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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimusaiheen taustaa 

 

Tilkkutäkkini on kulkenut mukanani niin kauan kuin muistan. Se on ommeltu 
värikkäistä, ohuista, ruudullisista ja raidallisista paitakankaista. Tilkkutäkki on jo 
kulunut, rispaantunut ja reikiintynyt. Sieltä täältä pilkottaa vuorina oleva 
sinipunakukallinen täkki. Tilkkutäkkini on kiehtonut minua aina, olen tuntenut sen 
olevan perintöni, sekä henkinen että materiaalinen, mummultani: Rohkealta naiselta, 
jonka tie vei Suomesta Kanadaan ja takaisin Suomeen. (SP-P 2018.) 

 

Kansikuvassa on yksityiskohta mummuni ompelemasta tilkkutäkistä, jonka olen saanut  

häneltä ollessani aivan pieni. Tilkkutäkin tekniikkana oleva tilkkutyötekniikka oli tuntematon 

ja ihmetyksen aihe pienessä keskisuomalaisessa maalaiskylässä, jossa isovanhempani asuivat. 

Suomen käsityön museossa oli syksyllä 2011 Kauneutta niukkuudesta -näyttely, joka kertoi 

pohjalaisista tilkkupeitteistä1 ja niiden historiasta. Näyttelyteksteissä kerrottiin siitä, kuinka 

Pohjanmaalla oli muuhun Suomeen verrattuna määrällisesti runsaasti tilkkutöitä. Tämän 

kerrottiin johtuvan ilmeisesti siitä, että alueelta oli lähdetty huomattavasti muuta maata 

enemmän siirtolaisiksi ja näin ollen tilkkupeitemallit olivat kulkeutuneet siirtolaisten ja 

paluumuuttajien mukana Pohjanmaalle. (Suomen käsityön museo 2011.)  

 
Tutkielmani aiheisiin, suomalaisnaisten Kanadaan suuntautuneeseen siirtolaisuuteen ja 

tilkkutäkkeihin, minulla on henkilökohtainen kiinnostus kahdesta eri syystä: isovanhempani 

ovat olleet siirtolaisina Kanadassa 1900-luvun alkupuolella ja olen koulutukseltani 

käsityöläinen (artenomi, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiasta). Isovanhempieni 

siirtolaisuuden myötä olen tutustunut siirtolaisuuteen sekä heidän kertomiensa kokemusten 

välityksellä että lukemalla alan kirjallisuutta ja etsimällä tietoja siirtolaisuuteen liittyvistä 

asioista ja ilmiöistä. Käsityöläisyys taas on sekä elämäntapani että työni.  

 

Nämä kaksi edellä mainittua, toisiinsa suomalaisten Pohjois-Amerikan siirtolaisuuden ja  

tilkkutöiden kautta liittyvää tapausta herätti kiinnostukseni siihen, kuinka siirtolaisuus 

Suomesta Kanadaan ja mahdollinen paluumuutto takaisin Suomeen on vaikuttanut 

käsityöperinteen siirtymiseen maasta toiseen ja tekijältä toiselle. Kiinnostukseni kohteena on 

nimenomaan Kanadaan siirtolaisiksi lähteneiden suomalaisnaisten välittämä käsityötieto ja  

                                                 
1 Tässä tutkimuksessa kyseisestä tekstiilistä käytetään nimitystä tilkkutäkki, joka on MAO/TAO -museo ja 

taideteollisuusalan ontologian mukainen nimitys (ks. Finto, MAO/TAO 2018). 
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-taito. Kirjallisuudesta tai muusta siirtolaisuuteen liittyvästä aineistosta en ole löytänyt 

aiheeseen liittyvää tietoa muutamaa teosta lukuun ottamatta. (Ks. Aav 1994; Svennås 1978, 5; 

Wilkinson 2000, 6-7.) Tilkkutyöt valikoitui käsityötekniikaksi tutkielmaani luontevasti 

samoista, edellä mainituista syistä. Olen harrastanut tilkkutöitä lähes 20 vuotta, ja näin ollen 

tunnen sitä käsityötekniikkana melko hyvin. Harrastukseni myötä olen tutustunut useisiin 

erilaisiin tilkkutyömalleihin sekä myös hieman niiden historiallisiin taustoihin, mikä 

toivottavasti helpottaa tutkielman aineistojen analysointia.  

 

 

1.2 Tutkimuskysymys 

 

Pyrin selvittämään tässä pro gradu -tutkielmassani Suomesta Kanadaan lähteneiden 

siirtolaisnaisten Kanadassa oppimien käsityötaitojen siirtymistä transnationaalisten2 

suhteitten tai paluumuuton kautta Suomeen. Tutkimuskysymykseni on: ”Onko tilkkutyötapoja 

ja -malleja välittynyt siirtolaisnaisten kautta Kanadasta Suomeen?” Oletuksia 

transnationaalisista yhteyksistä löytyy Pohjanmaan rannikolta, erityisesti Vaasan lähialueelta, 

jossa on säilynyt runsaasti erilaisia tilkkutäkkejä. Näiden tilkkutöiden tekijöillä joko arvellaan 

tai tiedetään olleen yhteyksiä Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneisiin henkilöihin. Pohjanmaalta 

siirtolaisiksi lähti huomattavasti enemmän väestöä kuin muualta Suomesta. (Muurinen, 

Bäckman & Bäckman 1995, 8.) Muuttoliike Pohjanmaan rannikkoseuduilta oli niin runsasta, 

että siirtolaisuutta jopa kutsuttiin Suomessa ”pohjalaiseksi ilmiöksi” (Kero 1996, 56). 

Siirtolaisiksi lähteneet ovat todennäköisesti joko lähettäneet tilkkutöiden malleja 

siirtolaiskirjeissään3 vanhaan kotimaahan jääneille sukulaisilleen tai tuoneet tilkkutöiden 

tekemisen taidon mukanaan, jos ovat paluumuuttaneet takaisin Suomeen (Muurinen ym. 

1995, 8). 

 

Tutkimusaihe käsittelee etnologian keskeisiä tutkimuksen kohteita eli siirtolaisuutta ja 

kulttuuristen ilmiöiden siirtymistä maasta toiseen. Lisäksi tutkielmassa käsitellään aiemmin 

etnologiseen tutkimukseen vahvasti liittynyttä esineellisen kulttuurin tutkimusta eli 

tarkastellaan tilkkutöitä ja niiden merkitystä kulttuurissa. Tutkimuseettisesti aineisto ei ole 

mitenkään arkaa eikä vaikeaa käsitellä.  

                                                 
2 Suom. = ylirajaisuus (Hautaniemi 2004, 169) 
3 Ks. siirtolaiskirjeet, esim. Kuparinen (1985), Nyström (toim.) (1985) 
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Kerron pro gradu -tutkielmani ensimmäisessä luvussa tutkimusaiheen taustaa, rajaan 

tutkimuskysymyksen sekä esittelen aiheesta aiemmin tehtyä tutkimusta. Lisäksi käyn lyhyesti 

läpi tutkimusmenetelmää (puolistrukturoitu teemahaastattelu). Luvussa kaksi esittelen  

tutkimusaineiston haastattelut sekä museokokoelmien aineistoja. Tutkielman kolmannessa 

luvussa avaan aiheeseen liittyvät peruskäsitteet (siirtolaisuus, paluumuutto, transnationalismi, 

mikrohistoria ja tilkkutyöt).  Neljännessä luvussa kerron suomalaisten siirtolaisuudesta 

Kanadaan ja viidennessä luvussa esittelen tilkkutyöt käsityön ja siirtolaisvaikutuksen 

näkökulmasta. Luvussa kuusi kerron aineiston analysoinnista ja siitä saaduista tiedoista. 

Luvun 7 päätännössä pohdin tutkielmani tuloksia verrattuna tutkimuskysymykseen ja siihen, 

löysinkö sellaista tutkimustietoa, mitä toivoin. 

 

 

1.3 Aiempaa tutkimusta aiheesta 

 

Suomalaisten siirtolaisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa ja muissa teoksissa käytetään 

yleisesti käsitettä pohjoisamerikan tai amerikansiirtolaisuus, joka sisältää sekä Yhdysvaltoihin 

että Kanadaan suuntautuneen siirtolaisuuden. Käytän tässä pro gradu -tutkielmassa käsitteitä 

Pohjois-Amerikka tai Pohjois-Amerikan siirtolaisuus sellaisissa yhteyksissä, jossa en voi 

selvästi erottaa Kanadaan suuntautunutta siirtolaisuutta. Aloitan tutkimusten esittelyn 

kertomalla ensin Kanadasta siirtolaisuuden tutkimuskohteena verrattuna Yhdysvaltoihin. 

Seuraavaksi esittelen Siirtolaisuusinstituutin toimintaa; olen ottanut asian käsittelyyn siitä 

syystä, että Siirtolaisuusinstituutti on ainoa pelkästään siirtolaisuutta käsittelevän aineiston 

tallentamiseen sekä tutkimukseen keskittynyt laitos Suomessa. Yhtenä osa-alueena 

Siirtolaisuusinstituutin toiminnassa on Pohjois-Amerikan siirtolaisuus.  Esittelen tässä 

yhteydessä myös Turun yliopiston yleisen historian keräämän ja tallettaman 

siirtolaisuushistorian kokoelman, joka on merkittävä aineistokokonaisuus suomalaisten 

Pohjois-Amerikan siirtolaisuuden tutkimuksen kannalta. Molemmat edellä mainitut laitokset 

ovat suomalaisten siirtolaisuuden tutkimuksen kannalta edelläkävijöitä. Sen jälkeen käyn läpi 

tutkielmani kannalta keskeistä kirjallisuutta.   

 

Tein kandidaatintutkielmassa (2017) kirjallisuuskatsauksen tämän tutkielman aiheeseen 

liittyen ja totesin, että aiheesta aiemmin tehty tutkimus painottuu pääasiassa ajalle ennen 

2010-lukua. Joten tutkielmani aiheesta johtuen lähteenä käyttämässäni aineistossa ei ole, 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, aivan viime aikoina valmistuneita aineistoja, vaikka 
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tutkijan pitäisi aina pyrkiä käyttämään mahdollisimman tuoreita lähdeaineistoja (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2015, 114). Suomalaisten Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen 

siirtolaisuuden tutkimus painottuu pääsääntöisesti 1960-luvulta 2000-luvulle; tutkimuksen 

painopiste on selvästi 1970–1990-luvuilla (Esim. Kero 1974, 1976, 1982, 1996; Pilli 1982; 

Kostiainen ja Pilli 1983; ja Virtanen, Pilli ja Kostiainen 1986; Lindström-Best 1986; Virtanen 

1979).  

 

Suomalaisten Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen siirtolaisuuden tutkimus ja siihen liittyvä 

kirjallisuus painottuu sisällöltään kautta aikojen Yhdysvaltoihin suuntautuneen siirtolaisuuden 

tutkimukseen. Tämän ilmiön olen voinut selkeästi todeta myös kaikkia tähän tutkielmaan 

lähdeaineistona käyttämiäni teoksia ja tutkimuksia tarkastellessani, sisällöllinen painopiste on 

todellakin Yhdysvalloissa. Ainoastaan yksinomaan Kanadasta tehdyissä tutkimuksissa sisältö 

keskittyy kanadansiirtolaisuuteen. Syynä tutkimuksen painottumiseen on huomattavasti 

suurempi muuttoliike Yhdysvaltoihin kuin Kanadaan, Yhdysvaltoihin on lähtenyt Suomesta 

siirtolaisiksi lähes 320 000 henkeä, kun taas Kanadaan lähteneitä on hieman yli 93 000 

(Söderling 2016). Osasyynä ilmiöön on omalta osaltaan varmasti myös se, että Kanadaan 

siirtolaisiksi lähtevät alettiin erottaa suomalaisviranomaisten toimesta omaksi ryhmäkseen 

vasta vuonna 1924, kun muuttoliike Kanadaan alkoi vilkastua (Toivonen 1963, 53). Tarkkoja 

yksilöityjä tietoja varsinkaan alkuvuosikymmenien siirtolaisuudesta ei siis ole ollut 

saatavillakaan. Kuten Olavi Koivukangas totesi Siirtolaisuusinstituutissa keväällä 2018 

olleessa Suomalaisten Siirtolaisuus -seminaarissa käyttämässään puheenvuorossa, Kanadan 

siirtolaisuus on edelleenkin hyvin vähän tutkittu aihealue verrattuna Yhdysvaltoihin 

(Koivukangas 2018).  

 

Siirtolaisuusinstituutti on Turussa, Seinäjoella sekä Kruunupyyssä toimiva siirtolaisuuden 

tutkimukseen ja tallentamiseen erikoistunut laitos. Siirtolaisuusinstituutti kerää, tallentaa, 

tutkii ja julkaisee siirtolaisuuteen liittyvää tietoa sekä tekee yhteistyötä niin kotimaisten kuin 

ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa siirtolaisuudesta. Siirtolaisuuteen liittyvää aineistoa 

kerätään ja tallennetaan arkistoon sekä aineistokokoelmiin. Tallennettavia aineistoja 

kartutetaan sekä lahjoitusten että omien hankintojen kautta, ja kyseiset aineistot ovat 

pääsääntöisesti vapaasti asiakkaiden käytettävissä. Aineistot sisältävät mm. arkistoaineistoa 

kuten kirjeitä, valokuvia, postikortteja, äänitallenteita sekä viranomaisten asiakirjoja.  
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Aineistossa on mukana myös esineitä, esimerkiksi siirtolaisten käyttämiä matka-arkkuja. 

Tutkimustoiminnallaan Siirtolaisuusinstituutti pyrkii edistämään alan tutkimusta oman 

tutkimustoimintansa kautta ja asiantuntijoiden yhteistyötä sekä Suomessa että 

kansainvälisesti. Lisäksi Siirtolaisuusinstituutti ylläpitää tietopalvelua sekä siirtolaisrekisteriä, 

joita tutkijat ja sukunsa siirtolaisuudesta kiinnostuneet voivat hyödyntää tutkimuksissaan. 

