkältä hänen ansiotaan siitä on näin suuri tullut, et 

mä oon vain sen perustanut. Olin mäkin siinä sitten vielä ylläpitäjänä, kun XX:kin oli 

siinä, mut XX:n kautta saatiin lisää ylläpitäjiä ja jossain vaiheessa mä jättäydyin siitä 

kokonaan pois.
286

         

 

Mikä sitten sai ryhmien perustajat perustamaan ryhmänsä? Haastattelin itse erästä perustajaa, Pajua, 

ja löysin myös Karjala-lehdessä vuonna 2010 olleen artikkelin ”Internet yhdistää kaikenikäiset 

karjalaiset”
287

. Artikkelissa haastateltiin Karjala-aiheisten ryhmien perustajia. Jani Timonen, joka 

perusti ”Karjalaiset”-ryhmän vuonna 2007, kertoi tavoitteenaan olleen sellaisten karjalaisuuteen 

liittyvien tietojen ja tarinoiden kokoamisen, joita ei löydy kirjoista. Hän sanoo ihmisten tarpeen 

kartoittaa omia juuriaan olevan ryhmän suosion taustalla
288

. Sarita Pasma perusti ”Vaik mie lähtisin 

Karjalasta, niin Karjala ei lähe miust” ˗ryhmän vuonna 2008. Hän pohtii artikkelissa omia 

motiivejaan: ”Paljon muualla asuneena miettii kuka on, mistä ja miksi on sellainen kuin on. Sillä 

hetkellä oli kai tarve vahvistaa omaa minäkuvaa”.
289

 ”Karjalassa ovat juureni” ˗ryhmä on artikkelin 

mukaan määritelty yhteisöksi ”kaikille heille, jotka omistavat verisiteet Karjalaan”. Ryhmän 

perustaja Tatu Metso sanoo: ”Karjalaisuus on osa minua. Ryhmän perustaminen on vähintä mitä 

voin tehdä avatakseni mahdollisuuden muillekin pitää yllä, edes aika ajoin, asiaa joka liittyy 

juurtemme vahvistamiseen”.
290

 Maritta Lehvonen perusti vuonna 2009 ryhmän ”Juuret 

rajantakaisessa kauniissa Karjalassa”, kun  
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karjalaisuus ja halu tutkia juuria nosti taas päätään --- Halu oli siis löytää 

heimosisaria ja ˗veljiä, koota yhteen ihmisiä joilla jotkut juuret tulevan nimenomaan 

luovutetusta Karjalasta koska siihen liittyen ihmisillä on aivan omat juttunsa, 

ajatellen sukujen luovutettuja maita, evakkoteitä, uudelleen asuttamista täällä puolen 

Suomea jne. Toivoin, että ryhmä voisi olla kaikille kaltaisilleni paikka jossa jakaa 

sekä löytää tietoa, ehkä jopa uusia sukulaisia ja samoilla kylillä asuneita.
291

 

 

Edellä mainitun artikkelin haastatteluissa ryhmän perustamisen motiivina korostuu mahdollisuuden, 

yhteyden ja paikan luominen
292

 joko omiin juuriin, toisiin samankaltaisessa tilanteessa oleviin sekä 

karjalaisten tiedoille ja tarinoille. Mahdollisuuden luominen kuvastuu myös ryhmän perustajan 

Pajun ajatuksessa omista sukulaislapsistaan: ”Oli he sit kiinnostuneita siitä, halusivat he ylläpitää 

sitä tai ei tai tuntevatko he itsensä karjalaisiksi, niin he kuitenkin ovat siirtokarjalaisten 

jälkipolvia”
293

. Eli jos sukulaislapset joskus kiinnostuvat sukujuuristaan, tiedon löytäminen on 

mahdollistettu ryhmän perustamisen myötä.  

 

Kysyin Pajulta, mikä sai hänet perustamaan oman ryhmänsä. Hän kertoo, että karjalaisuudesta 

kiinnostuneena hän etsi itseään kiinnostavaa ryhmää. Hän löysi jäsenmäärältään suuriakin ryhmiä, 

mutta koska hän koki, ettei löytänyt tarpeeksi arvo- ja tunnelataukseltaan neutraalia ryhmää, hän 

perusti oman:  

 

Koska karjalaisuus mua kiinnosti niin kävin sit etsimässä millaisia karjalaisuuteen 

liittyviä Facebook-ryhmiä siellä on ja olihan niitä siis jo silloin monia missä oli 

paljonkin jäseniä, mutta jotenkin se mitä mä ajattelin, mikä musta ois kiinnostavaa tai 

mielenkiintoista niin sellasta ryhmää siellä ei sit ollut tai ehkä en sit löytänyt. Sen 

takia perustin, oikeestaan aika ykskaks ja ex tempore kun mua kiinnostais semmonen 

et jos ei ois semmosta suurta, mites mä sen sanoisin, tunnelatausta tai arvostusta 

siihen, kun oli tän tyyppisiä ryhmiä että Rakas entinen Karjala tai Juuret kauniissa 

Karjalassa.
294

 

  

Pajun kuvailemia tunne- tai arvolatausta sisältäviä ilmaisuja löytyi myös Karjala-lehden artikkelista. 

Haastatteluissa puhutaan ”verisiteistä” ja ”heimosisarista ja –veljistä”. Arvolatausta voi katsoa 
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olevan myös ajatuksessa sukujuurten tai kokemusten erityisyydestä: ”--- jotkut juuret tulevan 

nimenomaan luovutetusta Karjalasta koska siihen liittyen ihmisillä on aivan omat juttunsa, ajatellen 

sukujen luovutettuja maita, evakkoteitä, uudelleen asuttamista täällä puolen Suomea jne”.  

 

Siirtokarjalaisiin sukujuuriin liittyvä pääkertomus evakkomatkasta tuo myös haastateltavieni 

elämään erityisyyden kokemuksen. Ulla Savolainen (2015) kuvaa evakkomatkan jakaneen 

siirtokarjalaisten elämän kahtia: aikaan kotona ja aikaan poissa kotoa
295

. Sota-aika saattoi merkitä 

käännekohtaa myös aikakäsitykselle
296

. Evakkomatkan merkityksestä kertoo kolmannen 

sukupolven edustaja Utu: ”Olen ylpeä karjalaisjuuristani ja koen esimerkiksi isovanhempieni 

evakkomatkan tärkeänä osana perheemme historiaa.”
297

 Myös ryhmän perustaja Paju nosti esille 

evakkouden erityisen kokemuksen yhdistävänä tekijänä:  

 

Ajattelin et ne ihmiset jotka ehkä tulis siihen ryhmään niin miten tahansa he sitten 

mieltääkään oman identiteettinsä niin heitä kaikkia yhdistää se, et heidän suvussaan 

on koettu se suuri yhteinen kertomus et on jouduttu lähtemään koti, on jouduttu 

muuttamaan vieraisiin olosuhteisiin ja sit rakentamaan hyvinkin alusta lähtien se 

elämä ja arkipäivä, tulevaisuus uudestaan. Se oli oikeastaan se lähtökohta miks mä 

halusin tän tyyppisen ryhmän perustaa.
298

 

 

Myrskyn haastattelussa nousi esiin useassa kohtaa karjalaisten, erityisesti karjalankielisten 

karjalaisten, negatiiviset kokemukset muualle Suomeen asettauduttaessa. Evakkoon joutuessaan he 

saattoivat tuntea häpeää sukujuuristaan ja peitellä niitä.
299

 Heli Kananen (2010) on kirjoittanut eri 

lähtöalueilta kotoisin olevien ortodoksien erilaisesta kohtelusta, jonka hän arvelee olleen seurausta 

mahdollisesti harjoitetusta eriarvoistaneesta sijoituspolitiikasta
300

. Saarnin haastattelusta voi 

päätellä, että hänelle ovat negatiivisesti merkittäviä asioita sodan evakoille ja heidän jälkeläisilleen 

aiheuttamat traumat: ”juurettomuuden, sodan jättämät jäljet vanhempiimme---. Valitettavasti minun 

on vaikea löytää positiivisia puolia karjalaisuudesta”
301

.  

 

Mikä sitten sai haastateltavani etsimään Karjala-aiheisia Facebook-ryhmiä ja liittymään niihin?  
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Saarnille ystävä oli kertonut ryhmästä
302

, ja Utu löysi ryhmän satunnaisesti Facebookin 

hakutoiminnolla etsiessään Karjalaan liittyviä ryhmiä. Hän oli etsimässä tietoa sukujuuristaan.
303

 

Sukujuurten, sukuun liittyvän tiedon ja sukulaisten löytäminen tulivat myös Karjala-lehden 

artikkelissa: ”Toivoin, että ryhmä voisi olla kaikille kaltaisilleni paikka jossa jakaa sekä löytää 

tietoa, ehkä jopa uusia sukulaisia ja samoilla kylillä asuneita.” Sukujuuret ja identiteetti mietityttivät 

myös toista ryhmän perustajaa: ”Paljon muualla asuneena miettii kuka on, mistä ja miksi on 

sellainen kuin on.” Yksi perustajista pohtii ryhmien suosion taustalla olevan ihmisten tarpeen tutkia 

sukujuuriaan.
304

 Kolmannen sukupolven edustaja Myrsky oli ensin liittynyt isovanhempiensa 

kotipitäjän ryhmään. Samoihin aikoihin hän liittyi sukututkimussivustoon. Hän arvelee etsineensä 

ryhmiä edellä mainitun kotipitäjän nimellä. Syyksi liittymiselle hän mainitsee mm. sukulaisten 

löytämisen ja kiinnostuksen karjalaisuutta koskeviin keskustelunaiheisiin: 

 

Ja syy miks liityin, on varmaan kiinnostus siitä omasta ossista ja siitä, et mahollisesti 

pääsee löytään sukulaisii, joihin ei oo ollu linkkii tai karjalaisuutta koskevii 

keskusteluaiheit. Sillon se alko kiinnostaa enemmän aktiivisesti, esimerkiks kysyin 

siskoiltaki et mitä karjalaisuus teille merkitsee.
305

  

 

Utulle lapsen syntymä antoi sysäyksen etsiä sukujuuriin liittyviä Facebook-ryhmiä ja liittyä niihin. 