Siirtolaisuusinstituutti myös julkaisee sekä oman tutkimustoimintansa tuloksena että muutoin 

siirtolaisuudesta tehtyjä tutkimuksia ja niihin liittyviä muita aineistoja. Tämän tutkielman 

aiheena olevaa Kanadaa sekä Pohjois-Amerikkaa koskevia julkaisuja, artikkeleita ja esitelmiä 

on Siirtolaisuusinstituutin tutkimusaineistoissa esimerkiksi Reino Kerolta ja Jouni 

Korkeasaarelta. (Siirtolaisuusinstituutti 2018.) Palaan näihin tutkimuksiin tarkemmin 

myöhemmin tässä luvussa.  

 

Siirtolaisuusinstituutti tekee yhteistyötä myös Turun yliopiston yleisen historian laitoksen 

kanssa, jonne on tallennettuna siirtolaisuustutkimuksen kannalta tärkeä siirtolaisuushistorian 

kokoelma. Kyseinen kokoelma, joka koostuu siirtolaisten lahjoittamista aineistoista, kuten 

siirtolaiskirjeistä, valokuvista ja päiväkirjoista, sisältää runsaasti aineistoa myös Pohjois-

Amerikan siirtolaisuudesta. Yhtenä osana kokoelmaa on kyseisen oppiaineen siirtolaisille 

1960- ja 1970 -luvuilla tekemät kyselytutkimukset, joiden avulla pyrittiin selvittämään 

mahdollisimman laajasti siirtolaisten elämää koskevia asioita.4 (Turun yliopisto 2017.) 

Kyseisen siirtolaistutkimuksen aineistoa on käytetty lähteenä esimerkiksi Marja-Liisa Husson 

(1992) pro gradu -tutkielmassa Työ osana suomalaissiirtolaisten integroitumista Kanadaan ja 

Yhdysvaltoihin 1980–1930 ja Emmi Aurasen (2002) pro gradu -tutkielmassa Canadalaiseksi 

ja onnelliseksi – Suomalainen siirtolaisuus Kanadaan 1945–1965. Husso käsittelee 

tutkielmassaan työn merkitystä suomalaissiirtolaisen sopeutumisessa pohjoisamerikkalaiseen 

yhteiskuntaan ja elämään, tutkielmassa on käytetty aineistona siirtolaiskirjeitä sekä 

sanomalehtiä. Aurasen tutkielma puolestaan käsittelee Suomesta Kanadaan siirtolaisiksi 

kyseisinä vuosina lähteneitä sekä heidän elämäänsä Kanadassa. Tutkielman aineistossa on 

mukana myös siirtolaisten muistelmia elämästään. 

 

Suomalaisten Pohjois-Amerikkaan suuntautunutta siirtolaisuutta on tutkinut erityisesti 

turkulainen historioitsija Reino Kero, joka on tehnyt aiheesta väitöskirjan Migration from 

Finland to North America in the years between the United States civil war and the First World 

                                                 
4 Ks. http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yleinenhistoria/kokoelmat/siirtolaiset/Sivut/home.aspx 
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War (1974) sekä julkaissut useita muita teoksia aiheesta, esimerkiksi Suureen Länteen, 

Siirtolaisuus Suomesta Pohjois-Amerikkaan (1996) sekä Suomalaisina Pohjois-Amerikassa, 

Siirtolaiselämää Yhdysvalloissa ja Kanadassa (1997). Kero on myös kirjoittanut 

pohjoisamerikan siirtolaisuutta käsittelevään Suomen siirtolaisuuden historia -kirjasarjan 

ensimmäisen osan (1982). Kyseisen kirjasarjan toisen osan (1983) ovat kirjoittaneet Auvo 

Kostiainen ja Arja Pilli, kolmannessa osassa Kostiaisen ja Pillin kanssa kirjoittajana on ollut 

Keijo Virtanen. Kirjasarja on edellä mainitun Turun yliopiston historian laitoksen 

siirtolaisuuden tutkimukseen perustuvan aineiston pohjalta koottu kokonaisvaltainen esitys 

suomalaisten Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen siirtolaisuuden eri piirteistä. Kaikki edellä 

mainitut henkilöt ovat tutkineet Pohjois-Amerikan siirtolaisuutta Suomessa. Pohjois-

Amerikkaan suuntautunutta siirtolaisuutta on tutkinut myös Jouni Korkiasaari (1979) 

kirjassaan Suomalaiset maailmalla. Suomen siirtolaisuus ja ulkosuomalaiset entisajoista 

tähän päivään. Lisäksi hän on julkaissut aiheesta useita artikkeleita ja esitelmiä 

työskennellessään Siirtolaisuusinstituutissa tutkijana.5  

 

Alueellisesti ja ajallisesti rajattua siirtolaisuutta eri puolilta Suomea ovat tutkineet esimerkiksi 

Anna-Leena Toivonen (1963) väitöskirjassaan Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen 

siirtolaisuus 1867–1930, jossa hän käsittelee Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen 

siirtolaisuuden ohessa myös esimerkiksi Australiaan ja Afrikkaan suuntautunutta 

siirtolaisuutta. Risto Vilmusenahon (2001) väitöskirjatutkimus Siikajokilaakson siirtolaisuus 

vuosina 1850–1914 on talous- ja sosiaalihistoriaan pohjautuva tutkimus kyseisen alueen 

siirtolaisuudesta kokonaisuudessaan. Kyseisessä tutkimuksessa Kanadaan suuntautuneen 

siirtolaisuuden osuus on erittäin pieni johtuen kyseisen alueen siirtolaisuuden kohdemaista. 

Suomalaisten paluumuuttoa Pohjois-Amerikasta ja Australiasta käsittelee puolestaan Keijo 

Virtanen (1979) väitöskirjassaan Settlement or return, Finnish Emigrants (1860–1930 ) in the 

International Overseas Return Migration Movement. 

 

Koska haastateltavani ovat ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, olen etsinyt tietoa myös 

suomenruotsalaisten väestön Pohjois-Amerikkaan suuntautuneesta siirtolaisuudesta. Aihetta 

on tutkinut Susanne Österlund-Pötzsch (2003), hänen väitöskirjassaan American Plus, etniskt 

identitet hos finlanssvenska ättlingar i Nordamerika käsitellään suomenruotsalaisten 

siirtolaisten identiteetin muotoutumista. Tutkimuksen näkökulma on Ahvenanmaalta lähteiden 

                                                 
5 Ks. http://www.migrationinstitute.fi/fi/people/jouni-korkiasaari 
 

http://www.migrationinstitute.fi/fi/people/jouni-korkiasaari
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ensimmäisen ja toisen polven siirtolaisissa. Mika Roinilan (2000) väitöstutkimus Finlands-

Swedens in Canada, Migration, Settlement and Ethnic Relations käsittelee suomenruotsalaisia 

siirtolaisia kielellisen ja kulttuurisen vähemmistökansallisuuden näkökulmasta. Anders 

Myhrman (1972) käsittelee teoksessaan Finlandssvenskar i Amerika lyhyesti 

suomenruotsalaisten siirtolaisuutta Kanadaan, teoksen pääpaino on Yhdysvaltoihin 

suuntautuneessa siirtolaisuudessa.  

 

Kanadan suomalaisia käsittelevästä kirjallisuudesta mainittakoon myös Yrjö Raivion 

kaksiosainen kirjasarja Kanadan suomalaisten historia I (1975) ja II (1979), joka käsittelee ja 

kuvaa siirtolaiselämää varsin tarkasti ja huolellisesti. Suomalaisten Kanadan-siirtolaisuutta on 

käsitelty myös pro gradu -tutkielmissa, esimerkiksi Marjaana Kavoniuksen (2000) Käsityksiä 

suomalaisuudesta, kanadansuomalaisten kertomaa, jossa on tutkittu ensimmäisen polven 

kanadansuomalaisten mielikuvia Suomesta ja suomalaisuudesta, siihen liittyvistä 

kulttuuripiirteistä sekä siirtolaisten omasta identiteettikokemuksista. Roosa Röngän (2010) 

pro gradu -tutkielman Montrealinsuomalaisten etninen identiteetti, Montrealiin asettuneiden 

suomalaisten etnisen identiteetin rakentuminen ja sille asetetut merkitykset monikulttuurisessa 

yhteiskunnassa vuonna 2008 tutkimuskohteena on se, miten suomalaissiirtolaisten etninen 

identiteetti ilmenee siirtolaisten jokapäiväisessä elämässä ja mikä merkitys sillä on heille. 

Mainittakoon tässä, että kyseisen tutkielman informanteista on, tekijän mukaan monen asian 

summana, suurin osa naisia, vaikkei varsinaisesta naissiirtolaisuuden tutkimuksesta olekaan 

kyse (Rönkä, 2010, 11-12).  Kati Havelan (2004) ”Olkaamme vain suomalaisia”, Canadan 

Uutiset Suomi-kuvan luojana ja välittäjänä ja Taru Virkamäen (1996) Conflicting loyalties? 

Negotiating gender, class and ethnicity in the Finnish immigrant community in Toronto 1929-

1939 tekemät pro gradu -tutkielmat käsittelevät myös suomalaisten kanadansiirtolaisuutta.6 

  

Suomalaisten siirtolaisten Pohjois-Amerikkaan suuntautuneesta siirtolaisuudesta kertovissa 

tutkimuksessa ja kirjallisuudessa siirtolaisuutta kuvataan pääasiassa miesten näkökulmasta. 

Tämä johtunee siitä, että lähtijöistä suurin osa oli miehiä (Kero 1997, 14). Näin ollen naisten 

siirtolaisuus on useimmissa tutkimuksissa sivuroolissa. Suomalaismiesten siirtolaisuutta 

Kanadassa on tutkinut Teppo Sintonen, joka käsittelee väitöskirjaan Etninen identiteetti ja 

narratiivisuus, Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina (1999) Suomesta 1920-

luvulla Kanadaan muuttaneiden miesten etnistä identiteettiä ja yhteenkuuluvaisuuden 

                                                 
6 Kyseisiä tutkielmia ei ollut saatavilla tätä tutkielmaa tehdessäni. 
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tunnetta. Hän on myös tehnyt pro gradu -tutkielman sekä lisensiaatintyön 

kanadansuomalaisista siirtolaisista. 

 

Tämän tutkielman aiheena olevien suomalaisten siirtolaisnaisten elämää Kanadassa on 

tutkinut Varpu Lindström7, joka on kirjoittanut aiheesta useita julkaisuja. Hän kuvaa 

siirtolaisnaisia esimerkiksi väitöskirjaansa Defiant Sisters: A Social History of the Finnish 

Immigrant Women in Canada 1890–1930 (1986) pohjautuvassa teoksessa Uhmattaret, 

Suomalaisten siirtolaisnaisten vaiheita Kanadassa 1890–1930 (1991). Tutkimus kertoo 

siirtolaisnaisten asutushistoriasta, perhesuhteista, elämänlaadusta sekä siirtolaisnaisista 

työntekijöinä ja yhteisönsä aktiivisina jäseninä.  Tutkimuksen ulkopuolelle on kuitenkin 

jäänyt siirtolaisnaisten toiminta kulttuurin ja urheilun parissa. (Lindström 1991, 10.) Vuonna 

2010 ilmestyneessä artikkelikokoelmassaan I won´t be a Slave! Lindström kirjoittaa 

suomalaisten siirtolaisnaisten elämästä; artikkelikokoelma perustuu hänen edellä mainittuun 

väitöskirjaansa. Osia Lindströmin edellä mainituista tutkimuksista on julkaistu myös Jean 

Burnetin (1986) toimittamassa teoksessa Looking into My Sister´s Eyes: an Exploration in 

Women´s History, joka nostaa esille eri etnisiin taustoihin kuuluvien siirtolaisnaisten 

unohdetun historiankirjoituksen Kanadassa.  

 

Varsinaisesti suomalaisten siirtolaisnaisten suhdetta käsitöiden tekemiseen on puolestaan 

tutkinut Minna Hyytiäinen vuonna 2009 tekemässään pro gradu -tutkielmassaan 

Käsityökulttuuria Keski-Albertan kanadansuomalaisten naisten elämänkulussa. Hänen 

tutkimuksessaan kuvataan käsitöiden tekemistä osana siirtolaisnaisten eri elämänvaiheita ja 

sitä, millaisia käsitöitä he ovat valmistaneet. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esille 

suomalaisuuden ja käsitöiden välisiä suhteita sekä käsityön merkitystä suomalaisen 

identiteetin säilymisessä siirtolaisiksi lähteneillä suomalaisnaisilla.  

 

Itä-Suomesta Kanadaan suuntautuneesta siirtolaisuudesta on Eija Kettunen-Hujanen tehnyt 

väitöskirjan Joensuun yliopistossa vuonna 2000. Hänen tutkimuksensa aiheena on 

itäsuomalaisten siirtolaisten sijoittuminen kanadalaisille työmarkkinoille ja eri 

ammattikuntiin, heidän menestymisensä niissä sekä saavutetun varallisuuden käyttö.  

                                                 
7       On ollut nimeltään myös Lindström-Best. 
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Vertailukohtana on siirtolaisiksi lähteneiden sosiaalinen asema Suomessa.  Kettunen-Hujasen 

(2000, 86) väitöskirjassa käsitellään yhtenä osa-alueena naissiirtolaisia sekä käsityöläisiä, 

jotka muuttivat pääsääntöisesti kaupunkeihin lähdettyään siirtolaisiksi Kanadaan.  

 

Koska tutkielmani aiheeni on suomalaisnaisten kanadansiirtolaisuus, olen keskittynyt 

tilkkutöistä kertovassa kirjallisuudessa amerikkalaisiin tilkkutöihin ja niiden historiaan, sillä 

kanadalaisista tilkkutöistä en ole löytänyt muutamaa mainintaa lukuun ottamatta (ks. esim. 

Innes 1995, 62-67). Olen etsinyt aineistoja, joista löytyy mainintoja siirtolaisuuden 

vaikutuksesta tilkkutöiden leviämiseen maasta toiseen. Varsinaista tutkimuskirjallisuutta en 

ole aiheesta onnistunut löytämään, mutta olen käyttänyt lähteenä sellaisia tilkkutyökirjoja, 

joissa on kirjoitettu edellä mainitulla tavalla tilkkutöistä. Tällaisia teoksia ovat mm. Celia 

Eddyn (2005) teos Quilted Planet, a Sourcebook of Quilts aroud the World ja Marie Claytonin 

(2009) teos Ultimate Quilting Bible sekä Miranda Innesin (1995) Tilkkujen taika.  

 

Lisäksi olen ottanut lähdeaineistoon mukaan ruotsalaisista tilkkutöistä kertovaa kirjallisuutta, 

koska Suomesta, varsinkin ruotsinkieliseltä rannikkoalueelta, jossa tein tämän tutkimuksen 

haastattelut, on lähdetty siirtolaisiksi myös Ruotsiin. Olettamuksia siitä, että käsityötaidot 

ovat siirtyneet myös sitä kautta Suomeen, on esitetty esimerkiksi Mirja Muurisen, Anna-Maija 

Bäckmanin ja Gunnar Bäckman (1995, 8) kirjassa Under lapptäcket. Elsie Svennåsin (1978, 

5) kirjassa Vanutikkaus mainitaan amerikansiirtolaisten vaikutuksesta ruotsalaisten 

tilkkutöihin. Vanhoja ruotsalaisia tilkkutäkkejä käsittelevässä teoksessa Gamla svenska 

lapptäcken (Wettre, 1993) löytyy useita mainintoja amerikansiirtolaisuuden mahdollisesta 

vaikutuksesta ruotsalaisiin tilkkutöihin sekä yhteyksiä suomalaisen ja ruotsalaisen 

tilkkutyökulttuurin välillä. 

 

Käsityötä sekä prosessina että tuotteena käsityötieteissä on tutkinut Pirkko Anttila, joka on 

julkaissut aiheesta useita teoksia, esimerkkeinä näistä Prosessi vai produkti? Tutkimus 

käsityön asenteista ja arvopäämääristä (1983) sekä Käsityön ja muotoilun teoreettiset 

perusteet (1993). Marketta Luutosen (1997) väitöstutkimus Kansanomainen tuote 

merkityksenkantajana, tutkimus suomalaisesta villapaidasta käsittelee kansanomaisten 

käsityötuotteiden ja niihin liittyvien merkitysten tarkastelua. Leena Kaukisen ja Miia 

Collaniuksen (2005) toimittamassa artikkelikokoelmassa Tekstejä ja kangastuksia esitellään 

laajasti käsityötä suomalaisessa kulttuurissa. Samoin Leena Kaukisen (2006) artikkeli  
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Materiaalisen kulttuurin tutkiminen käsityötieteessä – Tapauksena tekstiilien ja vaatetuksen 

tutkiminen sekä Jaana Kärnä-Behmin (2014) artikkeli Kulttuurintutkimuksen näkökulma 

käsityön tutkimukseen esittelevät käsityön tutkimista materiaalisen kulttuurintutkimuksen 

näkökulmasta. Vuokko Isaksson on puolestaan kirjoittanut suomalaisen naisen 

käsityöläisyydestä teoksessaan Kehrää, kehrää tyttönen (1990), lisäksi häneltä on 

valmistumassa väitöskirja tilkkutäkeistä ja niiden muuttumisesta käyttötekstiilistä 

taidetekstiiliksi (Isaksson 2018). 

 

Huolimatta siitä, että varsinainen tutkimus ja siitä julkaistu kirjallisuus suomalaisten 

amerikansiirtolaisuudesta painottuu aiemmille vuosikymmenille, aiheesta kuitenkin 

julkaistaan jatkuvasti muuta kirjallisuutta. Uusin kaunokirjallinen romaani 

amerikansiirtolaisuudesta on Eeva Vuorenpään (2018) teos Kaksi rantaa, joka kertoo nuoren 

suomalaisnaisen siirtolaistarinan Suomesta Yhdysvaltoihin ja paluumuutosta Suomeen. Tuore 

esimerkki on myös Ullavan pitäjän siirtolaisista koottu matrikkeliteos Lähtijät, Ullavan 

siirtolaisuus Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan 1872–1960 (toim. Pekka Rauhala ja Outi 

Järvi 2017). Kirjassa on tietoa lähtöalueesta ja siirtolaisuuden kohdealueista sekä 

siirtolaismatrikkeli, jossa on kerrottu noin 800 siirtolaisen tarina.  Irina Ilmokari (2017) on 

koonnut Kanadassa, Toronton alueella asuvista suomalaissiirtolaisista kirjan From Lumber 

Camps to Corporate Corridors, Finns in the Toronto Area. Kirjassa kerrotaan 

suomalaissiirtolaisten sijoittumisesta kanadalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Antti Tuuri 

(2016) kertoo kirjassaan Ameriikan raitilla matkoistaan tapaamaan suomalaissiirtolaisia sekä 

Yhdysvalloissa että Kanadassa. Hän teki useita matkoja vuodesta 1985 alkaen 2010-luvun 

alkuun saakka, innoituksena matkoille oli kerätä tietoja pohjalaisten 

amerikansiirtolaisuudesta. Hänen kirjansa kansilehdellä oleva kuvaus kertoo mielestäni  

aiheen ajankohtaisuudesta edelleen: 

 

  Ameriikan raitilla vie siirtolaisten jäljillä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 
  – suuri muuttoliike koskettaa yhä lukuisia suomalaisia. 
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2.  Muistitieto, kerronta ja haastattelut 

 

2.1 Muistitieto ja kerronta 

 

Tutkimukseni on etnologian tieteenalaan kuuluvaa tutkimusta, jossa tarkastellaan yksilöä ja 

hänen kulttuuriaan, usein ajallisesti sidottuna. Muisti ja muistaminen sekä yksilöllisenä että 

yhteisöllisenä tiedonlähteenä on tärkeä osa-alue etnologisen tutkimusaineiston kokoamisessa. 

(Korkiakangas 2005, 129-130.) Suomalaisten siirtolaisuutta Pohjois-Amerikkaan on tutkittu 

paljon makrohistoriallisella, yhteisöön kohdentuvalla tasolla, jossa siirtolaisuutta käsitellään 

massamuuttona ja valtiollisina ilmiöinä. Yksilötasolla mikrohistoriallisesta siirtolaisuudesta 

tietoa löytyy lähinnä erilaisissa elämänkertakirjoituksissa ja arkistoihin tallennettuina 

aineistoina. Saadakseni mikrohistoriallista tietoa tutkielmani aiheesta etsin haastateltaviksi 

sellaisia henkilöitä8, joilla oli henkilökohtaista muistitietoa9 Pohjois-Amerikan 

siirtolaisuudesta.   

 

Muistitiedon tallentamisen ja tutkimuksen tarkoituksena on saada laajempi kuva 

menneisyydestä, siihen liittyvistä tapahtumista ja ilmiöistä muistelijoiden omien kokemusten 

ja näkökulmien kautta. Muistitietoa tutkimalla pyritään moniäänisyyteen, jonka avulla 

nostetaan esiin sekä tallennetaan sellaisten ryhmien ja ilmiöiden historiaa ja menneisyyttä, 

jotka jäävät pääsääntöisesti valtavirtojen ulkopuolelle. (Fingerroos & Haanpää 2006, 27-33.) 

Nämä ulkopuolelle jäävät ovat marginaalissa pienesti olevia asioita, ilmiöitä sekä 

ihmisryhmiä, joiden menneisyydestä ei tuotettaisi rekonstruktioita ilman muistitietotutkimusta 

(Fingerroos & U. Peltonen 2006, 10).  

 

Marginaalissa olevien ilmiöiden ja ihmisten menneisyyttä tutkimalla ja tallentamalla 

muistitietotutkimus lähestyy mikrohistorian tuottamaa tulkintaa menneisyydestä, jossa 

tutkimuskohteena oleva tavallisten ihmisten menneisyys avaa historian tutkimukseen uusia 

ulottuvuuksia. Suomalaisnaisten kanadansiirtolaisuuteen ja heidän käsityötaitoihinsa liittyvien 

haastattelujen tekeminen on mikrohistorian tallentamista aiheen marginaalisuudesta johtuen. 

Mikrohistorian näkökulmasta katsoen pyrin haastattelujen avulla pääsemään hyvin lähelle 

                                                 
8 Käytän heistä myös nimitystä informantti. 
9 Muistitieto on yksilön kertoman, omakohtaisen kokemuksen saatavaa tietoa, josta on olemassa myös muita 

samanlaisia muistitietoja. Yksilön muistiin perustuvan tiedon ohella on yhteisöllinen muisti, niitä ovat 
esimerkiksi arkistoaineistot. Muistitiedon tallentamisessa yksilö nostaa esille tietyt historiaan liittyvät 
tapahtumat ja tulkitsee niitä oman kokemuksensa kautta. (Fingerroos & U. Peltonen 2006, 8-9.) 
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tutkimusaihetta sekä käyttämään sitä menneisyyden tulkinnan tietoaineistona yhdessä muun 

aineiston kanssa. Tarkoituksenani on myös nostaa esille siirtolaisuustutkimuksessa 

marginaaliin sijoitettua naisten siirtolaisuutta. Lähestymistapa sopii muistitietotutkimukseen, 

sillä sen avulla saadusta aineistosta on mahdollista tuoda uusia näkökulmia tutkimukseen sekä 

saada tavoitetuksi tutkimuksen kohteena olevien oma historia ja tieto (Ukkonen 2000, 14). 

Mikrohistorialliselta näkökannalta tutkittu ja tallennettu muistitieto tuo usein esille niitä 

pieniä asioita, jotka ovat melko merkittäviä johtolankoja asettaen menneisyyden tapahtumat 

oikeisiin konteksteihin.  (Fingerroos & Haanpää 2006, 30-32; Korkiakangas 2006, 125.)  

 

En ole rajannut tutkimusaihettani ajallisesti, mutta käytännössä tutkimuksen pääpaino on 

1900-luvun alkuvuosikymmenissä johtuen tutkimusaineistosta. Etnologiseen tutkimukseen 

yhtenä osa-alueena kuuluu menneisyyden tutkiminen, jossa muistiaineisto on mukana 

(Korkiakangas 2005, 129.) Menneisyyttä käsittelevä kerronta on yleensä vuorovaikutteinen 

tapahtuma, jossa osallistujat sekä pohtivat omaa menneisyyttään että siihen liittyviä yleisiä 

historiallisia tapahtumia. Menneisyyden muistelua kyseisellä tavalla pidetään historian 

tulkintana ja sitä voidaan nimittää esimerkiksi kansanomaiseksi historiaksi. (Ukkonen 2000, 

15, 21.) Tutkielmaani varten haastattelut informantit muistelivat lähipiirinsä sekä kotiseutunsa 

siirtolaisuutta liittäen siihen omia muistojaan ja kokemuksiaan. Muistelutilanteessa oli esillä 

tilkkutöitä, joiden välityksellä informantit liittivät niitä valmistaneet suomalaisnaiset Pohjois-

Amerikan siirtolaisuuteen. Näin ollen yksityisten muistojen ohella esille nousi myös suurempi 

yhteiskunnallinen ilmiö. Käytän tutkielmassani käsitettä muistelu, koska informantit 

muistelivat menneisyyteen liittyvää siirtolaisuutta käymällä aihetta läpi yhdessä keskustellen 

ja pohtien (Ukkonen 2000, 15). 

 

 

2.2 Haastatteluaineiston kerääminen 

 

Tutkimusaineiston olen kerännyt henkilöhaastatteluilla, haastateltavat ovat Vaasasta ja sen 

lähiympäristöstä. Alueen olen rajannut maantieteellisen siirtolaisuuden valta-aluetta Suomessa 

mukaillen, sillä Pohjanmaan alueelta on yleisesti lähdetty eniten siirtolaisiksi Pohjois-

Amerikkaan. Lisäksi Pohjanmaan alueelta löytyy viitteitä tutkimukseni aiheena olevista 

tilkkutäkeistä, joiden valmistajiin liittyy siirtolaisuus (Muurinen ym. 1995, 8). Olisin myös 

halunnut ottaa Keski-Suomen alueen mukaan tutkielmaani, koska Pohjois-Amerikkaan 

Pohjanmaan alueelta suuntautuneen siirtolaisuuden selkeä raja on kulkenut Keski-Suomessa, 
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Karstulassa (Siirtolaisuusinstituutti 2017) ja mielenkiintoni kohdistuu siirtolaisuuden 

vaikutukseen kotiseudulleni. En ole kuitenkaan löytänyt haastateltavia lähialueelta, joten 

alueellisesti tutkimukseni kohdentuu Vaasan seudulle. 

 

Haastateltavia henkilöitä olen etsinyt omien työelämäkontaktieni kautta sekä ottamalla 

yhteyttä henkilöihin, jotka ovat joko tutkineet Kanadaan suuntautunutta 

suomalaissiirtolaisuutta tai asuvat Kanadassa. Henkilöt, joihin olen ottanut yhteyttä ensin, 

ovat olleet ns. avaininformantteja, joiden välityksellä olen etsinyt varsinaisia haastateltavia. 

Avaininformantiksi kutsutaan sellaista henkilöä, jonka avulla on mahdollista saada kontakteja 

tutkimuksen aiheen kannalta merkittäviin haastateltaviin (Bryman 2001, 98 Hyytiäisen 2009, 

13 mukaan). Avaininformantteja olen lähestynyt sähköpostikirjeellä, jossa kerroin lyhyesti 

tutkielmastani sekä tiedustelin heiltä mahdollisia haastateltavia aiheeseen liittyen. Olen 

lähettänyt sähköpostia kuudelle avaininformantille Suomessa ja kahdelle Kanadassa. Sain 

yhden avaininformantin kautta kontakteja haastateltaviin henkilöihin, ja heidät olen 

haastatellut Vaasassa ja sen lähialueilla lokakuussa 2017.  

 

Sähköpostikirjeenvaihdossa olen käyttänyt Jyväskylän yliopiston sähköpostiohjelmaa, 

(http://isamail.jyu.fi/) joka on suojattu käyttäjätunnuksella. Tutkielman kirjoitan omalla 

tietokoneellani, ja kirjoitetun aineiston tallennan erillisille muistitikulle doc-muodossa. 