Hän haluaa siirtää lapselleen tiedon perheensä karjalaisuudesta. Hän oli yleisemminkin kiinnostunut 

karjalaisten historiasta, myös ryhmään tallennetuista valokuvista hänen isovanhempiensa 

kotipitäjistä: 

 

Sain hiljattain ensimmäisen lapseni, ja tämän perheenlisäyksen myötä heräsi 

uudelleen kiinnostus omiin sukujuuriini. Kun lapseni kasvaa, haluan kertoa myös 

hänelle perheemme karjalaistaustasta. XX-ryhmään liityin koska olin kiinnostunut 

oppimaan enemmän karjalaisten historiasta ja mm. valokuvista niiltä alueilta, joista 

isovanhempani ovat lähtöisin.
306
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Kysyin haastateltaviltani myös Facebook-ryhmän merkityksestä. Oliko ryhmän löytäminen 

vaikuttanut siihen, kuinka karjalaisiksi he tuntevat itsensä? Saarni oli löytänyt ryhmän kautta 

kaukaisia sukulaisia, mutta ryhmään liittyminen ei vaikuttanut siihen, kokiko hän itsensä 

karjalaiseksi
307

. Utu kokee Facebook-ryhmän vahvistaneen hänen karjalaista identiteettiään. Hän 

kokee tärkeänä, että ulkomailla asuessaan on saanut kontaktin ja mahdollisuuden kuulua 

karjalaisyhteisöön sekä sen päivittäiseen keskusteluun. Hän kokee itsensä vahvemmin karjalaiseksi 

keskustelun myötä ja hänen tietoisuutensa omista juuristaan on vahvistunut. Hän painottaa, että 

ulkosuomalaisena tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Facebookin kyseistä ryhmää:  

 

Uskon että Facebook-ryhmä on osaltaan vahvistanut kokemustani omasta 

karjalaisuudestani. Etenkin näin ulkomailla asuessa Facebook on tuonut 

mahdollisuuden kuulua karjalaisyhteisöön, jossa lähes päivittäin käydään 

karjalaisuuteen liittyvää keskustelua, mikä on vahvistanut omia muistojani ja lisännyt 

tietoisuutta omista juuristani. Ilman Facebookia ja kyseistä ryhmää ei tämä olisi 

minulle mahdollista, sillä XX:ssa (ulkomailla) ei luonnollisestikaan ole minkäänlaista 

karjalaisyhteisöä.
308

  

 

Hän myös uskoo, että ”Yhteisöllisyydellä ryhmä vahvistaa myös yksilöiden karjalaista identiteettiä, 

ainakin omalla kohdallani on näin käynyt.”
309

 Myös Myrsky katsoo Karjala-ryhmien löytymisen 

vaikuttaneen siihen, miten karjalaiseksi hän tuntee itsensä. Tiedon löytyminen satojen vuosien 

taakse ulottuvista sukujuurista toi hänen karjalaisuuteensa konkreettisen näkökulman. Lisäksi hän 

kokee myönteisenä muiden karjalaisten löytämisen. Samankaltainen, karjalaisista juurista nouseva 

tapa jäsentää ympäröivää maailmaa, vahvistaa yhteistä kokemusta karjalaisuuden vaikutuksista: 

 

Tavallaan joo. --- Tietyl taval siihen tuli sellanen konkreettisempi pinta, tosiaan 

omatkin sukujuuret on satojen vuosien takaa täältä ja näki nimii, kuin nimetkin on 

vaihtuneet. Nykypäivän kantasuomalaisil standardeil hyvinkin eksoottisii nimii jotkut 

nää vanhat karjalaisnimet. Kyl se vähän vahvisti omaa karjalaisidentiteettii. 

Tällaselle nykyaikaselle ihmiselle siitä tuli sellanen interaktiivisempi juttu, pääsit 

jonneki sivustoon ja siel klikkaileen. Tietysti on ollu huojentavaa, kun on tavannu 

toisii karjalaisii, joilla sit onkii samanlaisii ajatuksii ja vähän samanlainen 
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katsantokanta, et katsoo maailmaa ja on tehny samanlaiset havainnot ja 

johtopäätökset. --- Mut on se kaiken kaikkiaan syventäny omaa karjalaisuutta ja 

identiteettiä, tietoutta siitä asiasta ja katsantokantoja.
310

 

 

Facebook-ryhmän perustaja Paju taas ei kokenut oman tai muiden ryhmien vaikuttaneen omaan 

karjalaisuuden kokemiseensa. Se on ollut hänessä aina vahvana. Ryhmät ovat kuitenkin 

vaikuttaneet siihen, kuinka hän näkee karjalaisuuden elinvoimaisuuden ja merkityksen. Tavallisten 

karjalaisten pitäjäjuhlien osallistujamäärät saattavat hänen mukaansa vähentyä, mutta Facebook-

ryhmien ansiosta hän katsoo karjalaisuuden olevan edelleen elinvoimaista: 

 

Ei ne oo vaikuttanu siihe. Mullon se oman karjalaisuuden kokeminen, se on kyllä ollu 

mulla aina niin vahva, et ne ei oo vaikuttaneet mun omaan kokemiseeni, mut ne 

(ryhmät) on kyllä vaikuttaneet siihen mielikuvaan karjalaisuuden elinvoimaisuudesta 

ja merkityksestä. Kyl niissä on jytyä edelleen, kun tossa kun vuosia vuosia sitten on 

pohdittu sitä millon karjalaiset pitäjäjuhlat tulevat loppumaan kun väki vanhenee ja 

väkimäärä vähenee. --- Oon pohtinu sitä kun on multa joskus kysytty sitä miten mun 

mielestäni säilyykö karjalaisuus vai tuleeko se häviämään
311

, niin oon pohtinu sitä 

että totta kai sitä mukaa kun omakohtaisen kokemuksen siitä omaavien määrä 

vähenee niin totta kai se hiipuu.
312

 

 

Vastausten perusteella voi päätellä, että toisen sukupolven edustajien, joiden suhde karjalaisuuteen 

on ollut jo ennen ryhmien löytymistä selkeämpi, kokemukseen karjalaisuudesta ryhmät eivät ole 

vaikuttaneet. Sen sijaan kolmannen sukupolven edustajille, jotka olivat löytäneet ryhmät 

sukututkimusinnon herätessä, ryhmät olivat vaikuttaneet karjalaisidentiteettiä vahvistavasti. 

Suppeahkon tutkimusaineiston perusteella asiasta ei voi kuitenkaan vetää laajoja johtopäätöksiä. 

Siitä, miten Karjala-aiheiset Facebook-ryhmät vaikuttavat jäsentensä karjalaisuuden kokemiseen, 

toteaa Myrsky oivaltavasti:  
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On ollu pienii pettymyksii, sitä ennen on ollu tavallaan romantisoitu kuva 

karjalaisuudesta, et se on avannu silmii ja opettanu sit itteäkin, kun on käyny siel 

enemmän tutkii mitä kaikkee karjalaisuus voi tarkoittaa eri ihmisille.
313

 

Karjalaisuuden omakohtaisen kokemuksen lisäksi halusin selvittää, miltä karjalaisuus näyttää 

heidän näkökulmastaan Facebookissa. Saarni totesi vain, että ”yli-ihannoidulta”
314

. 

Romantisoidusta (Karjala-)kuvasta
315

 tai ”kohottavasta tunteesta”
316

 puhuvat myös Paju ja Myrsky. 

Utun mielestä karjalaisuus näyttäytyy positiivisena, mikä johtuu siitä, että ryhmät muodostavat 

henkilöt, jotka ovat ylpeitä juuristaan. Hänen oletuksensa mukaan ryhmiin tuskin muutoin 

liityttäisikään. Tähän päättelyyn löytyy poikkeus omasta aineistostani, Saarni. Hänen vastauksistaan 

voi päätellä, ettei hän koe karjalaisuuttaan merkitykselliseksi, ja silti hän on liittynyt ryhmän 

jäseneksi
317

. Utu kertoo näkemyksistään näin:   

 

Facebookissa karjalaisuus näyttäytyy positiivisesti sellaisten ihmisten ilmaisemana 

jotka ovat ylpeitä juuristaan (luonnollisesti kukaan muu tuskin ko. Ryhmään 

liittyisikään). Facebookissa karjalaisuus muodostuu yhteisestä murteesta, tavoista ja 

historiasta joka yhdistää tiettyä ihmisryhmää.
318

  

 

Myrsky näkee karjalaisuuden Facebookissa elinvoimaisena, koska ryhmiin liittyy jatkuvasti jäseniä, 

jotka ovat vasta aloittaneet omien sukujuuriensa tutkimisen. Tunnistautumisen jälkeen he kertovat 

etsivänsä lisätietoa. Tunnistautumisena voi toimia vaikka sen kertomisen, että missä pitäjässä 

isovanhemmat olivat syntyneet. Myrskyn mielestä Facebook edelleen tavoittaa ihmisiä, joille 

karjalaiset sukujuuret ovat vielä uusi asia. 

 

Kyl mun mielestäni on (elinvoimainen). Kun nois ryhmissä liikkuu niin kyl siel on 

jatkuvasti sellasia, jotka ovat nyt vasta tulleet näihin ryhmiin ja kertovat mistä 

isovanhemmat oli ja sellasia jotka kertoo et hän ei tiedä mitään muuta kuin et isoisä 

oli syntynyt tän nimisessä pitäjässä, et haluaisin saada jotain lisätietoa siitä. Kyl se 

mun mielestä näyttäytyy elinvoimaisena siellä ja edelleen se tavottaa sellasia ihmisiä, 

joille se on uusi asia ja tavallaan tuntematon, et se halu tietää, se on kyllä suuri.
319
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Facebookin yhteisöllisyys ja sosiaalinen verkottuminen näkyvät muun muassa uusien sukulaisten 

löytämisenä. Haastateltavistani Saarni ja Paju on löytänyt karjalaisryhmien kautta sukulaisiaan, 

Myrskyllä se oli yksi motivaation lähde hänen liittyessään karjalaisryhmiin
320

. Joidenkin kanssa 

Paju on verkostoitunut myös ryhmän ulkopuolella, henkilökohtaisella tasolla:  

 

Oon löytäny ja oon löytäny sitä kautta kaukaisia sukulaisia ja semmosiakin joista on 

sitten tullut Facebook-kavereita. Me ollaan niinku kolmansia serkkuja, että meidän 

isoäidit ovat olleet serkkuja ja meidän äidit ovat pikkuserkkuja ja me ollaan 

kolmansia serkkuja. Nekin on löytynyt just sillä tavalla, et on ollu jotain keskustelua 

Karjalan pitäjästä X sen ja sen nimisiä ja joku on sieltä vastannut et hei, munkin 

suvussa on sellaisia. On löytynyt sitä kautta ihan uusia sukulaisia, joita en ole tiennyt 

olevan olemassakaan.
321

 

 

Paju näkee Facebookin välineenä vaikuttaneen karjalaisuuden kokemisen elinvoimaisuuteen. Hän 

mainitsee erityisesti nuoremmat ikäryhmät, joille voi olla luontevaa tuoda karjalaisuuttaan esille 

Facebook-ryhmässä Karjalaisille kesäjuhlille osallistumisen sijaan:   

Mut kyl nää Facebook-ryhmätkin on vaikuttaneet siihen karjalaisuuden kokemisen 

elinvoimaisuuteen et on tavallaan uusi väline, jossa sitä voi tuoda esille, et 

nuoremmatkin ihmiset voi kokea sitä omanlaista karjalaisuuttaan näissä Facebook-

ryhmissä, vaikka heille ei koskaan tulis mieleenkään lähteä karjalaisille pitäjäjuhlille. 

Tavallaan se karjalaisuuden kokemisen muoto muuttuu ja tavat tuoda sitä esille 

muuttuu.
322

 

Myrsky kertoo, että etenkin vanhemmat ikäpolvet osallistuvat aktiivisesti ryhmiin. Hän on 

kuitenkin huomannut, että ryhmissä on paljon sellaisiakin jäseniä, jotka ovat vain passiivisesti 

mukana. He eivät ainakaan näkyvästi osallistu ryhmään. Näkemykseni mukaan myös passiivinen 

jäsenyys on huomionarvoista, koska jokin ryhmässä, sen teemassa tai jäsenissä on niin merkittävää, 

että henkilö on halunnut liittyä siihen, tai ettei hän ole luopunut jäsenyydestä. Kenties jo pelkkä 
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jäsenyys on heille tapa ilmaista karjalaisuuttaan, tapa tunnistautua karjalaiseksi karjalaisten 

joukossa.   

Monet siel on tosi aktiivisia. Etenkin vanhempi sukupolvi, lähempänä eläkeikää tai 

reippaasti ylikin jo. --- Siel on omat aktiiviset porukat, moniin ryhmiin kuuluu aivan 

valtavii määrii ihmisii, joist suurin osa vaan kuuluu niihin ryhmiin, ei välttämättä 

seuraa niitä millään tavalla.
323

 

Haastattelujen lopuksi annoin informanteille mahdollisuuden kertoa, tuleeko heille jotain muuta 

mieleen karjalaisuudesta ja/tai Facebookista. Vastauksissa nousi merkittäväksi teemoiksi tarve 

käsitellä jälkipolvien siirtokarjalaiskokemuksia ja ylisukupolvinen vaikeneminen. Kaksi 

haastateltavaa nosti esiin tarpeen antaa tilaa keskustelulle evakkouden kipeistä kokemuksista. Toista 

jälkipolvea edustava Saarni puhuu jälkipolvien ryhmästä, jossa voisi keskustella asiasta ilman 

karjalaisuuden tai evakkouden romantisointia: 

 

Ihanteellinen ryhmä olisi missä voisi realistisesti keskustella karjalaisuuden 

vaikutuksesta elämäämme; juurettomuuden, sodan jättämät jäljet vanhempiimme ja 

kuinka niistä itse olemme selviytyneet. Ei sentimentaalisesti ihannoiden.
324

 

 

Kolmatta sukupolvea edustava Myrsky myös kokee tarpeelliseksi keskustella ikävistä asioista. 

Hänen mukaansa niistä tulisi keskustella, koska monilla ihmisillä on karjalaisuuteen ja evakkouteen 

liittyviä ikäviä kokemuksia, joista he haluavat puhua. Facebook-ryhmien jäsenet ovat yleiselläkin 

tasolla yksilöitä ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. Siinä, missä yksi katsoo asian jo käsitellyksi, 

toinen haluaisi vielä käydä sitä läpi.   

Huonon puolen on, siel (Facebook-ryhmässä) on ain jonkunnäkönen porukka tai 

henkilö, joka koittaa hyssytellä. Esimerkiksi aina jos tulee jotain kipeitä asioita, joista 

voi puhuu ihan sivistyneesti, niin ain siel on joku joka sanoo, ettei näist tarvii enää 

puhuu, et nää asiat on käsitelty. Mut selvästi ne ei oo käsitelty, kun monil ihmisil on 

kipeit juttui josta ne haluu jutella. Karjalaisryhmät on kuin poikkileikkaus koko 

yhteiskunnasta, siel on niin erilaist porukkaa.
325
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Pirkko Sallinen-Gimpl (1994), Tarja Raninen-Siiskonen (1999) ja Heli Kananen (2010) ovat 

tutkineet sekä evakoiden että heidän jälkeläistensä negatiivisia kokemuksia karjalaisuudestaan 

suhteessa sotien jälkeisen ajan kantaväestöön. Sallinen-Gimpl pohtii, miksi siirtokarjalaiset eivät 

aikoinaan ole kertoneet kantaväestön suunnalta kokemastaan torjunnasta. Hän toteaa, että kyseessä 

saattoi olla itsevarjelu, koska oli pakko selviytyä.
326

 Kananen katsoo vaikenemisen olleen myös 

rakenteellista. Vaikeneminen oli hänen mukaansa 1940‒50-lukujen Suomessa yleinen tapa käsitellä 

henkisiä kriisejä.
327

 Negatiivisista kokemuksista puhumattomuus ja kokemusten ylisukupolvisuus 

näkyvät kolmannen sukupolven Utun ja Myrskyn haastatteluissa. Utu kertoo, etteivät hänen 

isovanhempansa ole juuri puhuneet elämästään Karjalassa tai sodissa kaatuneista sisaruksistaan. 

Utu on itse etsinyt tietoa edesmenneistä sukulaisistaan Internetistä mm. Sotapolku-sivustolta. 

 

Isovanhempani eivät ole koskaan paljoa puhuneet Karjalasta ja mm. sodassa 

kaatuneet veljet ja siskot he ovat maininneet vain nimiltä, joten olen itse päätynyt 

hakemaan tietoa heistä mm. Sotapolku-sivustolta
328

. 

 

Myrsky pohtii haastattelussa sukunsa vaikenemista karjalaisuudestaan. Hänen isänsä, joka on toista 

siirtokarjalaissukupolvea, osasi puhua karjalan kieltä, muttei halunnut käyttää sitä. Myrskyn 

mukaan hänen lapsuuden perheessään ei juuri puhuttu karjalaisuuteen liittyvistä asioista, eivätkä 

hänen isänsä tai isovanhempansa ilmeisesti tuoneet rajakarjalaista kulttuuriaan näkyvästi esille. 

Myrsky tuo esille mahdollisuuden, että omasta kulttuuristaan vaikeneminen on ollut yhteydessä 

siihen, kuinka asutuspaikkakunnalla on etnisiin karjalaisiin suhtauduttu. Hän arvelee, että osa 

etnisistä karjalaisista ja heidän jälkeläisistään häpesi karjalaisuuttaan
329

. Hän kertoo, että hänen 

suvussaan karjalankielen puhumisessa hypättiin yhden, hänen isänsä, sukupolven yli. 

 

Tietysti on paljon sellasia keski-ikäsii, heiä vanhemmat saattoi olla karjalankielisii ja 

koton puhuttii viel, meil ko ei puhuttu, isovanhemmat puhu. Siin on yhden sukupolven 

väli. Isäkii sinänsä osas puhuu, mut ei se vaan kuulunu sen sukupolven juttuihin.
330
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--- lapsuudessa se ei ollut sellasta tietoista se karjalaisuus meidän perheessä, iskä ei 

hirveemmin puhunu niistä asioista, nyt teini-iän jälkeen kun on käyny opettaan sitä 

niin mun isovanhemmatkaan ei ilmeisesti, oon lukenu ja kuullu ett ilmeisesti iso osa 

etnisistä karjalaisista ja heiän jälkeläisistään, jokut jopa tietyl taval jopa häpes sitä 

karjalaisuuttaan. Se suhtautuminen eri puolil Suomee oli vähän nuivaa ja ne ei 

mitenkään toitottaneet sitä karjalaisuuttaan isän perheessä
331

. 

 

Siirtokarjalaisten puhumattomuus kohtaamastaan torjunnasta, Karjalan ja kodin menettämisestä 

sekä sotakokemuksista on ollut yksi selviytymiskeino. Vaikeista kokemuksista on kuitenkin viime 

vuosikymmeninä alettu puhua enemmän. Raninen-Siiskonen kirjoittaa, että 1970-luvulla alkanut 

uusi kiinnostus Karjalaan on saattanut lisätä avoimuutta kertoa myös kielteisistä asioista. Hänen 

vuonna 1999 julkaistussa väitöstutkimuksessaan siirtokarjalaiset muistelivat kohtaamaansa 

väheksymistä.
332

 Hän on kuvannut heidän sopeutumistaan tuskallisena prosessina, joka on usein 

ollut muisteltua vaikeampaa
333

. Myrsky tiedostaa tämän ja toteaakin, etteivät muut suomalaiset aina 

ottaneet siirtokarjalaisia avosylin vastaan. 

 

--- se ei oo aina ollu ihan ongelmatonta kuin virallisessa historiankerronnassa on 

ehkä annettu olettaa, että se meni täysin kivuttomasti, et suomalaiset otti aina 

suomalaiset vastaan
334

.  

 

Raninen-Siiskonen (1999, 2013) on kirjoittanut myös karjalankielisten siirtokarjalaisten kokemasta 

väheksynnästä
335

. Samaa aihetta on laajasti kuvannut Anneli Sarhimaa (2017) teoksessaan Vaietut 

ja vaiennetut. Karjalankieliset karjalaiset Suomessa
336

. Heli Kananen (2010) katsoo, että 1990-

luvulta alkaen ei ole enää ollut niin suurta tarvetta vaieta siirtokarjalaisuuden aiheuttamista 

traumoista ja vaikeuksista kuin aiempina vuosikymmeninä
337

. Hän mukaansa nykypäivän 

historiallisessa kontekstissa olisi jo mahdollista monipuolistaa historiakuvaa
338

. Kokemuksille 

siirtokarjalaisuudesta, ja niistä puhumiselle, on tullut lisää tilaa myös Heidi Nikulan (2012) pro 

gradu ˗työn perusteella. Käsitys suomalaisuudesta on hänen näkemyksensä mukaan nykyisin 
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eriytynyt useampiin historioihin, jolloin on tullut mahdolliseksi samaistua eri kulttuureihin. 