Tutkielman tekemisen aikana kertyvän kirjallisen aineiston säilytän suojatussa tilassa. 

Tutkielman materiaaleihin ei sisälly arkaluontoista aineistoa yhtä sähköpostikirjeenvaihtoa 

lukuun ottamatta. Kyseinen sähköpostikirjeenvaihto on sovittu informantin kanssa 

hävitettäväksi tutkielman valmistuttua, koska hän ei ole antanut lupaa yhteystietojensa 

käyttöön muutoin kuin tämän tutkimuksen tekijälle. Varsinaista tutkimusaineistoa ei sisälly 

hävitettävään aineistoon, se pitää sisällään ainoastaan tiedustelun mahdollisista 

haastateltavista. Informantilla ei ollut tietoa kyseisistä henkilöistä. 

 

Haastatteluihin osallistuneet informantit täyttivät kirjallisen sopimuksen aineiston käytöstä ja 

arkistoinnista (liite 1) ennen haastattelua. Koska haastattelusopimus on suomenkielinen, 

avaininformantti käänsi sekä selosti sen haastateltaville ruotsiksi ennen sopimusten 

allekirjoittamista. Haastatteluissa ei tullut esiin arkaluontoista aineistoa, informanttien 

henkilötiedot olen suojannut henkilötietolain mukaisesti (Henkilötietolaki 22.4.1999/523). 
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Haastattelut olen tehnyt Zoom Handy Recorder H1 -nauhurilla. Haastattelut on tallennettu 

waw-muodossa micro SDHC card -muistikortille. Haastatteluaineistot litteroin kirjalliseen 

muotoon ja tallensin erilliselle muistitikulle doc-muodossa. Nauhoitteita, litterointeja ja   

muita käyttämiäni, edellä mainittuja tallennusvälineitä sekä kirjallista tutkimusaineistoa  

säilytän suojatussa tilassa tutkimuksen tekemisen ajan. Tutkielmaan liittyvät arkistoaineistot 

seulotaan tutkielman valmistumisen jälkeen tarpeettoman aineiston poistamiseksi. Seulonnan 

jälkeen sekä valmis tutkielma että siihen liittyvät arkistoaineistot tallennetaan sähköisenä 

Siirtolaisuusinstituutin arkistoon Turkuun. Arkistoaineisto tulee koostumaan sekä 

haastattelunauhoituksista että kirjallisesta materiaalista. 

 

Valokuvasin omaan käyttööni haastattelujen yhteydessä esillä olleita tilkkutöitä. Valokuvat 

olen ottanut kyseisten tutkimusaineistojen läpikäymisen helpottamiseksi sekä 

kenttätyöpäiväkirjaani varten, varsinaiseen tutkielmaan ne eivät tule esille. Olen kysynyt 

kuvaamiseen luvan suullisesti ja kertonut haastateltaville, että kuvat jäävät omaan käyttööni. 

 

Tein haastattelut kenttätyössä Vaasan seudulla lokakuussa 11.-13.10.2017, haastateltavina oli 

yhteensä kymmenen informanttia. Haastattelut olivat sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja. 

Yhden haastatteluista tein informantin kotona, yhden hotellissa, jossa asuin 

haastattelumatkalla ja loput kahdeksan tein kahdessa paikallisessa kotiseutumuseossa, joiden 

toiminnoissa informantit olivat aktiivisesti mukana. Ryhmähaastatteluista toisessa 

informantteja oli mukana kaksi ja toisessa kuusi.  Informantit kertoivat tietojaan yksilöinä, 

mutta koko ryhmä oli mukana haastattelutilanteessa ja teki välikommentteja haastatteluun. 

Varsinaisia yksilöhaastatteluja on kahdeksan, sillä kaksi ryhmähaastatteluissa olleista 

informanteista on mukana ainoastaan yhteishaastatteluosuuksissa.10 Molemmat Vaasassa 

tehdyt haastattelut olivat yksilöhaastatteluja.  

 

Kaikissa haastattelutilanteissa oli tulkkina mukana avaininformanttina ollut henkilö, sillä 

lukuun ottamatta avaininformanttia itseään kaikki informantit olivat äidinkieleltään 

ruotsinkielisiä.  Etukäteen valmistelemiani kysymyksiä (liite 2) ei haastatteluissa käytetty 

juuri lainkaan, vaan haastateltavat kertoivat vapaasti tietojaan ja tarvittaessa haastattelua 

täydennettiin lisäkysymyksillä haastattelutilanteessa. Huolimatta siitä, että 

haastattelutilanteissa oli tulkki mukana, kahdella kielellä tehty haastattelu toi myös 

                                                 
10 Informantit N6 ja N8, haastattelutilanteissa kyseiset informantit osallistuivat aktiivisesti keskusteluun, jossa 

kaikki mukana olleet informantit kertoivat paikallismuseon kokoelmiin liittyviä tietoja. 
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kaksikielisten nauhoitusten purkamiseen omat haasteensa.  Haastatteluaineiston litterointi 

sujui kuitenkin melko helposti, koska olin henkilökohtaisesti mukana jokaisessa 

haastattelutilanteessa osallistuen myös ruotsinkieliseen keskusteluun haastateltavien kanssa. 

Vaikka olin haastattelijana eri kieliryhmästä kuin informanttini, niin kuuluminen samaan 

kansalliseen kulttuuriin helpotti haastatteluaineistojen litterointia kirjalliseen muotoon ilman, 

että niiden sisältöjä olisi pitänyt tulkita vieraan kulttuurin näkökulmasta käsin. (Pietilä 2010, 

411-415.) 

 

Haastatteluaineistoissa olevan sekä suomeksi että ruotsiksi puhutun aineiston olen litteroinut 

kirjalliseen muotoon suomeksi. Haastatteluaineistoja en ole litteroinut kirjalliseen muotoon 

sanatarkasti, vaan olen keskittynyt haastattelujen sisällöissä olennaiseen eli niihin kohtiin, 

jossa käsitellään tilkkutöitä ja siirtolaisuutta sekä niiden välisiä yhteyksiä. Pääasiassa kaikissa 

haastatteluissa informantit kertoivat tilkkutöistä ja niiden yhteydestä siirtolaisuuteen, 

muutamassa haastatteluosuudessa oli mukana myös muuta, lähinnä informantin 

perhehistoriaan liittyvää kerrontaa. Kyseisiä kohtia en ole litteroinut kirjalliseen muotoon, 

olen ainoastaan laittanut niiden sisällöstä lyhyen maininnan litteroinnin yhteyteen.  

 

Haastateltavia informoitiin ennen haastattelutilannetta sähköpostitse avaininformantin  

välityksellä. Tämän lisäksi esittelin itseni ennen varsinaista haastattelutilannetta, kerroin 

lyhyesti pro gradu -tutkielmastani sekä omasta perhesuhteestani siirtolaisuuteen. Kerroin 

myös työstäni Suomen käsityön museossa, sillä suurin osa informanteista oli ollut tekemässä 

yhteistyötä museon kanssa alussa mainitsemassani Kauneutta niukkuudesta -näyttelyn 

yhteydessä.  

 

Haastattelut tein puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja laadin haastatteluita varten  

kysymyslistan, jota informantit pystyivät halutessaan käyttämään. Vaikka kysymyslistassa on 

tarkasti aiheeseen rajatut kysymykset, päätin jo ennen haastatteluita, ettei haastateltavien 

tarvitse noudattaa kysymyslistaa järjestelmällisesti. Tämän päätöksen tein siksi, että tiesin 

ennen ensimmäistä haastattelutilannetta, ettei haastateltavilla ei välttämättä ole tietoa 

Kanadaan suuntautuneesta siirtolaisuudesta vaan lähinnä Yhdysvaltojen 

suomalaissiirtolaisuudesta. Halusin kuitenkin saada selville mahdollisimman paljon tietoa 

aiheeseen liittyen, joten päätin, että kysymykset ovat vain tarvittaessa haastattelun tueksi ja 

informantit saavat haastatteluissa kertoa vapaasti. Haastattelukysymykset on käännetty 

ruotsiksi (liite 3), sillä kuten jo aiemmin mainitsin, yhtä informanttia lukuun ottamatta kaikki 
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haastateltavat olivat äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Kysymykset käänsi ruotsiksi 

avaininformanttina ollut henkilö. 

 

 

2.3 Tutkijana kentällä 

 

Kuten jo tutkielmani alussa mainitsin, minulla on aiheeseen läheinen suhde sekä 

isovanhempieni siirtolaisuuden että käsityöläisyyteni kautta. Tutkimusaiheen ennalta 

tunteminen on helpottanut aiheen käsittelyä sekä kirjallisuudessa että käytännön 

haastattelutyössä kentällä. Kenttätyön haastattelutilanteiden paikaksi osittain sattumalta 

valikoituneet museot ovat työni kautta tuttuja organisaatioita, joten keskustelu muustakin kuin 

tutkielman aiheesta oli haastateltavien kanssa, pienistä kielivaikeuksista huolimatta, 

luontevaa.  

 

Kenttätyöni sijoittuu siis nykyisen etnologisen tutkimuksen kenttään, jossa tutkimusta tehdään 

usein tutuissa kulttuureissa ja yhteisöissä. Minulle tutkijana sisäpiiriläisyys ilmenee tämän 

tutkielman aiheeseen sekä kenttätyöympäristöön liittyen vahvimmin kolmen eri näkökulman 

kautta. Nämä näkökulmat ovat siirtolaisuus omien isovanhempieni perhehistorian myötä, 

käsityöläisyys, erityisesti tilkkutöiden tekeminen sekä museotyö työkokemukseeni perustuen.  

Tutkimusaiheeseen tulee kuitenkin pystyä ottamaan ulkopuolisen rooli, vaikka toimii 

ympäristössä, jossa omaa lähes samanveroisen sisäpiiriläisen aseman kuin haastateltavat. 

(Makkonen 2010, 114-117.) Tutkijana minun tulee kuitenkin pitää huolta siitä, etten 

määrittele tutkielman aihetta liiaksi omien ennakkotietojeni ja -käsitysteni mukaisesti vaan 

tulkitsen tutkimuskysymystä haastatteluissa saatujen muistitietoaineistojen sekä aiheesta 

kertovan kirjallisuuden kautta. 

 

Vahvimmin sisäpiiriläisyys tulee tutkielman aineistoon isovanhempieni siirtolaisuuden kautta. 

Olen tutkimusta tehdessäni tietoisesti yrittänyt välttää isovanhempieni siirtolaisuuden tarinan 

vertailemista kulloinkin esillä olevaan aineistoon. Tämä on osoittautunut oletettua 

vaikeammaksi, sillä törmäsin muussa yhteydessä sellaisen tutkimusaineistoon, jossa heidän 

tarinansa on mukana. Kyseisen tutkimusaineiston perusteella on tehty useita tutkimuksia ja 

näin ollen se sisältyy myös lähdekirjallisuuteen. Koen kuitenkin, että pystyn pitämään 

sukutarinan erillään muusta tutkimuksen aineistosta ja suhtautumaan aineistoihin tutkijan 

realistisesta näkökulmasta. Olen tutkinut ja käsitellyt isovanhempieni siirtolaisuuteen liittyviä 
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asioita niin pitkällä ajalla, etteivät aiheesta esille nousevat tiedot olleet yllätyksellisiä. 

Käsityöläisyys puolestaan on niin yksilöllinen taito ja tunnetila, ettei se ole tuonut mitään 

ongelmaa aineiston käsittelyssä tai tulkinnassa, pikemminkin päinvastoin. Käsityöläisenä ja 

museoalan ammattilaisena olen mielestäni pystynyt tarkastelemaan ja tulkitsemaan tutkielman 

yhteydessä esille tulleita tilkkutöitä sekä kulttuuriperintöön liittyvinä tekstiileinä että käsitöinä  

huomattavasti paremmalla tutkimuksellisella otteella.  

 

Toisaalta täytyy kuitenkin muistaa se, että tein kenttätyötä suomenruotsalaisessa kulttuurissa, 

joka on minulle suomalaisen valtaväestön kulttuuriympäristöä vieraampi. Tässä yhteydessä 

korostuu avaininformantin rooli tulkkina, sillä tulkin avulla haastateltavat saivat kertoa 

tietojaan omalla äidinkielellään. Tämä mielestäni auttoi hyvän kontaktin luomiseen 

haastateltaviin, koska avaininformantilla oli entuudestaan paikallistuntemusta (Makkonen 

2010, 116). Kommunikointi ja ymmärrys haastattelutilanteissa helpottui, ei pelkästään 

kielellisesti vaan myös henkilökontaktien tasolla. 

 

Tutkimukseni painottuu ajallisesti viime vuosisadan alkupuolelle johtuen suomalaisten 

Kanadan-siirtolaisuuden pääasiallisesta sijoittumisesta kyseiseen ajankohtaan. Myös 

haastatteluissa esille tulleiden muistitietoaineistojen sekä Pohjanmaan rannikkoalueelta 

säilyneet tilkkutyöt ajoittuivat samalla aikakaudelle. Koska tutkimukseni aihepiiri on näin  

ollen suurimmalta osin menneisyydessä, on minulla tutkijana oltava käsitys myös Kanadan-

siirtolaisuuteen liittyvistä kulttuurisista, historiallisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä. 

Kyseisen tiedon hallitseminen on tärkeää siitä syystä, ettei palaaminen tuolloin siirtolaisina 

olleiden naisten elämään ole enää mahdollista muutoin kuin muistamisen ja muistitiedon 

välityksellä. (Korkiakangas 2005, 139.) Näitä tietoja olen pyrkinyt löytämään sekä aiheen 

aiemman omakohtaisen tietämyksen kautta että etsimällä mahdollisimman kattavaa ja laajaa 

lähdeaineistoa. 

 

Etnologisessa kenttätyössä tehtävän tutkimuksen, joka voi olla haastatteluita, valokuvaamista 

tai arkistoaineistojen lukemista, ohessa tutkija voi pitää kenttätyöpäiväkirjaa. 