Karjalaisuuskin on sitä myöten noussut uudella tavalla esille.
339

 Nikulan tarkoittamaa suotuista 

kehitystä on esimerkiksi karjalankielisyyden noususuhdanne
340

 karjalankielisten siirtokarjalaisten 

jälkipolvien
341

 parissa.  

 

Nykyään on myönteistä löytää identiteetilleen kiinnittymispiste suvun siirtokarjalaisista juurista. 

Esimerkiksi karjalankielisyyden ylläpitämiseen kannustetaan sekä organisaatio- että yksilötasolla. 

Tämä näkyy aineistossani organisaatiotasolla esimerkiksi siten, että Karjalan Liitto ry:n ja 

Karjalainen Nuorisoliitto ry:n järjestämien Facebook-tapahtumien teemoina ovat karjalan kieli ja 

kulttuuri
342

. Anneli Sarhimaa (2017) kuvaa, kuinka karjalankieliset Facebook-ryhmät
343

 toimivat 

myös vertaistukiryhminä nuorille vanhemmille, jotka haluavat siirtää karjalan kielen lapsilleen
344

. 

Yksilötasolla karjalan kielen vahvistuminen karjalankielisissä jälkipolvissa näkyy siten, että 

kolmatta sukupolvea edustava Myrsky aikoo opettaa tulevat lapsensa kaksikieliseksi. Hänellä on 

vahva karjalaisidentiteetti ja lukiessaan lehdestä nuoresta naisesta, joka kasvattaa lapsestaan 

kaksikielisen, hän päätti toimia tulevaisuudessa samoin. 

 

 --- siitä itellekin heräsi se et olis tavallaan sääli, kun itelläkin on niin vahvasti joku 

identiteetti, mut en oo sen vertaa tehny sen asian eteen et oisin uuelleen käyny 

veresteleen karjalankielen taitoi, mut kyl mie sillon päätin et kun tulee ajankohtaiseksi 

se et kun tulee perhettä niin sillon viimeistään tollasen jutun otan tehtäväkseni.
345

 

Myrsky haluaisi saada yhteyden oman ikäisiin karjalaisjuurisiin. Hän on saanut lisäinnostusta 

lukiessaan Internetistä ja kohdatessaan muita nuoria, jotka ovat aktiivisesti kiinnostuneita 

Karjalasta. Hän haluaisi keskustella siitä, mitä karjalaisuus muiden samanikäisten ja karjalaistaustan 
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omaavien nuorten näkökulmasta on. Hän toivookin, että sosiaaliseen mediaan perustettaisiin sitä 

varten oma ryhmänsä, ellei siellä sellaista jo ole. Karjalaisuus on hänen mukaansa vanhemmille 

ikäpolville muistojen muodossa enemmän läsnä kuin nuorille, ja nuoret haluavat puhua nuorten 

karjalaisuudesta.  

--- luo toivoa kun on tällanen nuoremman sukupolven edustaja, joka on niin 

kiinnostunut ja aktiivisesti kiinnostunut. Ite ajattelen et oon yksii harvoi nuorist. En oo 

hirveesti ettinytkään, mut jos tulis vastaan joku karjalaistaustaisten nuorten ryhmä 

erityisesti, misä pääsis vaikka alle 45-vuotiaitten ihmisten kans jutteleen siitä mitä se 

karjalaisuus heiän kannalt on. Se kiinnostais ehkä eniten. Tietenkin arvostan 

vanhempii ihmisii kun heil on viel muistoi, karjalaisuus on ollu niinku fyysisesti 

enemmän läsnä heiän elämäs, mut koska ite edustan modernimpaa ja nuorempaa 

sukupolvee, haluaisin niist asioista enemmän jauhamaan ja keskustelemaan ja 

jakamaan fiiliksii toisten nuorempien ihmisten kans. Se omasta mielestäni puuttuu tai 

ei oo tullu vastaan, sellaista kaipaan sinne someen.
346

 

 

Haastateltavieni mukaan karjalaisuus näyttäytyy Facebookissa elinvoimaisena. Karjala-aiheisilla 

Facebook-ryhmillä voi sanoa olevan karjalaisjuurisille monenlaisia merkityksiä. Ryhmät ovat 

toimineet heillä tiedonhaku- ja tiedonvälitysväylinä, identiteetin vahvistajina sekä kohtaamisen että 

muistin paikkoina. Haastateltavani toivat tutkielmaani karjalaisorganisaatioiden virallisen tiedon 

rinnalle toisen tiedon. Virallisen tiedon osuus koostui osin perinteisen karjalaisuuden kuvan 

välittämisestä symbolien keinoin, osin uudistuvan ja ajanmukaisen karjalaisuuden kuvan 

välittämisestä. Sosiaalinen media karjalaisuuden represennoinnin välineenä korostaa uudistuvuutta 

ja nuorempien jälkipolvien huomioimista. Haastattelemani Facebook-ryhmän perustaja kertoi 

ajatelleensa sukulaislapsiaan ryhmäänsä perustaessaan. Vaikka he eivät juuri nyt kokisikaan 

karjalaisuutta osaksi identiteettiään, kokemus voi iän myötä muuttua. Karjalaisryhmien kautta he 

voivat löytää väylän juurilleen. Ajasta ja paikasta riippumaton väline mahdollistaa myös 

ulkosuomalaisten karjalaisjuuristen osallisuuden Facebookin karjalaisyhteisöihin. Lisäksi se on 

nuoremmille sukupolville luonteva tapa ilmaista karjalaisuuttaan.      

 

 

7. Facebook karjalaisten muistin paikkana 
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Tässä luvussa tarkastelen Facebookia karjalaisten muistin paikkana. Pohdin tätä näkökulmaa ensin 

karjalaisten muistiyhteisöjen toiminnan ja sen jälkeen Facebookin Karjala-ryhmien kautta. Jaakko 

Suomisen mukaan Internet on metamedia, joka tukeutuu kollektiiviseen ja sosiaaliseen muistiin. 

Hän kutsuu Internetiä meta-arkistoksi. Ihmiset voivat sen avulla tallentaa, työstää ja tulkita 

uudelleen muistojaan.
347

 Maurice Halbwachsin (1992) kollektiivista muistia tarkastelleen 

tutkimuksen perusteella kertomukset tärkeistä paikoista tukevat yhteisöllisyyttä erityisesti silloin, 

kun yhteisön jäsenet eivät asu samassa paikassa. Etäisyys yhteisölle merkittävään alueeseen luo 

tarpeen muistelukulttuurille.
348

 Tämä kollektiivisen muistin meta-arkisto-ominaisuus näkyy 

mielestäni erityisen hyvin Facebookin mahdollistamissa karjalaisryhmissä. Ryhmien yhteisöllisyys, 

josta kirjoitan myöhemmin tässä luvussa, luo tilan, jossa voi Suomisen termein työstää ja tulkita 

muistojaan.  

 

Outi Fingerroos ja Outi Savolainen (in process) kirjoittavat artikkelissaan Luovutetun Karjalan 

ylirajainen muisti muistelun olevan toimintaa, jossa menneisyyttä tulkitaan, sitä tuotetaan yhä 

uudelleen ja sille annetaan merkityksiä
349

. Tämä mahdollistuu Facebookin karjalaisryhmien 

muodostamissa tiloissa. Reaalimaailman kollektiivisten karjalaisten muistiyhteisöjen toiminnassa 

korostuu Silja Palmujoen (2016) pro gradun mukaan Karjalan Liiton muistitarinan menneisyys ja 

sen uudelleen eläminen
350

. Hänen kuvaamanaan muistitarina, eli evakkous, katsoo muistojen kautta 

menneisyyteen. Oman analyysini pohjalta väitän digitaaliseen maailmaan osin siirtyneen 

muistitarinan katsovan ennemminkin tulevaisuuteen, sillä pääkertomuksen siirtäminen digitaaliseen 

muotoon mahdollistaa myös tulevien sukupolvien osallistumisen kollektiiviseen, digitaaliseen 

muistiyhteisöön. Maantieteellisesti rajat ylittävä digitaalinen muistiyhteisö mahdollistaa myös 

sellaisten uusien jäsenten liittymisen muistiyhteisöön, jotka asuvat eri puolilla maailmaa. 

Fingerroos & Savolainen (in process)
351

 kirjoittavat, että siirtokarjalaisten muistia on siirretty 

ylirajaisesti kaikkialle, missä heidän jälkeläisensä nykypäivänä elävät, myös Suomen rajojen 

ulkopuolelle. Myös karjalainen perinne siirtyy ja sitä siirretään ylirajaisesti paikasta toiseen. 

Ylirajaisuus näkyy aineistossani konkreettisesti kahden ulkosuomalaisen haastateltavan kohdalla. 

He asuvat Suomen rajojen ulkopuolella ja ilmaisevat kotonaan karjalaisuuttaan omalla tavallaan, 

mutta osallistuvat myös digitaaliseen karjalaisyhteisöön. Katsonkin Facebookin karjalaisryhmien 

toimivan ylirajaisina, digitaalisina ja kollektiivisina muistiyhteisöinä. 
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Silja Palmujoen (2016) mukaan genealogisen sukulaisuuden vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi 

tarvitaan verisiteiden lisäksi myös toimintaa
352

. Hänen mukaansa Karjalan Liitto ry:n pääkertomus 

ei kuitenkaan kosketa nuoria, joilla on karjalaiset sukujuuret.
353

 Anneli Ilonen (2013) näkee asian 

toisin. Siirtokarjalaisten alun perin perustamissa (Karjalan Liiton jäsen)yhdistyksissä on mukana 

myös nuorempien sukupolvien edustajia lapsista nuoriin. Lisäksi nuoremmat sukupolvet ovat hänen 

mukaansa mukana tallentamassa kotikylien ja sukujen historiaa ja tarjonneet julkaisujen 

kokoamisessa teknistä osaamista.
354

 Tällaisissa kohtaamisessa ja yhteisessä toiminnassa näen 

menneisyyden ja nykyisyyden yhtäaikaisen läsnäolon. Samalla niiden myötä siirretään karjalaista 

kulttuuria nuoremmille sukupolville ja ne ovat identiteettityön välineitä. Tähdennän, että Palmujoen 

ja Ilosen näkemykset yhdistystoiminnasta eivät kata organisaatioiden toimintaa Internetissä tai 

sosiaalisen median sovelluksissa. Aineistoni osoittaa, että karjalaisten pääkertomuksen ympärille 

rakentuneet Facebook-sivut ja ˗ryhmät kiinnostavat sekä nuorempia että vanhempia sukupolvia. 

Tämä näkyy mm. siinä, että haastateltavani edustavat sekä toista että kolmatta jälkipolvea.  

 

Muistin paikoista ovat kirjoittaneet suomalaisessa kulttuurien tutkimuksessa muiden muassa Ulla-

Maija Peltonen (2003), Outi Fingerroos (2004), Anna Haverinen (2014), Ulla Savolainen (2015), 

Silja Palmujoki (2016) ja Iida Rantala (2018). Outi Fingerroos määrittelee muistin paikkaa 

teoksessaan Karjala utopiana (2010). Hänen mukaansa ”paikka on kooste, jota yksilöt ja yhteisö 

jatkuvasti luovat ja muokkaavat elinympäristössään”
355

. Keinoja muistin paikkojen luomiseen ovat 

esimerkiksi kirjoittaminen, puhuminen ja rakentaminen. Näitä muistin paikkoja ovat tuottaneet mm. 

siirtokarjalaiset.
356

 Myös Facebook-ryhmä tai sivu voi olla tässä merkityksessä muistin paikka. 

Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:n organisaatiotason Facebook-sivut ovat tästä 

hyvä esimerkki. Niiden sivuilta löytyy kaikkia edellä mainittuja muistitiedon ja meta-arkiston 

muotoja. 

 

Silja Palmujoki kirjoittaa, etteivät menneisyys ja menneisyyden tapahtumille pohjaava kertomus ole 

merkittäviä, elleivät ne ole läsnä nykyisyydessä
357

. Palmujoen pro gradu-tutkielma kuitenkin vain 

sivusi Internetiä. Facebookiin siirtynyt osa Palmujoen viittaamasta karjalaisesta muistiyhteisöstä 
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toimii kuitenkin myös nykyisyydessä sekä Suomisen tarkoittamassa meta-arkistomuodossa. Meta-

arkistoon liittyy myös huomio Internetin ikuisuudesta, joka ilmeni Anna Haverisen (2009) tutkiessa 

virtuaalisia muistomerkkejä. Ne esiintyivät hänen tutkimuksessaan paikkoina, joihin voi kokoontua 

ja jakaa tunteita ja ajatuksia.
358

  

   

Paula Kiviluoma (2010) kirjoittaa Karjala-lehden artikkelissa, että ”(Facebookin Karjala-)ryhmien 

sivustoille ovat jäsenet lähettäneet runsaasti valokuvia vanhoilta ajoilta sekä nykypäiviltä, kuvia 

kotiseutumatkoilta, keskusteluja käydään vilkkaasti ja kerrotaan muun muassa isovanhemmilta 

kuultua muistitietoa”
359

. Ryhmiä siis luodaan, ja niiden sisältö rakennetaan tiloiksi ja paikoiksi, 

joissa voi joko muistella Karjalaa, ylläpitää edesmenneiden siirtokarjalaisten sukupolvien muistoa 

tai luoda uusia muistoja tallentamalla sivuille tietoa, valokuvia ja videoita. Senni Timonen (2004) 

on folkloristiikan kentällä määritellyt ”tila”-käsitettä genreksi. Hän käsittää sen yhtenä laajemman 

aika/paikka-tilan ulottuvuutena, jossa minuus ja tunteet ovat muutosprosessissa.
360

 Oman aineistoni 

valossa näen Facebookin Karjala-ryhmät muistin paikkoina, muistelukerronnan tilana ja 

omanlaisenaan genrenä, jonka raamit ovat muotoutuneet välineen eli Facebookin ehdoilla.          

 

Halusin tarkastella tutkielmassani, toimivatko Facebookin ryhmät muistin paikkoina ja meta-

arkistoina myös yksilötasolla. Kysyin informanteiltani, olivatko he tallentaneet tai ladanneet 

ryhmään esimerkiksi kuvia tai videoita. Ulkomailla asuvat haastateltavat eivät olleet tallentaneet 

ryhmiin mitään
361

, mutta Utu kertoo seuraavansa keskusteluja: ”esimerkiksi karjalan murre ja 

leipomukset muistuttavat kovasti isoäidistäni ja koen karjalaisuuden tärkeänä osana omaa 

kulttuurista taustaani”. Tallentamisen sijaan hän puhuu muistojen ylläpitämisen paikasta: ”monille 

meistä ryhmään kuuluvista kyseessä on varmasti muistojen ylläpitäminen, sillä koen että 

jälkipolvilta karjalaiset tavat alkavat hiljalleen hävitä ja unohtua, kun jokapäiväinen kosketus 

kulttuuriin on jäänyt”.
362

 Karjalaisryhmiin muistin paikkoina liittyy sekä aktiivinen että passiivinen 

elementti. Aktiivisena elementtinä pidän selkeätä osallistumista keskusteluihin tai aineistojen 

lataamista. Aktiivisesta muistelusta puhuu myös Myrsky:  
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Siel on tosi aktiivist porukkaa, jakaa muistoi, kokemuksii. Tosi paljon on näit juttui et 

onks teiän perhees tai suvus käytetty tällast sanaa tällasest asiasta tai sanontoi. 

Monesti on perinneruokii ja tällasta et tehtiinkö teillä tällasii.
363

 

 

Myrsky kertoo jakaneensa artikkeleita, muttei valokuvia
364

, koska hän liittää kuvat vanhempien 

sukupolvien kotiseutumatkailuun luovutetun Karjalan alueella. Hän kuitenkin usein katselee niitä ja 

sitä myöten passiivisesti jakaa valokuviin liitettyä kokemusta. Jakaessaan tekstiaineistoja hän on 

myös aktiivisesti ollut mukana luomassa muistin paikkaa. Myrsky ei ole itse käynyt 

isovanhempiensa kotipitäjässä eikä vanhoilla karjalankielisillä alueilla, vaikka haluaisikin:  

 

En oo ladannu kuvii tai videoita, koska usein näis ryhmis kuvat on nimenomaan 

vanhoilta karjalaispitäjiltä ja hautakivistä ja vanhoista taloista ja niitten raunioista. 

Monesti kattelen kyl niit valokuvia ja tekis mieli mennä sinne, mut tietyl taval kun oon 

jo (yli 30-vuotias), en ihan nuorisoo enää, niin tuntuu ettei minuu nuorempii enää niin 

kiinnosta, eikä välttämättä mun ikäsiäkään.
365

 

 

Kotiseutumatkailussa on kyse myös muistelemisesta, muistojen ylläpitämisestä ja siirtämisestä 

tuleville sukupolville. Neuvostoliiton hajottua kotiseutumatkailu avasi reitin kotipaikoille sekä 

evakoille että heidän jälkeläisilleen. Tarja Raninen-Siiskonen (1999) on kirjoittanut 1980‒1990 

˗lukujen kotipaikoille suuntautuvien matkojen merkityksestä. Kun vanhemmat sukupolvet tekivät 

silloin muistelevia ”mielen matkoja”, nuoremmat matkustivat sen ajan arkitodellisuudessa.
366

 Tämä 

näkyy yllä olevassa Myrskyn sitaatissa, jossa hän näkee ryhmiin ladattujen kuvien 

arkitodellisuuden, vaikka kuvien lataajilla ovat saattaneet antaa niille toisenlaisen merkityksen.  

Toisella, kolmannella ja neljännellä siirtokarjalaisten jälkipolvella on ollut mahdollisuus tutkia 

sukunsa lähihistoriaa ja kotipaikkoja
367

. Eri sukupolvien yhteisillä kotiseutumatkoilla on erilaisia 

funktioita. Vanhemmat sukupolvet siirtävät tietoa ja tunnekokemusta nuoremmille. Samalla 

nuorempien karjalainen identiteetti saattaa vahvistua.
368

 Omatoimimatkojen lisäksi 
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karjalaisorganisaatiot, kuten mm. Karjalan Liitto ry
369

 ja Karjalainen Nuorisoliitto ry
370

, järjestävät 

ryhmämatkoja.  

Oman aineistoni valossa Facebookin karjalaisryhmien visuaaliset aineistot ovat eräänlaisia 

nykypäivän virtuaalisia kotiseutumatkoja: toisten ottamat ja jakamat valokuvat ja videot oman 

suvun kotipitäjästä, -kylästä tai kivijalasta välittävät tietoa myös niille, jotka eivät itse voi, tai halua, 

matkustaa reaalimaailman konkreettisille paikoille. Esimerkiksi ulkosuomalainen Utu kertoi 

liittyneensä karjalaisryhmään, koska oli kiinnostunut isovanhempiensa kotipitäjistä otetuista 

valokuvista
371

. Kun Anneli Ilonen (2013) kirjoittaa kotiseutumatkoista muodostuneen 

henkilökohtaisen identiteettityön foorumeita
372

, oman näkemykseni mukaan myös virtuaaliset 

kotiseutumatkat toimivat samassa merkityksessä.  

Ryhmän perustaja Paju kertoi laittaneensa aluksi kuvia ryhmäänsä. Hän kertoo kuitenkin 

enemmänkin kirjoittaneensa karjalaisuuteen liittyvistä aiheista: ”Oikeestaan mä vaan herättelin 

semmosta minua kiinnostavaa mukavaa keskustelua, vaikka sellasia, kun just tuli puheeks, onks 

teillä viety rotinarinkeleitä tai jotain sellasta siirtokarjalaisuuteen liittyvää keskustelua herättelin 

siellä.”
373

 Anneli Sarhimaa kertoo karjalankielisistä ryhmistä, että ne toimivat myös rajakarjalaisia 

käsittelevien kertomusten ja perhetapahtumista ilmoittamisen areenoina
374

.   

 

Kuten Utu, Paju ja Myrsky kertovat, ryhmiin tallennetaan valokuvia ja niissä jaetaan artikkeleita. 