Kenttätyöpäiväkirjaan tutkija tallentaa kenttätyössä kokemiaan tuntemuksia ja kokemuksia ja 

se on tutkijan yksityistä muistiinpanomateriaalia, jota ei välttämättä julkaista tutkimuksen 

yhteydessä.  Joskus kenttätyöpäiväkirjan julkaiseminen tutkimuksen yhteydessä, saattaa 

muuttaa sekä tutkijan roolia että tehdyn tutkimuksen merkitystä. (Fingerroos & Jouhki 2014, 

83-86.)  



18 
 

 

Itse olen tehnyt kaikilla aineistojen hankintamatkoilta muistiinpanoja, joita voisi ehkä kutsua 

kenttätyöpäiväkirjaksi. Muistiinpanot pitävät sisällä lähinnä kyseisissä tilanteissa ja 

tapaamisissa syntyneitä ajatuksia ja ideoita aiheeseen liittyen. Olen myös kirjannut muistiin 

havaintoja niistä ympäristöistä, joissa olen tiedonkeruuta tehnyt. Tarkoituksenani on työstää 

muistiinpanoista yhdessä valokuvien, tutkimuspaikoista ja paikkakunnista kertovien esitteiden 

sekä tutkimuksen ajankohtaan liittyvien aineistojen (esim. tapahtumaesitteet, lehtileikkeet) 

kanssa kollaasimainen kenttätyöpäiväkirja, joka jää omaan käyttööni.  

 

Haastattelujen lisäksi olen ollut 14. - 18.8.2017 Turussa, Siirtolaisuusinstituutin arkistossa ja 

kirjastossa, etsimässä tietoja aiheeseen liittyen. Arkistomateriaalia ei aiheeseen liittyen 

löytynyt, eikä myöskään varsinaisesti aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, Kanadan 

siirtolaisuudesta muutoin kertovaa kirjallisuutta kylläkin. Olin kuuntelemassa myös 

Siirtolaisuusinstituutin 28.3.2018 järjestämän Suomalainen siirtolaisuus -seminaarin 

esitelmiä, joissa käsiteltiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan suuntautunutta siirtolaisuutta.  

Lisäksi olen osallistunut Suomen Siirtolaisuusmuseon järjestämään Kanada 150 – Suomi 100, 

Kanadan suomalaisia seminaariin 19.8.2017. Seminaarin aiheena oli Kanadan, Suomen ja 

siirtolaisuuden historia sekä museolle suomalaissiirtolaisten Kanadasta lahjoittaman   

Knuuttilan talon tarina. Osallistuin kyseisiin seminaareihin saadakseni ajankohtaista tietoa 

suomalaisten Kanadan-siirtolaisuudesta ja sen nykytutkimuksesta. 

 

 

2.4 Haastattelut sekä muut aineistot 

 

Muistitietoon perustuvassa haastattelussa pääpaino on haastateltavan menneisyydellä ja hänen 

kokemallaan ja haastattelijan tehtävä onkin saada esille kyseiset tiedot. Haastattelijalla on 

haastattelun aiheesta jokin näkemys ja tieto, kun taas haastateltavalla on aiheesta ensisijaisesti 

omakohtaista kokemusta yhdistettynä yleiseen tietoon asiasta. Haastattelutilanteessa esille 

tuleva muistitieto on haastateltavan tapa tuottaa henkilökohtaisesta elämästään kertovia 

aineistoja julkiseksi ja näkyväksi omasta näkökulmastaan, haastattelija puolestaan yrittää 

saada nuo tiedot esille mahdollisimman hyvin ymmärtääkseen niitä tuntemassaan, asiaan 

liittyvässä yleisessä kontekstissa. (Ukkonen 2006, 183-184.) 
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Haastattelutilanteissa haastateltavat muistelevat omaa menneisyyttään yksityisesti ja yhteisesti 

sekä jakavat omia kokemuksiaan tutkimusaiheesta. Tutkielmaani varten haastattelemieni 

informanttien kertomukset täydensivät omalta osaltaan suomalaisten Pohjois-Amerikan 

siirtolaisuudesta kertovaa historiatietoa ja haastatteluita voidaan siten käyttää 

muistitiedollisina lähteinä asiaan. Tässä tutkielmassa en kuitenkaan tulkitse haastateltavien 

tuottamaa muistitietoaineistoa tutkimuskohteena, vaan kyseisen aineiston sisällön tuottamaa 

tietoa suomalaisten naissiirtolaisten käsityöhön liittyvien tietojen ja taitojen siirtymisestä 

Suomeen. (Ukkonen 2000, 11-15.)  

 

Tutkielmassani haastattelut ovat teemahaastatteluita, joiden kulkua ei ole määritelty tarkasti 

aihetta lukuun ottamatta. Teemahaastattelu haastattelutapana oli käyttökelpoinen myös siksi, 

että haastattelun aikana oli mahdollista tehdä täydentäviä lisäkysymyksiä haastateltaville. 

Koska haastatteluissa oli mukana aina vähintään kolme henkilöä, tutkija mukaan lukien, ja 

avaininformantti tunsi entuudestaan kaikki haastateltavat, olivat haastattelutilanteet 

luonteeltaan myös keskustelutilanteita ennalta sovitusta aiheesta. (Hyvärinen 2017.)  

 

Kuten jo aiemmin kerroin, haastattelin tutkielmaani varten kymmentä informanttia, kaksi 

heistä oli miehiä ja kahdeksan naisia. Koska haastateltavien henkilötiedot tulee suojata 

voimassa olevan henkilötietolain velvoittamana, anonymisoin haastateltavat käyttämällä 

koodeja M1 ja M2 miesinformanteista ja N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 sekä N8 

naisinformanteista. Tosin kaikki haastateltavani olivat itse sitä mieltä, ettei heidän 

henkilöllisyytensä salaaminen ole tarpeellista, mutta näin toimien tutkielmani täyttää 

henkilötietolain asettamat velvoitteet. Haastatelluista informanteista yhdeksällä oli yhteyksiä 

Pohjois-Amerikan siirtolaisuuteen lähisukunsa, lähipiirinsä11 tai muutoin tietämiensä 

henkilöiden kautta, mutta kukaan informanteista ei ole ollut siirtolaisena itse. Henkilöt, jotka 

informantit tunsivat tai tiesivät, olivat joko kotoisin tai asuneet samoilla alueilla heidän 

kanssaan. Yhdellä haastatelluista oli työnsä kautta tietämystä tilkkutöiden ja siirtolaisuuden 

välisestä oletetusta yhteydestä.  Kaikissa haastatteluissa tuli jossain muodossa esiin tietoja 

sekä Pohjois-Amerikan siirtolaisuudesta että tilkkutöistä. Varsinaisesti Kanadaan 

suuntautuneesta siirtolaisuudesta mainintoja haastatteluaineistoon tuli kahdelta eri 

informantilta. Kaikissa haastatteluaineistossa kerrottiin myös naissiirtolaisista. Haastatteluissa 

esille tulleita tietoja analysoin luvussa 6. 

                                                 
11 Lähipiirillä tarkoitan heidän tuntemiaan henkilöitä. 
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Informantti N1 kertoo lähisukulaistensa aiemmista sukupolvista olleen siirtolaisina sekä 

Kanadassa että Yhdysvalloissa. Kanadassa siirtolaisina olleet henkilöt olivat miespuolisia 

lähisukulaisia. Osa siirtolaisiksi lähteneistä oli palannut takaisin Suomeen, osa oli jäänyt 

pysyvästi siirtolaisiksi. Yhdysvaltoihin lähteneistä naispuolisista lähisukulaisista yksi oli 

työskennellyt suomenruotsalaisten naisten yhdistyksessä, jossa opetettiin käsitöiden 

tekemistä. Kaksi Yhdysvalloista takaisin Suomeen palannutta siirtolaisnaista oli myöhemmin 

ommellut tilkkutöitä tai niihin verrattavia käsitöitä. Toinen heistä oli ommellut kahdesta 

erivärisestä kankaasta toppatäkin ja toinen tilkkumaton. Siirtolaiset, sekä miehet että naiset, 

olivat kotiin palatessaan tuoneet mukanaan mm. rakentamiseen ja ruuanlaittoon liittyviä 

tietoja ja taitoja, niistä informantilla oli tietoja. Sen sijaan käsityötietojen tai -taitojen 

tuomisesta ei informantilla ollut tietoja. 

 

Informantti N2 oli aiemmin työskennellyt käsityöalalla ja tutustunut sitä kautta Pohjanmaan 

rannikkoseuduilla säilyneisiin tilkkutöihin. Hän oli kiinnittänyt erityisesti huomiota niiden  

runsaaseen määrään alueella verrattuna muuhun Suomeen. Myös säilyneiden tilkkutöiden 

esiintyminen siirtolaisuuden lähtöalueilla oli kiinnittänyt hänen huomionsa ja hänelle 

muodostui käsitys siitä, että kyseisillä seikoilla täytyi olla yhteys toisiinsa. Usein myös 

säilyneiden tilkkutöiden valmistajalla tai hänen lähipiirillään oli henkilökohtainen kontakti 

siirtolaisuuteen. Myös säilyneiden tilkkutöiden malleilla sekä valmistustavoilla on 

informantin näkemyksen mukaan yhteyttä amerikkalaiseen tilkkutyöhön. Esimerkiksi Vaasan 

saaristosta on säilynyt crazy quilt -tekniikalla12 tehty, häälahjaksi vuonna 1907 annettu 

tilkkutyö, jonka ompelija oli Amerikasta paluumuuttanut siirtolaisnainen. Kyseisessä työssä 

oli myös hienoja kankaita, kuten silkkiä, samettia ja brokadia. Muita vastaavia tilkkutöitä ei 

ainakaan informantilla ole tiedossa. 

 

Informantti N3 kertoo kotiseutumuseon kokoelmissa olevista kahdesta tilkkutäkistä, toinen 

niistä on lapsen täkki ja toinen on kooltaan isompi. Lapsen tilkkutäkki on ommeltu pienistä 

silkkipaloista, jotka ovat olleet sikarilaatikoiden suojana. Silkkipalat on lähettänyt 

Amerikkaan siirtolaiseksi lähtenyt mies Suomeen jääneelle vaimolleen, joka ompeli niistä  

tilkkutäkin heidän tyttärelleen. Lapsen tilkkutäkki on ommeltu luultavasti 1920-luvun alussa. 

Isompi tilkkutäkki on myös saman tekijän ompelema ja siinä on materiaalina kangaspaloja, 

                                                 
12 Käytetään myös pelkästään nimitystä crazy. Tekniikassa ommellaan epäsäännöllisen kokoisia ja muotoisia 

paloja yhteen ja tilkkujen reunakohdat koristellaan erilaisilla kirjonnoilla, ks. Muurinen ym. 1995, 23-25. 
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joissa on eri maiden lippujen kuvia. Myös nämä kankaat ovat aviomiehen Amerikasta 

Suomeen lähettämiä sikarilaatikon päälliskankaita. Aviomies palasi myöhemmin takaisin 

Suomeen Amerikasta. Edelliseen keskusteluun osallistuivat myös informantit M1, M2, N4, 

N5, N6 sekä N2. He keskustelivat yhdessä kyseisistä tilkkutäkeistä, mutta pääasiassa tiedot 

kertoi informantti N3. 

 

Informantti N4 kertoo lähisukulaisensa valmistamasta tilkkutäkistä, jossa osa kankaista on 

todennäköisesti Amerikasta tuotuja solmiokankaita. Solmiokankaat on ilmeisesti tuonut 

tilkkutäkin ommelleen naisen siirtolaiseksi Amerikkaan lähtenyt aviomies palatessaan takaisin 

Suomeen. Myös aviomiehen naispuolisia sukulaisia lähti siirtolaisiksi Amerikkaan. 

Tilkkutäkki on ommeltu ns. ananas-tekniikalla13, joka on erilainen verrattuna alueelta 

säilyneisiin muihin peittoihin. Varmuutta siitä, onko tilkkutäkin ompelija saanut vaikutteita tai 

malleja Amerikasta, ei ole, mutta oletettavasti jokin yhteys näillä on keskenään. Tilkkutäkki 

on kotiseutumuseon kokoelmissa. 

 

Informantti M1 kertoo harrastaneensa paljon erilaisten käsitöiden tekemistä, kuten 

ompelemista, virkkaamista, neulomista, kirjontaa sekä kangaspuilla kutomista. Hänen 

mielestään vanhat käsityömallit ovat kauniita ja hänelle on tärkeää, että vanhat mallit saadaan 

säilymään sekä dokumentoimalla niitä että tekemällä niiden perusteella uusia. Informantti 

kertoo neljästä kotiseutumuseon kokoelmassa olevasta tilkkutäkistä. Ensimmäinen tilkkutäkki 

on hänen lähisukulaisensa ompelema. Tilkkutäkki on 1900-luvun alkupuolelta ja sen 

ompelijan naispuolinen sukulainen lähti siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin. 

 

Seuraavan tilkkutäkeistä on ommellut nainen, jonka lähisukuun kuulunut mies oli lähtenyt 

pysyvästi siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin. Tilkkutäkki on ommeltu ilmeisesti 1920- tai 1930-

luvulla. Tilkkutäkin ompelijan naispuolinen lähisukulainen oli myös siirtolaisena 

Yhdysvalloissa, hän paluumuutti takaisin Suomeen 1800-luvun lopussa. Kyseinen 

siirtolaisnainen oli ilmeisesti oppinut mallin siellä ollessaan ja tuonut sen mukanaan 

Suomeen.  

 

Seuraavaksi on yksi valmiiksi ommeltu ja tikattu tilkkutäkki sekä yksi tilkkutäkin päällinen, 

jotka on ommellut informantin M1 lähipiiriin kuulunut nainen. Kyseinen nainen on ommellut 

                                                 
13 Hirsimökki-tekniikan monimutkaisempi muunnos, ks. Muurinen ym. 1995, 34-35. 
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päälliset 1930-luvulla, mallia töihinsä hän oli ottanut edellisessä kappaleessa mainitun 

ompelijan valmistamista tilkkutöistä. Tilkkutäkkien päälliset on ommeltu vuonna 1934 ja 

toinen niistä on tikattu valmiiksi tikkaustalkoissa vasta vuonna 1984.  