Anneli Sarhimaa mainitsee lisäksi, että karjalankielisissä ryhmissä välitetään myös karjalankielistä 

nykykulttuuria
375

. Näkemykseni mukaan karjalaisorganisaatioiden sivujen lisäksi Facebookin 

karjalaisryhmiä käytetään muistin paikkoina sekä aktiivisesti että passiivisesti. Kun Facebook-

ryhmiin ladataan materiaalia, toimivat ne silloin aktiivisesti. Kun Facebookiin ladattuja aineistoja 

katsellaan ja kuunnellaan ilman varsinaista osallistumista, toimii Facebook passiivisena muistin 

paikkana. Facebookin käyttö muistin paikkana kertoo myös nuorempien jälkipolvien 

huomioimisesta sekä siirtokarjalaisten hajaantumisesta maantieteellisesti. Muistelu ja muistin paikat 

muokkaantuvat ilmaisukanavien kehityksen myötä. Virtuaalisen yhteisön jäsenille jaetut visuaaliset 

aineistot suvun kotipaikoista toimivat digitaalisina siirtymisen välineinä omatoimisella, 

virtuaalisella kotiseutumatkalla. Facebookin karjalaisryhmät toimivat väylänä eri sukupolvien 
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edustajien yksilölliselle tavalle muistella, ilmaista ja toteuttaa omaa karjalaisuuttaan
376

. Paju 

toteaakin osuvasti: 

--- nuoremmatkin ihmiset voi kokea sitä omanlaista karjalaisuuttaan näissä 

Facebook-ryhmissä vaikka heille ei koskaan tulis mieleenkään lähteä karjalaisille 

pitäjäjuhlille. Tavallaan se karjalaisuuden kokemisen muoto muuttuu ja tavat tuoda 

sitä esille muuttuu
377

.  

 

  

8. Päätelmät 

 

Karjalaa ja karjalaisuutta on tutkittu vuosisatojen ajan, ja ne ovat kiehtoneet sekä tieteilijöitä että 

suurta yleisöä. Tutkimuksia on tehty eri näkökulmista ja kulloisenkin ajankohdan tarpeisiin: 1800-

luvun runonlaulajien savupirttien tutkimuksesta on edetty oman tutkielmani 2010-luvun 

loppupuolen sosiaalisen median kontekstiin. Tutkielmani tavoitteena olikin tutkia karjalaisuutta 

Facebook-ilmiönä verkkoetnografisin metodein. Tutkimuskysymykseni oli, millaisena karjalaisuus 

näyttäytyy tutkimallani kentällä? Lähestyin tutkimusongelmaa sekä valmiin että itse kerätyn 

aineiston tarjoaman ristivalotuksen avulla. Valmista aineistoa keräsin karjalaisten 

intressiorganisaaatioiden Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:n Facebook-sivuilta. 

Selvitin aineiston avulla, kuinka sivuilla representoidaan karjalaisuutta. Valmiin aineiston rinnalle 

keräsin itse haastatteluaineistoa sekä sähköpostitse ulkomailla asuvilta että kasvokkain Suomessa 

asuvilta informanteilta. Haastattelujen avulla selvitin, millaisena haastattelemani ryhmien jäsenet ja 

perustaja näkevät oman karjalaisuutensa sekä mitä Facebookin Karjala-aiheiset ryhmät merkitsevät 

heille. Millainen kulttuurinen ilmiö karjalaisuudesta Facebookissa muodostuu vastausten 

risteämiskohdissa?  

 

Tutkielmani tarkoitus oli nostaa esiin karjalaisuus Facebook-ilmiönä. Tutkijan positioni kohdentui 

ilmiöön kahta reittiä: omien Facebookin karjalaisuusryhmien jäsenyyksien ja omien 

karjalaisjuurieni kautta. Tutkimusta tehdessäni tutustuin siis lähemmin omaan kulttuuriini toisen ja 

kolmannen siirtokarjalaissukupolven edustajana. Tunnistauduin oman kulttuurin tutkijaksi jo 

tutkielman aihetta valitessani ja hyväksyin sen, että joutuisin tutkimusprosessin eri vaiheissa 

hahmottamaan etäisyyttäni ja läheisyyttäni aiheeseen. Tutkimuksen myötä koinkin oman karjalaisen 
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identiteettini vahvistuvan. En kuitenkaan kokenut sen vaikuttaneen tutkimusprosessiini tai tuloksiin, 

sillä noudatin tutkimuksen alkuvaiheessa tekemääni aiheen ja kentän rajausta koko prosessin ajan. 

Refleksiivisyys on joka tapauksessa avainasemassa tutkimuksen eettisyyden ja vastuullisuuden 

lisäksi luotettavuuden ja pätevyyden kannalta. Tutkielman tekijänä tiedostan oman roolini 

kirjoitetun raportin laatijana ja sen valitsijana, mitä nostan aineistosta näkyviin ja minkä jätän 

analysoimatta.    

 

Oletan, että tutkielmani tulee herättämään kiinnostusta karjalaisten parissa, mahdollisesti 

laajemminkin. Tutkijan position määrittelyyn kuuluu myös omien sidonnaisuuksiensa läpivalaisu. 

Sain tutkimusprosessini aluksi Karjalan Liitto ry:n yhteistyökumppanikseni, joka käytännössä 

tarkoitti sitä, että sain tarvitessani lisätietoa liiton henkilöstöltä. Tämä olisi varmasti tapahtunut 

muutoinkin. Lisäksi minulle myönnettiin apuraha opinnäytteen kustannuksiin Karjalan Säätiöltä. 

Halusin itse lisätä läpinäkyvyyttä perustamalla tutkielmaani varten Digikunnailla-blogin 

(www.digikunnailla.blogspot.com), jonne kerättyjen tietojen toivon hyödyttävän myös tulevia 

opinnäytteiden tekijöitä, tutkijoita sekä muita asiasta kiinnostuneita.  

 

Lähdin tutkimusprosessissani matkaan kartoittamalla Internetin ja sosiaalisen median tutkimusta ja 

tarkastamalla, onko Facebookin Karjala-aiheisia ryhmiä aiemmin tutkittu. Koska en valitettavasti 

saanut tutkimuslupaa kiinnostavaksi kokemaani pitäjäryhmään, mietin, kuinka minun tulisi 

muotoilla tutkimuskysymykseni, jotta voisin tutkimuksessani edes sivuta Facebookin 

karjalaisryhmiä. Tulin johtopäätökseen, että jotta tulevaisuudessa voidaan näitä ryhmiä tutkia, 

täytyy ilmiö ensin piirtää näkyviin ja todeta sellaisen olevan olemassa. Koska Internet-tutkimukseen 

on liittynyt aiemmin eettisiä ongelmia ja EU:n tietosuoja-asetus asettaa sille nyt tiukat raamit, 

halusin toteuttaa oman verkkoetnografisen tutkimukseni niin eettisesti ja vastuullisesti kuin 

mahdollista. Anonymisoin informanttieni tunnisteelliset tiedot samoin kuin paikannimet ja 

informanttini perustaman Facebook-ryhmän nimen. Päätin käyttää heistä pseudonyymeja Saarni, 

Utu, Paju ja Myrsky.  

 

Tutkimuskysymystä muodostaessani mietin, mitä kaikkia näkökulmia minun tulisi ottaa huomioon, 

jotta voisin kirjoittaa ilmiöstä mahdollisimman kattavan kuvauksen. Osuvimpana lähestymistapana 

pidin sekä organisaatioiden representoiman että yksityishenkilöiden kokeman karjalaisuuden 

esiintuomisen. Tällöin pystyin tarkastelemaan sekä virallista tietoa että niin kutsuttua toista tietoa. 

Aloitin tutkimuksen teon kysymällä ensin Karjalan Liitto ry:ltä ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:ltä 
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luvan tarkastella heidän Facebook-sivujaan opinnäytetarkoituksessa. Seuraavaksi lähestyin erään 

Karjala-aiheisen Facebook-ryhmän ylläpitäjää ja perustajaa ja pyysin heiltä luvan etsiä 

informantteja ryhmän kautta. Luvan saatuani laitoin ryhmään ilmoituksen, jossa etsin sekä 

Suomessa että ulkomailla asuvaa karjalaisjuurista henkilöä haastateltavakseni. Oltuani kahteen 

ensimmäiseen vastaajaan sähköpostitse yhteydessä, minuun otti yhteyttä toinen ulkomailla asuva 

karjalaisjuurinen. Sovin myös hänen kanssaan haastattelusta. Lisäksi ryhmän perustaja suostui 

haastateltavakseni. Näistä asioista sovittuani poistin ilmoitukseni ryhmän sivulta ja jatkoin 

yhteydenpitoa informantteihin sähköpostitse.  

 

Ulkosuomalaisten siirtokarjalaisten jälkipolvien edustajien kanssa sovimme haastattelun 

toteuttamisesta sähköpostin välityksellä. Nämä haastattelut toteutin loppuvuodesta 2017. 

Tammikuussa 2018 matkustin haastattelemaan Suomessa asuvia informantteja. Toteutin haastattelut 

puolistrukturoituina, jolloin kysymykset olivat kolmelle ryhmän jäsenelle samat riippumatta 

haastattelumuodosta ja neljännelle informantille olin lisäksi laatinut kysymyksiä koskien hänen 

perustamaansa karjalaisjuuristen ryhmää. Ennen haastatteluja olin laatinut tiedote- ja 

suostumuslomakkeen, jonka informanttini saivat luettavakseen ja allekirjoitettavakseen. Olin 

laatinut myös tieteellisen toiminnan rekisteriselosteen, jonka toimitin ohjeiden mukaisesti yliopiston 

hallinnolle. Karjalan Liitto ry lupasi ottaa vastaan litteroidun haastatteluaineiston. Päätin tuhota 

äänitallenteet vuoden 2018 lopussa. 

 

Keväällä 2018 keräsin valmista aineistoa Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:n 

sivuilta. Päätin olla tekemättä ja tallentamatta kuvakaappauksia mahdollisten 

tekijänoikeusongelmien vuoksi. Päädyin luetteloimaan sivujen sisällön sellaisina, kuin ne olivat 

tarkasteluhetkellä. Löytäessäni sivustoilta mielestäni karjalaista symboliikkaa kuvaavia valokuvia, 

pyysin kyseisiltä organisaatioilta valokuvat käyttöluvan ja tekijänoikeustietojen kanssa 

sähköpostitse. Näitä kuvia olen käyttänyt tutkielmassani luvussa Karjalaisorganisaatiot 

Facebookissa. 

 

Kävin läpi valmista aineistoa tarkastellen, mitä ja millaisia karjalaisuuden symboleita organisaatiot 

olivat sivuilleen valinneet. Koska koin tutkimuskysymykseni laajaksi ja ajallisesti haastavaksi, en 

tehnyt sivuille tallennetuille visuaalisille aineistoille, kuten valokuville ja videoille, 

yksityiskohtaista visuaalista analyysia. Sen sijaan nostin tarkasteluuni sen, miten visuaaliset 

aineistot oli sanallistettu ja otsikoitu. Pohjasin valmiin aineiston analyysini niihin yhdistettyinä 
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muihin sivustoille kirjoitettuihin teksteihin. Tekemiäni haastatteluja analysoin kvalitatiivisesti 

teemoittain. Teemat olin muodostanut jo haastattelurunkoa laatiessani. Analysoidessani 

haastatteluja kohtelin niitä tasavertaisina ja sisältölähtöisesti riippumatta siitä, millä tavoin ne oli 

toteutettu.  

 

Valmiin aineiston analyysini tuloksena oli, että karjalaiset organisaatiot Karjalan Liitto ry ja 

Karjalainen Nuorisoliitto ry representoivat karjalaisuutta symbolitasolla: Facebook-sivuilta oli 

löydettävissä karjalaisuuden symboleita, kuten murre, piirakka ja käspaikka. Symbolitason ylittäviä, 

nykykulttuuria ja karjalaisuutta yhdisteleviä tapahtumia, havaitsin erityisesti Karjalaisen 

Nuorisoliiton Facebook-sivustolla, kuten esimerkiksi Rahvaan tanssiklubi feat. Karjalainen 

Nuorisoliitto tai Folk goes PRIDE. Mielestäni jo se, että karjalaiset organisaatiot ovat läsnä 

sosiaalisen median eri areenoilla, kuvastaa niiden ottamaa 2010-luvun digiloikkaa. Sanoma voi olla 

osin perinteinen, mutta käytetty väline moderni. Jos esimerkiksi Karjalan Liitto ry:n toimintaa on 

aiemmin sanottu taaksepäin katsovaksi, näkemykseni mukaan sosiaalisen median puitteissa 

tarkasteltaessa se on vahvasti nykypäivässä ja hyödyntää digitaalisuutta. Tarkastelemani 

organisaatiot osaavat hyödyntää Facebookia yhteisöllisyyttä kanavoivana alustana, joka tarjoaa 

väylän modernille perinteensiirrolle. 

 

Facebookin karjalaisryhmät pohjaavat yhteiseen suureen kertomukseen, evakkouteen, mutta ovat 

yksi 2010-luvun karjalaisuuden digitaalinen ja yhteisöllinen ilmenemismuoto. Nykypäivänä osittain 

digitaaliseen maailmaan siirtynyt muistitarina katsoo menneisyyden sijaan ennemminkin 

tulevaisuuteen. Pääkertomuksen siirtäminen digitaaliseen muotoon mahdollistaa myös tulevien 

sukupolvien osallistumisen kollektiiviseen, digitaaliseen muistiyhteisöön. Se mahdollistaa myös 

sellaisten uusien jäsenten liittymisen, jotka asuvat eri puolilla maailmaa. Facebook-ryhmät voivat 

toimia myös identiteetin kiinnittymispisteinä. Haastateltavistani vain yksi ei kokenut karjalaisuutta 

itselleen tärkeäksi, vaikka olikin liittynyt Karjala-aiheiseen ryhmään. Toisen sukupolven edustajat 

kokivat karjalaisen identiteetin valintana, kun kolmannen sukupolven edustajat korostivat 

syntyperää. Kolmannen sukupolven edustajat kokivat myös muita selvemmin karjalaisen 

identiteettinsä vahvistuneen Facebook-ryhmien löytymisen myötä.  

 

Miltä karjalaisuus sitten näyttää Facebook-ilmiönä? Karjala-aiheisissa ryhmissä on useita 

kymmeniä tuhansia jäseniä, eikä luvussa ole mukana suositut perinteisiin, murteisiin, ruokiin ja 

käsitöihin liittyvät ryhmät. Karjalaisuus ja karjalaiset juuret herättävät siis mittavaa kiinnostusta. 
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Tutkimustulosteni perusteella karjalaisuus elää Facebookissa organisaatiotasolla paitsi vahvasti 

nykypäivässä myös ilmiönä. Karjalan Liitto ry:n itsensä laatima määritelmä ”kaikkien suomalaisten 

foorumista” on eteen- ja ulospäin suuntautuva kuvaus. Tutkielmani virallisen tiedon osuus koostui 

Karjalan Liitto ry:n ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:n välittämästä osin perinteisen, osin uudistuvan 

ja ajanmukaisen karjalaisuuden kuvasta. Sosiaalinen media karjalaisuuden represennoinnin 

välineenä korostaakin uudistuvuutta ja nuorempien jälkipolvien huomioimista. Tämä näkyy myös 

haastateltavieni tutkielmaani tuomassa toisessa, yksilötason tiedossa. Haastattelemani Facebook-

ryhmän perustaja kertoi ajatelleensa sukulaislapsiaan ryhmäänsä perustaessaan. Vaikka he eivät 

juuri nyt kokisikaan karjalaisuutta osaksi identiteettiään, kokemus voi iän myötä muuttua. 

Karjalaisryhmien kautta he voivat löytää väylän juurilleen. Facebookin karjalaisryhmät toimivat 

väylänä yksilölliselle tavalle ilmaista ja toteuttaa omaa karjalaisuuttaan. 

 

Facebook toimii siirtokarjalaisten jälkipolvien muistin paikkana heidän tallentaessaan 

karjalaisryhmiin visuaalisia ja tekstipohjaisia aineistoja jaettavaksi. Tämä kertoo sosiaalisessa 

mediassa taitavien nuorempien jälkipolvien sekä kaikkien jälkipolvien maantieteellisen 

hajaantumisen huomioimisesta. Ajasta ja paikasta riippumaton väline mahdollistaa paitsi 

ulkosuomalaisten myös kaikkien muidenkin karjalaisjuuristen, joilla on pääsy Internetiin, 

osallisuuden Facebookin karjalaisyhteisöihin. Facebook tarjoaakin alustan uudenlaiselle, rajat 

ylittävälle yhteisöllisyydelle, johon voi osallistua itse hyväksi kokemallaan tavalla. Älypuhelimet ja 

tabletit lisäävät yhteisön saavutettavuutta, myös heille, jotka eivät fyysisesti voi osallistua 

esimerkiksi Karjalaisille kesäjuhlille. Muiden tallentamat valokuvat ja videot mahdollistavat myös 

virtuaaliset kotiseutumatkat. Virtuaalisen yhteisön jäsenille jaetut visuaaliset aineistot suvun 

kotipaikoista toimivat digitaalisina siirtymisen välineinä omatoimisella, virtuaalisella 

kotiseutumatkalla. Tutkielmani perusteella katson karjalaisuuden Facebook-ilmiönä olevan 

erilaisten ryhmien ja niiden jäsenten lukumäärän mukaan määrällisesti merkittävä ja kasvava ilmiö. 

Karjalan Liitto ry:lle ja Karjalainen Nuorisoliitto ry:lle Facebook on kulttuurin ylläpitämisen ja 

perinteen välittämisen alustana moderni ja tulevaisuusorientoitunut. Karjalaisjuurisille Facebookin 

karjalaisryhmät tarjoavat nykyaikaista, digitaalisesti rajat ylittävää yhteisöllisyyttä sekä luovat 

jäsenilleen henkilökohtaisia merkityksiä identiteetin ja kulttuurin kiinnittymispisteenä. 

Karjalaisryhmät toimivat myös karjalaisjuuristen digitaalisena, kollektiivisena muistiyhteisönä, joka 

hyödyntää Internetin meta-arkisto-ominaisuutta.  
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Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna tutkielmani tuloksia voidaan hyödyntää mm. 

järjestöissä ja kulttuuripolitiikassa. Tulokseni tuovat yleisölle uutta tietoa tästä kulttuuri-ilmiöstä ja 

karjalaisyhteisöille lisävalaistusta omaan kulttuuriinsa. Tiedeyhteisössä monimenetelmäistä 

lähestymistapaani voi soveltaa muiden sosiaalisessa mediassa esiintyvien yhteiskunnallisten ja 

kulttuuristen ilmiöiden kuvaamiseen ja analysointiin. Yleisemmin tutkimustuloksiani voi hyödyntää 

esimerkiksi siirtolaisuuteen ja siirtolaisten jälkipolviin eri näkökulmista kohdentuvissa 

tutkimuksissa sekä tutkittaessa maantieteellisesti hajaantuneiden kulttuurien Facebook-yhteisöjä. 

Maisterintutkielmaa laatiessani löysin myös uuden aiheen seuraavalle perinteen ja 

kulttuurintutkimuksen opinnäytteen laatijalle: kolmannen sukupolven siirtokarjalaiset, jotka 

kasvattavat lapsistaan karjalankielisiä ja siirtävät heille karjalankielisen kulttuurin. Uutta tietoa toisi 

myös siirtolaistutkimus ulkosuomalaisista karjalaisjuurisista ja heidän kokemuksistaan karjalaisen 

identiteetin ja kulttuurin löytämisessä ja ylläpitämisessä.    

 

Lopuksi totean, että sosiaalisen median ottaessa teknologisia harppauksia eteenpäin sen sisältö 

muuttuu, joskus katoaakin. Sosiaalisen median tutkimuksen muodot muuttuvat. Jos mahdollista, 

ilmiöistä voidaan kuvakaappauksin tallentaa digitaalisia todisteita, ajan ja paikan fragmentteja. Ne 

toimivat itsessään muistin paikkoina. Tätä tutkielmaa laatiessani en tehnyt kuvakaappauksia, mutta 

opinnäytteen muodossa tallentamani fragmentti kertoo karjalaisuudesta Facebook-ilmiönä vuosina 

2017-2018, omana muistin paikkanaan.
378

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
378 Henkilökohtaisesti tutkielman teko on ollut minulle arvokas oppimisprosessi sekä etnografisesta tutkimuksesta että 

omasta karjalaisesta kulttuuristani. Professori Outi Fingerroosilta olen saanut neuvoja, tukea ja kannustusta. 