 

Informantti M2 kertoo museon kotiseutumuseon kokoelmissa olevasta tilkkutäkistä, jonka on 

valmistanut Kanadassa, Vancouverissa siirtolaisena ollut nainen. Hän lähti Kanadaan vuonna 

1891 ja paluumuutti takaisin Suomeen, tilkkutäkin hän on ommellut täällä. Hän oli myös 

ommellut toisen tilkkutäkin solmiokankaista, se oli kuuleman mukaan vielä hienompi, mutta 

sen olinpaikasta ei ole tietoa. Myös kyseisen siirtolaisnaisen lähisukuun kuulunut nainen lähti 

siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin.  

 

Informantti N7 kertoo opiskelleensa sekä tekstiilejä että arkeologiaa ja tuntevansa alueen 

paikallishistorian hyvin. Hän on myös tutkinut käsintehtyjä nauhoja, joita on valmistettu jo 

pronssikaudella. Informantin N7 lähisukuun kuuluva nainen oli ollut siirtolaisena puolisonsa 

kanssa Amerikassa vuosina 1896–1904. Kyseinen siirtolaisnainen on valmistanut 

hirsimökkitekniikalla ompelemalla tilkkutäkin, jota informantti muistaa käyttäneensä 

peitteenä. Tilkkutäkin ommellut siirtolaisnainen on ehkä oppinut tekniikan sekä mallin 

ollessaan siirtolaisena ja tuonut ne sitten mukanaan palatessaan Suomeen, mutta varmuutta 

asiasta ei ole.  

 

Informantit N7 ja N8 kertovat kotiseutumuseossa olevista tilkkutäkeistä ja muista tilkkutöistä, 

niistä suurin osa on valmistettu hirsimökkitekniikalla. Yksi tilkkutäkeistä on valmistettu nine- 

patch -tekniikalla14. Tilkkutöitä kotiseutumuseon kokoelmissa on 1800-luvun puolesta välistä 

lähtien. Osa tilkkutäkeistä on käsintikattuja, alueella on myös tikattu tavallisia täkkejä vielä 

1950- ja 1960-luvuilla. Kaikista tilkkutöistä ei ole tekijää tiedossa, mutta niiden osalta, joista 

tiedot on tallennettuna museoon, ei ole tietoa yhteyksistä siirtolaisuuteen. 

 

Haastattelujen ohessa kävin avaininformantin kanssa tutustumassa Pohjanmaan museoon 

Vaasassa sekä Pietarsaaren kaupunginmuseon tekstiilikokoelmiin kokoelmista vastaavien 

museoammattilaisten luona. Nämä kaksi tapaamista olivat ns. asiantuntijatapaamisia, niistä en 

ole tehnyt haastatteluja. Museokokoelmiin tutustumisen tarkoituksena oli saada vahvistusta 

                                                 
14 Yhdeksästä erivärisestä neliöstä ompelemalla koottu neliö, joka vuorottelee yksivärisestä kankaasta 

leikattujen neliöiden kanssa, ks. Muurinen ym. 1995, 27-28. 
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tutkimusolettamalleni, sillä avaininformantti oli aiemmin tutustunut kyseisiin kokoelmiin ja 

tiesi niissä olevan yhteyksiä myös siirtolaisuuteen.  

 

Pietarsaaren kaupunginmuseon tapaamisessa käytiin läpi museon tekstiilikokoelmassa olevia  

ja museossa aiemmin olleessa tilkkutyönäyttelyssä esillä olleita tilkkutöitä sekä niihin liittyviä 

luettelointi- ja näyttelytietoja. Pietarsaaren kaupunginmuseosta saadusta aineistoista15 nousi 

esille tilkkutöihin liittyneet aikakaudet, sillä suurin osa tilkkutöistä ajoittuu 1900-luvun 

alkupuolelle. Tilkkutöitä valmistaneiden henkilöiden syntymäajat taas olivat 1800-luvun 

puolivälistä eteenpäin. Tilkkutöiden yhteydessä oli myös useita mainintoja Pohjois-Amerikan 

siirtolaisuudesta, esimerkiksi mukana näyttelyluettelossa oli maininta Kanadassa asuneen 

siirtolaisnaisen valmistamasta tilkkutyynystä. Kyseinen siirtolaisnainen oli työskennellyt 

Kanadassa ompelimossa. Myös näistä aineistoista kirjoitan lisää analyysiluvussa 6. 

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, olen tutustunut myös Suomen Siirtolaisuusmuseoon löytääkseni 

sinne tallennetuista siirtolaisuuskokoelmista lisätietoja liittyen tutkimusaiheeseeni.  

Suomalaisten eri puolille maailmaa suuntautunutta siirtolaisuutta on tallennettu vuodesta 2006 

alkaen kyseiseen Peräseinäjoella toimivaan museoon. Suomen Siirtolaisuusmuseo on 

siirtolaisuuden informaatio- ja kulttuurikeskus ja sen tavoitteena on toimia sekä kotimaisessa 

että kansainvälisessä siirtolaisuustutkimuksen kentässä. Siirtolaisuusmuseon kokoelmat 

muodostuvat mm. arkistoaineistoista, esinekokoelmista, ääni- ja kuvatallenteista ja 

kirjallisuudesta. Siirtolaisuusmuseo esittelee kokoelmiaan tuottamissaan näyttelyissä sekä 

Maailman Raitti -nimisessä ulkomuseoalueessa, jonne on kerätty suomalaissiirtolaisten 

asuintaloja ja -tiloja eri puolilta maailmaa. Viimeisin Maailman Raitille siirretty asuintalo on 

alahärmäläisen Knuuttilan suvun Kanadasta, Saskatchewanista lahjoittama talo. Kyseinen 

rakennus esineineen tuli museon kokoelmiin vuonna 2017, ja se kertoo edellä mainitun suvun 

siirtolaisuustarinasta. Näyttelyiden ohella Suomen Siirtolaisuusmuseossa järjestetään erilaisia 

siirtolaisuuteen liittyviä tapahtumia. (Siirtolaisuusmuseo 2017.) Tämän tutkielman aiheena 

                                                 
15 Koska museokäynnit olivat aineistoa täydentäviä, en ole liittänyt niiden materiaaleja mukaan tutkielmaan. 

Pietarsaaren kaupunginmuseosta saadut aineistot ovat osana kenttätyöpäiväkirjaa. Aineistossa on valokopiot 
tilkkutöiden luettelointitiedoista (nimeltään kenttäkortit) sekä näyttelyluettelo museossa vuonna 1997 
olleesta, alueen tilkkutyötä esittelevästä näyttelystä. Näyttely oli nimeltään Tilkkutäkkejä ennen ja nyt ja se 
on järjestetty yhteistyössä Quiltgruppen Lappbiten -ryhmän kanssa. Näyttely on ollut esillä museon 
näyttelytilassa nimeltään Tupakkamakasiini 8.-30.11.1997. Kyseisestä näyttelyluettelosta saadut tiedot 
osoittautuivat kuitenkin tärkeiksi vihjeiksi tutkielmani kannalta, siitä syystä myös sen sisältämät tiedot on 
analysoitu luvussa 6. Pohjanmaan museon tekstiilikokoelmia esittelevällä internet-sivulla on maininta, että 
museon kokoelmiin on tallennettu useita tilkkutöitä (Pohjanmaan museo 2018). Pyynnöstä huolimatta en 
saanut näistä aineistoista tietoja käyttööni. 
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olevia tilkkutäkkejä ei ole tällä hetkellä tallennettuna Suomen Siirtolaisuusmuseon 

kokoelmiin.  

 

 

3. Siirtolaisuus ja pienet historiat 

 

3.1 Siirtolaisuus 

 

Työni avainkäsite on siirtolaisuus jo otsikonkin perusteella. Siirtolaiseksi määritellään 

henkilö, joka on muuttanut joko valtiosta toiseen (Kero 1996, 19) viipyen uudessa 

kotipaikassaan vähintään vuoden. Siirtolaiseksi voidaan myös kutsua henkilöä, joka muuttaa 

maan rajojen sisällä paikasta toiseen. Yleensä siirtolaisuuden syynä pidetään työn ja 

paremman toimeentulon etsimistä. (Bontenbal 2015, 7.)   

 

Reino Keron (1997, 338) mukaan siirtolaisuudessa ihmiset siirtyy omasta vapaasta tahdostaan 

maasta toiseen, mukanaan he vievät omaa alkuperäistä kulttuuriperintöään ja useimmiten 

yhteyden vanhaan kotimaahansa, vaikka jäävätkin pysyvästi asumaan uuteen kotimaahansa.    

Tarkasteltaessa syitä siirtolaiseksi lähtemiseen yksittäisen henkilön kohdalla lähtemiseen 

vaikuttaviksi tekijöiksi voidaan määritellä termeillä siirtolaisuuden veto ja työntö. Esimerkiksi 

Suomesta Pohjois-Amerikkaan suuntautuneessa siirtolaisuudessa vetotekijänä saattoi olla 

aiemmin siirtolaisiksi lähteneiden lähettämät kirjeet, joissa usein kerrottiin uudesta kotimaasta 

hyvin positiiviseen sävyyn. Työntötekijänä vastaavassa tilanteessa saattoi olla esimerkiksi 

työttömyys ja vanhan kotimaan heikko taloudellinen tilanne. (Kero 1996, 69.) Edellä mainitut 

tekijät olivat merkittäviä tekijöitä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Suomessa 

vaikuttaneen ”suuren amerikansiirtolaisuuden” (Kero 1982, 22) aikana, nykyisin suomalaisten  

siirtolaisuus on Korkiasaaren (1998) mukaan luonteeltaan tavoitesiirtolaisuutta, jossa 

siirtolaiseksi lähtevällä on selkeät tavoitteet ja myös useimmiten tarkka tieto määräaikaisen 

oleskeluajan pituudesta liittyen siirtolaisuuteensa. 

 

Siirtolaisten yhteyksiä vanhaan kotimaahansa yksilö- tai ryhmätasolla, mutta ilman valtiollisia 

tai muita toimijoita, määritellään termillä transnationaalisuus16 (Hautaniemi 2004, 169). 

Tuomas Martikaisen, Teppo Sintosen ja Pirkko Pitkäsen (2006, 24-25) mukaan 

                                                 
16 Suom. = ylirajaisuus (Hautaniemi 2004, 169) 
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transnationaalisuus voidaan jakaa makrotasoon, mesotasoon sekä mikrotasoon. Makrotasolla 

kuvataan erilaisten kansainvälisten sopimusten asettamia mahdollisuuksia ja rajoituksia 

siihen, millä tavoin yhteisöt ja yksilöt voivat toimia yli valtiollisten rajojen. Mesotasolla 

tarkastellaan organisoitujen yhteisöjen, kuten esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen ylirajaista 

toimintaa. Mikrotasolla toimijat ovat yksittäisiä ihmisiä, perheitä, toimijoita, joilla ei ole 

institutionaalisia suhteita valtioiden rajoja ylittävässä toiminnassaan. (Martikainen ym. 2006, 

24-25.)  

 

Nykyisessä siirtolaistutkimuksessa painopiste on pakotetussa siirtolaisuudessa, josta käytetään 

termiä diaspora. Diasporalla tarkoitetaan siirtolaiseksi lähtemistä pakon edessä, esimerkiksi 

uskonnollisen vainon tai sodan takia. Tuolloin myös etninen ryhmä, usein kansa, menettää 

kotimaansa hajaantuessaan sen ulkopuolelle. (Vertovec 2009, 13.) Diasporaa käsitteenä 

käytetään synonyyminä transnationalismin kanssa, vaikka se on merkitykseltään 

rajallisemmin siirtolaisuutta kuvaava termi (Martikainen ym. 2006, 24.). Nykyisin 

muuttoliikkeitä ja siirtolaisuutta tarkastellaan transnationaalisen diasporan kautta, kun taas 

aiemmin niiden tulkittiin olevan kansainvälistä siirtolaisuutta. Osana diasporaa on siirtolaisten 

sosiaaliset verkostot ja suhteet, sekä oman identiteettiryhmän sisällä että siirtolaisuuden 

kohdemaan etnisten ryhmien välillä. Transnationaalisten suhteitten ylläpito on nykyisessä 

siirtolaisuudessa huomattavasti helpompaa kehittyneen teknologian avulla, ja tämä on yksi 

ominaispiirre, joka erottaa aikaisemman siirtolaisuuden nykyisestä. Täytyy kuitenkin muistaa, 

että vaikka diasporan yhteydessä käytetään termiä transnationaalisuus kuvaamaan esimerkiksi 

siirtolaisten henkilösuhteiden ylläpitoa maitten ja maanosien välillä, niin diasporan ja 

transnationalismin käsitteillä on olemassa selkeä ero. Lähtökohtana termien väliselle 

eroavaisuudelle voidaan käsittää eroa siirtolaisten lähtömaan tilanteessa, joka on diasporassa 

yleensä aina pakottanut ihmisiä siirtolaisuuteen, vaikka he eivät välttämättä ole sitä itse 

halunneet. (ks. Wahlbeck 1999, 269-279.) Oman tutkimukseni kannalta keskeisempi käsite on 

kuitenkin vapaaehtoinen siirtolaisuus, koska käsittelen tässä tutkielmassa nimenomaan 

suomalaisten kanadansiirtolaisuutta, joka on ollut pääsääntöisesti vapaaehtoinen valinta 

siirtolaiseksi lähteneillä. Myös transnationalismi on tärkeä osa tutkimusta, koska 

kanadansiirtolaiset ovat pitäneet yllä suhteita kotimaahansa henkilö- eli mikrotasolla 

esimerkiksi siirtolaiskirjeiden välityksellä.  

 

Siirtolaisuuteen liittyy myös paluumuutto, jolloin siirtolaiseksi lähtenyt henkilö palaa takaisin 

vanhaan kotimaahansa. Paluu voi olla pysyvää tai väliaikaista ja syyt paluumuuttoon 
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moninaiset. Syynä saattoi olla koti-ikävä, myös taloudelliset syyt vaikuttivat. 

Suomalaissiirtolainen saattoi lähteä Pohjois-Amerikkaan tienaamaan talorahoja ja kun säästöt 

olivat koossa, palattiin vanhaan kotimaahan. Vanhassa kotimaassa hakeuduttiin samoille 

seuduille, mistä siirtolaiseksi oli lähdetty, tosin naimisiin mentyään siirtolaisnaiset palasivat 

yleensä aviomiehensä kotipaikkakunnalle. (Kettunen-Hujanen 2000, 148-158.)  

 

Juridisesti paluumuuttaja määritellään henkilöksi, jolla on sukujuuret siinä maassa, mihin hän 

on palaamassa (Maahanmuuttovirasto 2017). Sisäministeriö käyttää ulkomailla asuvista, joko 

suomalaista syntyperää olevista tai Suomen kansalaisista nimitystä ”ulkosuomalainen”.  

Ulkosuomalaisia on maailmalla yli 1,6 miljoonaa, ja suurin osa heistä asuu Ruotsissa, 

Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ulkosuomalaisten suurin paluumuuttajaryhmä tulee nykyisin 

Euroopan Unionin alueelta. (Sisäministeriö 2017.)  

 

 

3.2 Pienet historiat 

 

Suomalaisten Kanadaan suuntautuneen siirtolaisuuden tutkimuksessa siirtolaisnaisten 

käsitöiden tutkimus on yhden pienen siirtolaisuuteen liittyvän osa-alueen mikrohistoriallista 

tutkimusta. Mikrohistoriassa keskitytään tutkimuksellisesti arkisten ilmiöiden (tutkielmassani 

käsityöt, ompeleminen) ja sekä yksityiskohtien (esim. siirtolaiskirjeet, paluumuutto) 

tarkasteluun, ja näiden avulla pyritään löytämään uusia asiayhteyksiä (tutkielmassani 

tilkkutyöt). Asiayhteyksien kautta puolestaan etsitään vastauksia esimerkiksi historian 

(siirtolaisuus) ja yhteiskunnan eri tasojen (tutkielmassani siirtolaisnaiset) kohtaamisista. 

Mikrohistorian avulla voidaan myös tarkastella ylirajaisia, valtioiden rajoihin sitoutumattomia 

kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä (tutkielmassani siirtolaisnaiset, perhesiteet). (Peltonen 

1999, 38-39.) Mikrohistoriassa toimijana tutkitaan yksittäisiä henkilöitä ja yksityiskohtien 

tarkalla tarkastelulla pyritään löytämään ilmiöitä (tutkielmassani tilkkutyötaitojen siirtymistä 

Kanadasta Suomeen siirtolaisnaisten välityksellä), joita ei ennen ole havaittu (Peltonen 1999, 

58-59).  

 

Tutkielmani aihepiiri sijoittuu suomalaisen siirtolaisuuden tutkimuksessa isompaan 

makrohistoriaa tutkivaa kenttään, suomalaisten Pohjois-Amerikan siirtolaisuuteen. Aiheeni 

rajaus marginaalisiin ryhmiin ja ilmiöihin, naisiin ja tilkkutyöhön, on kuitenkin 

mikrohistorian avulla aiheeseen syventyvää tutkimusta. Tutkimukseni on saanut alkunsa 
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pienistä yksityiskohdista, jotka ovat sattumalta tulleet eteeni sekä käsitöistä että 

siirtolaisuudesta. Kuten jo aiemmin olen kertonut, idea tutkimukseeni on saanut käytännössä 

alkunsa yhdestä näyttelytekstissä olleesta lauseesta. Myös aiheet ovat olleet ennestään minulle 

tuttuja, olen vain alkanut yhdistellä näistä aiheista löytämiäni pieniä vihjeitä uudella tavalla ja 

sitä kautta olen vähitellen löytänyt lisää tietoa tutkimukseni aiheeseen liittyen. Tällainen 

toimintamalli on Matti Peltosen mukaan tyypillistä mikrohistorian tutkimukselle. (Peltonen 

1999, 38, 62-63.) 

 

Giovanni Levin (2001, 99) mukaan mikrohistorian käytännön tutkimuksessa aihetta pitää 

pyrkiä havainnoimaan laajasti, analysoimaan mikroskooppisen tarkasti ja perehtyä 

tutkimusaineistoon intensiivisesti. Tässä tutkielmassa tutkittavana ilmiönä on pyrkiä 

löytämään konkreettinen yhteys Kanadaan muuttaneiden suomalaisnaisten ja heidän vanhaan 

kotimaahansa mahdollisesti siirtämien tilkkutyötekniikoiden ja -taitojen välille. Aineistossa 

laajan havainnoinnin kohteena on suomalaisten, erityisesti naisten kanadansiirtolaisuus, 

mikroskooppisen tarkastelun kohteena puolestaan ovat tilkkutyöt – sekä lisäksi tekemäni, 

luonteeltaan hyvin intensiiviset haastattelut ja lähdekirjallisuuden antamat pienet vihjeet ja 

täydennykset. 

 

Suomalaisnaisten kanadansiirtolaisuuden tutkiminen on ollut ja on edelleenkin vähäistä, mikä 

johtuu miesten suuremmasta määrästä lähtijöiden joukossa sekä mitä ilmeisemmin myös siitä, 

että naisten historiaa on yleisestikin tutkittu vähemmän. Poikkeuksena tästä on jo aiemmin 

mainitsemani kanadansuomalainen tutkija Varpu Lindström, joka on tutkinut ja kirjoittanut 

julkaisuja suomalaisten naisten siirtolaiselämästä Kanadassa. Palaan näihin tutkimuksiin 

tarkemmin luvussa 3. Pirjo Markkolan (2003) artikkelissa Suomalaisen naishistorian 

vuosikymmenet kuvataan suomalaisen naishistorian tutkimuksen painopisteitä ja 

kehityssuuntia. Artikkelissa kerrotaan tutkimusalueista, jotka ovat tuttuja myös suomalaisten 

siirtolaiselämän osa-alueista kirjoitetuista teoksista, kuten esimerkiksi työn tekeminen, 

kuuluminen erilaisiin aatteellisiin tai uskonnollisiin järjestöihin, perhehistoria jne. (Markkola 

2003, 53-63.) Naissiirtolaiset ovat miesten tavoin toimineet kaikilla em. osa-alueilla, mutta 

siitä huolimatta he ovat näkyneet todennäköisimmin vain tietoja tilastoitaessa pelkkinä 

lukuina muiden joukossa. Siirtolaisuuden tutkimus on suuntautunut miesten siirtolaisuuden 

tutkimuksen ohella yhteisön tutkimiseen, jolloin naisten toimintaympäristöt ovat jääneet 

unohduksiin. (Aromaa-Kaskinen 1985, 198-190.)  Myös Lindström (1991, 7) toteaa 

suomalaisten kanadansiirtolaisuuden tutkimuksen olevan miesvaltaista.  
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Siirtolaisuuden tutkimuksessa sukupuolisesti painottuneella tutkimuksella ei ole ollut suurta 

painoarvoa, tutkimus on suuntautunut ennemminkin siirtolaisten muihin ominaisuuksiin, 

kuten ikään, kansallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan yhteiskunnassa (Aromaa-Kaskinen 

1985, 190).  Naishistoriaa voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta aihetta työstävän tutkijan 

katsantokannasta riippuen (Markkola 2003, 57). Tässä tutkielmassa naishistorian tutkimus 

painottuu naisten siirtolaishistorian tutkimiseen ilman, että siinä on mukana feminististä 

näkökulmaa tai teoriaa (Sulkunen 1991, 22-26, Markkolan 2003, 54 mukaan). Tarkoituksena 

on selvittää naisten siirtolaiselämää osana heitä ympäröivää siirtolaisyhteisöä ja sitä 

yhteiskuntaa, joka on toiminut vastaanottavana maana heidän lähtiessään siirtolaisiksi. Vaikka 

en ole rajannut tutkimusaihettani ajallisesti, on tutkimuksen painopiste kuitenkin 1900-luvun 

siirtolaisuudesta johtuen lähdeaineiston ajallisesta painotuksesta. Näin ollen myös 

naishistorian tutkimuksen kannalta tutkielman painottuu naisten menneisyyden tutkimukseen 

(Markkola 2003, 53).  

 

Tilkkutyöksi kutsutaan kolmesta tai useammasta eri kangaslajista kerroksittain ommeltua 

tekstiiliä. Tekstiilin päällikangas on koottu ompelemalla erilaisia kangaspaloja yhteen siten, 

että niistä muodostuu yhtenäinen, kuviollinen kangaspinta. Päällikankaan ja tilkkutyön 

takaosassa olevan taustakankaan väliin tulee vuorikangas, joka on yleensä paksumpaa 

materiaalia. Nämä kolme kangasta ommellaan yhteen sekä reunoiltaan että keskiosastaan. 

Keskiosan ommel on usein käsin tikattu koristeommel, josta käytetään myös nimitystä 

tikkaus. (Muurinen ym. 1995, 11; Wettre 1993, 27.)  

 

Tilkkutyö kuvastaa hyvin tämän tutkielman tiedonhankintaa, jossa olen lähtenyt etsimään 

pienistä vihjeistä ja viitteistä yhteyttä isompaa kokonaisuuteen. Natalie Zemon Davis (2001) 

kertoo mikrohistoriallisessa tutkimuksessaan Martin Guerren paluu koonneensa 

lähdeaineistoa hyödyntäen jokaisen pienen paperinpalan, mitä hän arkistoista löysi aiheesta.  

Matti Peltonen (1996, 22) kuvailee Carlo Ginzburgin Johtolankoja -teoksen esipuheessa  

mikrohistorian tutkijan haluavan selvittää tutkimuksensa pieniä asioita suurennuslasin ja 

mikroskoopin avulla, vaikka ne ovatkin aina osa isompaa kokonaisuutta. Ginzburg (1996, 39-

45) kuvailee saman teoksen Johtolankoja-nimisessä artikkelissa salapoliisityön avulla 

löytyvien pienten yksityiskohtien olevan oleellisia tiedon löytymisen ja ratkaisun kannalta. 

Samalla tavoin olen lähtenyt etsimään tietoa tämän tutkielman aiheeseen ja lähdeaineistoon 

liittyen pienistä palasista, niitä toisiinsa yhdistellen ja kyseistä salapoliisimenetelmää 
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käyttäen. Pieniä palasia ovat tutkimuksessani Kauneutta niukkuudesta -näyttelyteksteistä 

tekemäni oivallus tilkkutöiden ja siirtolaisuuden yhteydestä, sen jälkeen asian tarkempi 

selvittely näyttelyyn liittyvästä julkaisusta ja näiden oivallusten perusteella oletusten 

linkittäminen isovanhempieni siirtolaisuuteen ja tilkkutäkkiini. Seuraava pieni palanen oli 

löytää tutkittua tietoa asiasta sekä saada lisätietoja haastattelujen avulla ja sitä kautta 

vahvistaa asiayhteyksien mahdollinen liittyminen toisiinsa. Nämä pienet johtolangat ja vihjeet 

yritän yhdistää suomalaisnaisten kanadansiirtolaisuuteen tutkimuskirjallisuuden välityksellä. 

 

 

4. Siirtolaisuus Suomesta Kanadaan 

 

Kuten olen jo aiemmin todennut, on suomalaisten siirtolaisuudesta Pohjois-Amerikkaan tehty 

useita tutkimuksia ja kirjoitettu runsaasti erilaisia julkaisuja, mutta tekstien kohteena on ollut 

Yhdysvaltoihin suuntautunut siirtolaisuus. Muistutettakoon tässä jälleen siitä, että käytän 

käsitteitä Pohjois-Amerikka tai Pohjois-Amerikan siirtolaisuus sellaisissa yhteyksissä, jossa 

en voi selvästi erottaa Kanadaan suuntautunutta siirtolaisuutta laajemmasta alueen 

siirtolaisuudesta. Koska tiedot ovat pääosaltaan yhteistietoa, joudun käyttämään tässäkin 

luvussa paljolti yleistä tietoa Pohjois-Amerikan siirtolaisuudesta kuvaamaan myös Kanadan 

siirtolaisuutta. Käytän kuitenkin lähdeaineistosta Kanadasta kertovaa aineistoa 

mahdollisuuksien mukaan.   

 

Koska tutkielmani aiheena on suomalaisten naisten kanadansiirtolaisuus, käyn tämän luvun 

alussa lyhyesti läpi yleisesti Kanadaa siirtolaisia vastaanottavana maana ja selvitän, mitä  

suomalaisten siirtolaisuus sinne tarkoittaa (luku 4.1). Olen tehnyt haastattelut ruotsinkielisellä 

Vaasan seudulla, joka on ollut yksi amerikansiirtolaisuuden vahvoista valta-alueista, joten 

käsittelen luvussa myös pohjalaista siirtolaisuutta. Tutkielmani aiheen mukaisesti keskityn 

siirtolaisuuden kuvaamisessa suomalaisnaisiin siirtolaisina ja kerron aiheesta tarkemmin 

luvussa 4.2. Kuten tutkielmani alussa mainitsin, on siirtolaisten kotimaahansa lähettämillä 

kirjeillä olettavasti ollut merkitystä uusien tietojen ja taitojen välittäjänä. Siirtolaisten 

tiedonvälitys siirtolaiskirjeiden ja paluumuuton kautta on aiheena kappaleessa 4.3. 