Graduseminaarissa ja viestinnän kursseilta olen saanut korvaamatonta vertaistukea. Karjalan Säätiön myöntämä apuraha 

on taloudellisesti mahdollistanut aineiston keruun. Olen saanut tarvitsemaani apua ja aineistoa sekä Karjalan Liitto 

ry:ltä että Karjalainen Nuorisoliitto ry:ltä. Toivon, että olen osannut antaa ansaitun kunnian ja arvostuksen 

haastateltavieni äänille. Ilman aineistoja ei olisi tutkimusta. Isoimman kiitoksen tuesta haluan antaa perheelleni ja 

läheisilleni, omille karjalaisjuurisilleni.          
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Lähteet 

 

Tutkimusaineisto 

 

Haastattelut: 

Kaksi puolistrukturoitua haastattelua ja kaksi sähköpostikyselyä aiheesta Karjalaisuus Facebook-

ilmiönä tammikuussa 2018. Haastattelijana Pirja Hyyryläinen. Haastattelut tallennettu ja litteroitu. 

Litteraatiot tallennetaan Karjalan Liiton kirjastoon. Litteraatiot ovat anonymisoituja. Äänitallenteita 

ei arkistoida ja tallenteet hävitetään vuoden 2018 lopussa. 

Haastateltavat (anonymisoitu sukupuolineutraalein nimin), asuinpaikka, haastattelutapa ja 

ajankohta: 

- Saarni, toinen sukupolvi, ulkosuomalainen, sähköpostikysely, joulukuu 2018 

- Utu, kolmas sukupolvi, ulkosuomalainen, sähköpostikysely, joulukuu 2018 

- Paju, toinen sukupolvi, Suomessa asuva, haastattelu tammikuussa 2018 

- Myrsky, kolmas sukupolvi, Suomessa asuva, haastattelu tammikuussa 2018 

 

Facebookista kerätty aineisto: 

Luetteloimalla tekstitiedostoksi muutetut aineistot hävitetään vuoden 2018 lopussa. 

- Karjalan Liitto ry, huhtikuu 2018 

- Karjalainen Nuorisoliitto ry, huhtikuu 2018 

Sähköposti: 

Tutkielmaan liittyvät sähköpostit hävitetään vuoden 2018 lopussa. 

- 1: Saija Pelvas, viestintävastaava, Karjalan Liitto ry, toukokuu 2018 

Valokuvat: 

Olen pyytänyt ja saanut kaikkiin valokuviin käyttöluvan kyseiseltä organisaatiolta. 

Kuva 1. Kantolipun nuppi. Karjalan Liitto ry/ Elina Orpana. 

Kuva 2. Rantamaisemia Laatokalta/ Daniel Pesu. Karjalan Liitto ry. 

Kuva 3. Käspaikka. Karjalan Liitto ry. 
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Kuva 4. Kuva (s. 140) teoksesta Markianova Ludmila & Mensonen Antero 2007: Opastummo 

karjalakse – Lugemistu aiguzile. Karjalan Liitto ry/ Saija Pelvas. 

Kuva 5. Huhtikuun kansikuva/ Magdalena Kosova. Karjalainen Nuorisoliitto ry. 

Kuva 6. Evakkojuna/ Magdalena Kosova. Karjalainen Nuorisoliitto ry. 

Kuva 7. Tyttöjä fereseissä/ Timo Hukkanen. Karjalainen Nuorisoliitto ry. 
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Liite 1. Luovutetun Karjalan alueen kartta. 
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Liite 2. Haastattelukysymykset: 

1) Karjala-aiheisen Facebook-ryhmän perustaja:  

- Milloin perustit ryhmän?  

- Miksi perustit sen? Miksi Facebookiin? 

- Millaiseksi tarkoitit ryhmän rajauksen: onko se julkinen, suljettu vai salattu? Miksi? Kenelle se on 

tarkoitettu? Millä perusteella jäsenet valitaan? 

- Mitä siirtokarjalaisten sukupolvea edustat? (siirtokarjalainen, ensimmäinen sukupolvi, toinen 

sukupolvi jne?) 

- Kuka on mielestäsi karjalainen? Miellätkö itsesi karjalaiseksi? Mitä karjalaisuus sinulle 

merkitsee? Miten se näkyy elämässäsi? Osallistutko esimerkiksi Karjala-teemaisiin tapahtumiin? 

- Mitä karjalaisuus mielestäsi on? Millaista se mielestäsi on? Millaiselta se vaikuttaa Facebookissa? 

- Seuraatko muita Karjala-aiheisia sivuja Facebookissa tai oletko niissä jäsenenä? Vaikuttaako se 

karjalaisuuteesi? Jos vaikuttaa, niin millä tavoin? 

2) Facebook-ryhmän jäsen: 

- Asutko Suomessa vai ulkomailla? 

- Milloin liityit ryhmään? Miten löysit sen? Miksi liityit siihen? 

- Oletko muissa Karjala-aiheisissa ryhmissä jäsenenä? 

- Mitä siirtokarjalaisten sukupolvea edustat? (siirtokarjalainen, ensimmäinen sukupolvi, toinen 

sukupolvi jne?) 

- Kuka on mielestäsi karjalainen? Miellätkö itsesi karjalaiseksi? Mitä karjalaisuus sinulle 

merkitsee? Miten se näkyy elämässäsi? Osallistutko esimerkiksi Karjala-teemaisiin tapahtumiin? 

- Mitä karjalaisuus mielestäsi on? Millaista se mielestäsi on? Millaiselta se vaikuttaa Facebookissa? 

- Seuraatko muita Karjala-aiheisia sivuja Facebookissa tai oletko niissä jäsenenä? Vaikuttaako se 

karjalaisuuteesi? Jos vaikuttaa, niin millä tavoin? 
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Liite 3. Tutkittavien informointi- ja suostumuslomake. 

Karjalaisuus Facebook-ilmiönä 

 

TIEDOTE TUTKITTAVILLE JA SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

OSALLISTUMISESTA 
 

Tutkijoiden yhteystiedot 

 

Vastuullinen tutkija (ohjaaja tai tutkimusryhmän senioritutkija/johtaja):  

Professori Outi Fingerroos, Historian ja etnologian laiton, Jyväskylän yliopisto.  

 

Muut tutkijat: 

Pirja Hyyryläinen, YTM 

 

Tutkimuksen taustatiedot 

Etnologia ja antropologia, Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto 

Pro gradu –opinnäyte 1.9.2017-31.12.2018 

 

Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja merkitys 

Haastattelulla kerätään aineistoa pro gradua varten aiheesta Karjalaisuus Facebook-ilmiönä. Tutkielmalla 

kartoitetaan tietoa aiheesta, jota ei ole ennen tieteellisesti tutkittu. Valmiilla pro gradulla on merkitystä 

sosiaalisen median, karjalaisuuden ja siirtokarjalaisten jälkipolvia koskevissa tutkimuksissa ja mahdollisessa 

tieteellisessä jatkotutkimuksessa.  

 

Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen 

 Aineistoa käytetään vain tieteelliseen tutkimuskäyttöön. 

 Manuaalista aineistoa säilytetään tutkimuksen ajan lukollisessa kaapissa 

tutkimuksentekijän kotona. Pro gradun valmistuttua aineisto luovutetaan 

tunnisteettomana SKS:n arkistoon SKS:n käytänteiden mukaisesti. 

 Digitaalista aineistoa säilytetään ulkoisella kovalevyllä, jota säilytetään lukollisessa 

kaapissa eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Pro gradun valmistuttua digitaalinen 

aineisto hävitetään ulkoiselta kovalevyltä ylikirjaamalla. 

 Aineistoa käytetään tutkielmassa ajalla 1.9.2017-31.12.2018 

 Aineisto anonymisoidaan eikä siinä käytetä tunnistetietoja.  
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Haastateltavien löytäminen ja tutkimuksen teon muoto 

 

Haastateltavat on tavoitettu erään Facebook-ryhmän kautta. Olen sopinut heidän kanssaan 

haastatteluista, jotka tehdään marraskuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana joko 

henkilökohtaisesti tavaten, sähköpostitse tai skypen kautta. 

 

Tutkimuksen hyödyt ja haitat haastateltaville 

 Haastateltavat saavat tutkielman valmistuttua lisätietoa haastatteluteemoistaan ja 

siitä, kuinka he itse sijoittuvat tutkimuksen aihekenttään. 

 Tutkimus ei aiheuta haittaa tai riskejä haastateltaville. 
 

Miten ja mihin tutkimustuloksia aiotaan käyttää 

 Tutkielma julkaistaan Jyväskylän yliopiston opinnäytetietokannassa JYX:ssä. 

Tutkielmasta saatetaan kirjoittaa myös artikkeleita ja sitä saatetaan käyttää 

referenssinä tulevissa opinnäytetöissä tai tieteellisissä tutkimuksissa. 

 Ilmoitan haastateltaville sähköpostitse, kun tutkielma on julkaistu JYX:ssä. 
 

Haastateltavien oikeudet 

 

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Haastateltavilla on tutkimuksen aikana oikeus 

kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa ilman, 

että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. Tutkimuksen järjestelyt ovat luottamuksellisia. 

Tutkimuksesta saatavat haastateltavien henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tutkittavan ja 

tutkielman tekijän, Pirja Hyyryläisen, käyttöön ja tulokset julkaistaan pro gradussa siten, ettei 

yksittäistä haastateltavaa voi tunnistaa. Haastateltavilla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta 

tutkielman tekijältä sekä hänen ohjaajaltaan missä vaiheessa tahansa. 
 

Tieteellisen toiminnan rekisteriseloste 

 

Tutkimuksesta on täytetty henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste, jonka haastateltava halutessaan saa 

tutkielman tekijältä nähtäväkseen.  

 

Haastateltavan suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutkimusaineiston 

käyttöön sekä haastateltavien oikeuksiin. Suostun osallistumaan tutkimukseen annettujen 

ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä 
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tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Tutkimustuloksiani ja kerättyä 

aineistoa saa käyttää sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä haastateltavaa ei voi tunnistaa. 

Annan luvan käyttää tunnisteettomia sitaatteja haastatteluaineistostani. Annan luvan 

jatkokäyttää kerättyä, tunnisteetonta aineistoa tieteellisessä tutkimuksessa. 
 

 

________________________________________________________________________________ 

   Päiväys    Tutkittavan allekirjoitus 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   Päiväys 
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Liite 4. Tieteellisen toiminnan rekisteriseloste. 
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