Siirtolaiskirjeiden ohella kerron siirtolaisten kotimaahansa lähettämistä amerikanpaketeista 

sekä paluumuuttajien mukanaan tuomista amerikanarkuista. Nämä kaksi ilmiötä olen ottanut 

mukaan siitä syystä, että niiden sisältämät tekstiilit ja käsityötarvikkeet ovat omalta osaltaan 

olleet transnationaalisina tiedonvälittäjinä.  
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4.1 Kanada siirtolaisuuden maana ja suomalaisten siirtolaisuus Kanadaan 

"Pohjois-Amerikka on maahanmuuttajien manner, joka Suomesta katsottuna 
näyttää yhtenäiseltä. Sinne on jo vuosisatojen ajan menty onnea etsimään. Sekä 
Yhdysvallat että Kanada ovat ottaneet vastaan miljoonia maahanmuuttajia. 
Niiden välillä on kuitenkin asenne-ero. USA:ssa puhutaan sulatusuunista, "a 
melting pot", kun taas kanadalaiset haluavat pitää yllä kulttuurien mosaiikkia, 
"a mosaic of cultures"." (Taipale, 2010)17 

Kanadaa on lähes aina pidetty siirtolaisuuden luvattuna maana, ja se onkin kooste useista 

miljoonista eri puolilta maailmaa lähtöisin olevista erilaisista etnisistä taustoista tulleista 

siirtolaisista ja heidän jälkeläisistään (Ilmokari 2017, 11). Koska Kanadaan suuntautunut 

siirtolaisuus on aiheena huomattavan laaja, keskityn tässä tutkielmassa suomalaisten 

siirtolaisuuteen. Kanadan eri siirtolaiskansallisuuksien määrä on erittäin suuri, monietnisen 

väestön historiasta ja vaikutuksesta maan rakentumiseen monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi 

voi lukea esimerkiksi Jean Burnetin ja Howard Palmerin (1988) kirjasta Coming Canadians, 

An Introduction to a History of Canada´s Peoples.  

Esittelen tässä kuitenkin yleisen peruskäsitteen eli Kanadan monikulttuurisuus-käsitteen 

mosaiikki, joka juontaa juurensa 1920-luvun alkuun. Tuolloin sitä alettiin käyttää kuvaamaan 

useista eri kansallisuuksista18 muodostuvaa kanadalaista yhteiskuntaa. Mosaiikki-käsitteestä 

tuli positiivinen vertauskuva eri kansallisuuksista koostuvalle valtiolle, jossa jokainen etninen 

ryhmä säilytti omat kulttuuriset erityispiirteensä sopeutuen kuitenkin kanadalaisen 

yhteiskunnan osaksi. Mosaiikki-käsitteellä oli erittäin tärkeä merkitys Kanadalle 

siirtolaismaana, sillä kyseisen käsitteen avulla se halusi erottua positiivisesti naapurimaastaan 

Yhdysvalloista, joka käytti siirtolaisuudestaan käsitettä sulatusuuni. Alussa mosaiikki-

käsitettä käyttivät kanadalaisen kulttuuriin puolustajat, ja se kuvasti vain Euroopasta tulleiden 

siirtolaisryhmien sopeutumista Kanadaan, vasta myöhemmin käsitteeseen liitettiin mukaan 

muita ryhmiä, kuten esimerkiksi intiaanit ja aasialaiset. 1970-luvun alussa mosaiikki-

käsitteestä tuli myös poliittisesti tärkeä käsite, kun sitä alettiin käyttää monikulttuurista 

yhteiskuntaa kuvaavana terminä. Kanada on siis siirtolaismaana hyvin kirjava ja 

17 Olen keväällä 2010 kuullut YLE Radio 1 Ykkösaamussa Kaarin Taipaleen esittämän kolumnin, jonka 
otsikko on vielä erittäin kuvaavasti ”Tilkkutäkki ja sulatusuuni”. Olen pitänyt tulostetta kolumnista 
tilkkutyökansioni etusivulla ja kun törmäsin mosaiikki-termiin useampaan kertaan tutkimuskirjallisuutta 
lukiessani, huomasin että oheinen kappale kolumnista kuvaa erittäin hyvin sitä, millainen siirtolaismaa 
Kanada on lyhyesti määriteltynä. 

18 Ks. Henriksson 2006, 283-286. 
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monitahoinen yhteisö, jossa yhteiskunta on kuitenkin toimiva ja rauhallinen. 

Monikulttuurisuuden kääntöpuolena on kuitenkin se, että siirtolaisiksi tulleille tulee tutuksi 

ainoastaan oman etnisen ryhmänsä elämä kanadalaisessa yhteiskunnassa ja itse Kanada ja 

kanadalaisuus jää heille vieraaksi kulttuuriksi. (Henriksson 2006, 275-276.)  

 

Suomesta on lähtenyt siirtolaisiksi eri puolille maailmaa yli miljoona suomalaista, joista 

suurin osa on muuttanut Pohjois-Amerikkaan tai Ruotsiin. Reino Keron (1996, 54-55) 

mukaan Suomesta Pohjois-Amerikkaan suuntautunut siirtolaisuus oli erittäin vähäistä muuhun 

Eurooppaan verrattuna. Vuosina 1870-1929, jolloin muuttoliike Suomesta Pohjois-

Amerikkaan oli suurimmillaan, lähti Suomesta siirtolaiseksi noin 350 000 henkilöä, kun 

muualta Euroopasta siirtolaisiksi lähtijöitä oli 40 miljoonaa. Pohjois-Amerikkaan siirtolaisiksi 

lähdettiin eniten 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella (Kero 1996, 55), käytännössä 

aktiivisin muuttoliike Pohjois-Amerikkaan, varsinkin Yhdysvaltoihin, tyrehtyi toiseen 

maailmansotaan mennessä (Korkiasaari 2017a). Suomalaisten vilkkaimmat muuttovuodet 

Kanadaan ajoittuvat 1900-luvun alkupuolelle, 1920-luvulle, mutta poiketen Yhdysvalloista 

myös toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan jatkuen 1960-luvulle (Korkiasaari 1989, 115).  

 

Muuttoliikkeen vilkastumiseen 1920-luvun alussa kohti Kanadaa johtui Yhdysvalloissa 

käyttöön tulleista siirtolaiskiintiöistä maahanmuuton rajoittamiseksi. Tämän muuttoaallon 

katkaisi saman vuosikymmenen lopulla alkanut yleismaailmallinen lama, joka sai myös 

Kanadan sulkemaan rajansa siirtolaisilta. (Kero 1996, 73-76.)  Seuraava vilkkaampi 

muuttokausi Kanadaan alkoi heti toisen maailmansodan jälkeen jatkuen 1960-luvun 

alkupuolelle, mutta tuolloin siirtolaisiksi lähtevien määrät olivat jo vähäisempiä kuin 1900-

luvun alkupuolen huippuvuosina, pienentyen koko ajan lisää (Ilmokari 2017, 25). Yhteensä 

vuosina 1860–2016 Suomesta Kanadaan on muuttanut 96 000 henkilöä (Korkiasaari 2018).  

 

Kanadan vuoden 2011 väestötilaston mukaan maassa oli 136 000 suomalaista syntyperää 

olevaa siirtolaista (Ilmokari 2017, 25). Suomalaiset asettuivat asumaan Kanadassa pääasiassa 

Ontarion ja Brittiläisen Kolumbian provinsseihin. Asuinalueet valikoituivat saatavilla olevien 

työpaikkojen sekä jo olemassa olevien suomalaisyhteisöjen perusteella, sillä samaa etnistä 

taustaa olevat siirtolaiset muuttivat usein samoille seuduille aiemmin tulleiden maanmiestensä 

kanssa. (Kero 1996, 129-138.) Suurimpia suomalaisten asuttamia kaupunkeja ovat Toronto, 

Thunder Bay, Vancouver sekä Sudbury (Kero 1997, 371). Pohjois-Amerikkaan siirtolaisiksi 

lähti sekä miehiä että naisia, mutta enemmistö lähtijöistä oli kuitenkin miehiä (Kero 1997, 
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14). Suomalaissiirtolaisista miehiä oli 63 %, joten naissiirtolaisten määrä on ollut vähäisempi 

(Kero 1996, 54-55, 104). Tyypillisimmillään 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alun 

siirtolainen oli maaseudulta lähtenyt, kouluttamaton, nuori mies (Kero 1982, 49, 58, 70), kun 

taas 1900-luvun lopun ja 2000-luvun siirtolainen on koulutettu, nuorehko kaupunkilaisnainen 

(Korkiasaari 2018). Suurin osa Pohjois-Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneistä jäi asumaan 

pysyvästi uuteen kotimaahansa, sillä lähteneistä palasi vain noin joka neljäs tai viides 

pysyvästi takaisin Suomeen (Kero 1996, 255). 

 

Suomessa siirtolaisuutta on kutsuttu ”pohjalaiseksi ilmiöksi”, sillä eniten siirtolaisiksi 

lähdettiin rannikkoseudulta, Pohjanmaan alueilta (Kero 1996, 56). Pohjanmaan alueen 

asukkaiden innokkuuteen lähteä siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan mainitaan mm. se, että 

perinteiset, vahvat suhteet Ruotsiin, josta he saivat mallia siellä jo aiemmin alkaneesta 

siirtolaisuudesta. Myös maantieteellisesti Pohjanmaa ja sen rannikkoseudut olivat 

siirtolaisuudelle otollista aluetta, koska kansainvälisyys ja uudet vaikutteet levisivät sinne 

esimerkiksi merimiesten vaikutuksella edistäen omalta osaltaan alueen väestön uskallusta 

muuttaa pois kotiseuduiltaan. Pohjanmaan väestömäärä lisääntyessä nopeasti 1800-luvun 

loppupuolella vaikutti puolestaan siihen, ettei työtä riittänyt kaikille ja se myös lisäsi omalta 

osaltaan lähtöhalukkuutta.  (Kilpi 1917, 48-162 Keron 1996, 87-91 mukaan). Pohjanmaan 

vahvasta siirtolaisuuskulttuurista kertoo esimerkiksi se, että muuttoliikkeen ollessa Pohjois-

Amerikkaan suurimmillaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, lähti Vaasan läänistä 

siirtolaisiksi 52,3 % koko Suomen siirtolaismäärästä (Korkiasaari 2017b). 

 

Suomenruotsalaiset19 ovat yksi Suomen vähemmistöistä, he asuvat pääasiassa läntisessä 

Suomessa, sen rannikkoalueilla ja saaristoissa sekä Ahvenanmaalla. Tutkielmani haastattelut 

on tehty ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, joka on yksi neljästä suomenruotsalaisista 

alueista.(Lönnqvist 1981, 13-16.) Ruotsinkielinen Pohjanmaa on alueellisesti suunnilleen 

Kokkolasta Kristiinankaupunkiin ulottuvalla kapealla rannikkokaistaleella ulottuen siitä 

hieman sisämaahan päin (Kuntaliitto 2017). Suurin osa siirtolaisiksi lähteneistä 

suomenruotsalaisista oli Pohjanmaalta ja Vaasan läänin alueelta (Roinila 2000, 71). 

Ruotsinkielisen Pohjanmaan siirtolaisuuden syiksi Bo Lönnqvist (1981, 30) mainitsee 

samankaltaisia syitä, kuin alueen muilla asukkailla, kuten suuren väestömäärän, 

suomenruotsalaisten tavan lähteä kausityöläisiksi muualle kuin asuinseudulleen sekä 

                                                 
19 Suomen kansalaisia, joiden äidinkieli on ruotsi (Lauren 1983, Roinilan 2000, 20 mukaan). 
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suomenkielen osaamattomuuden, mikä vaikeutti työnsaantia muualla Suomessa. Myös 

suomenruotsalaisten yhteydet Ruotsiin sekä merenkulkuun liittyvät ammatit ovat olleet 

omiaan lisäämään ruotsinkielisen väestönosan halukkuutta lähteä siirtolaiseksi (Nelson 1943, 

73 Roinilan 2000, 71 mukaan). Suomenruotsalaisten siirtolaisuus Kanadaan oli hyvin 

samantyyppistä niin työnteon, talouden, harrastuksien kuin sosiaalisen kulttuurin kannalta 

suomenkielisen väestön kanssa (Roinila 2000, 109). 

 

 

4.2 Suomalaisnaisten siirtolaisuus  

 

Suomalaisnaisten siirtolaisuus Kanadaan erittäin pieni osa-alue, kun tarkastellaan 

siirtolaisuutta sekä suomalaisena että yleismaailmallisena ilmiönä ja kokonaisuutena. Kuten jo 

edellä totesin, on Suomesta Kanadaan lähtenyt siirtolaisiksi 96 000 henkeä ja kun kaikista 

Pohjois-Amerikkaan muuttaneista 63% oli miehiä, niin silloin suomalaisnaisten määräksi jää   

noin 35 500 (Kero 1996, 54-55, 104). Suomalaisnaisten siirtolaisuus Kanadaan on siis 

todellakin mikrohistorian tutkimusta, se tuli mielestäni hyvin esille mm. tehdessäni 

kandidaatintutkielmassa kirjallisuuskartoitusta aiheesta, koska siinä löytyneestä aineistosta 

puuttui lähes kokonaan vertaisarvioidut tekstit. Suomalaissiirtolaisista kertovissa 

tutkimuksissa ja kirjallisuudessa naiset olivat myös sivuroolissa, heidän elämäänsä 

siirtolaisina kuvataan pienesti ja lyhyesti, usein jopa yhdellä lauseella muun aineiston 

joukossa. Kun tähän tutkimusaineistoon lisätään vielä tutkimani tilkkutyöt, niin ollaan todella 

mikrohistorian vihjeiden lähteillä. 

 

Millainen sitten on Kanadaan siirtolaiseksi lähtenyt, tutkimuksessa katveeseen jäänyt  

suomalaisnainen? Kysymykseen ensimmäinen vastaus on mielestäni suomalaisten 

siirtolaisnaisten elämää Kanadassa tutkineen Varpu Lindströmin (1991, 9) toteamus siitä, ettei 

siirtolaiseksi lähtenyt nainen ollut tyypillinen suomalaisnainen. Tämän toteamuksensa 

Lindström perustelee sillä, että vain hyvin vähäinen määrä lähti siirtolaiseksi ja tyypillisin oli 

sen sijaan se suomalaisnainen, joka jäi kotimaahansa. Kyseinen seikka on Lindströmin  

mukaan myös selvimmin kyseiset kaksi naisryhmää toisistaan erottava tekijä. Useimmiten 

alemmista yhteiskuntaluokista siirtolaisiksi lähteneet naiset erottuvat poikkeuksellisina 

yksilöinä verrattuna yleiseen käsitykseen naiskuvasta. Lähtiessään siirtolaisiksi he ovat tulleet 

esille massasta ja jättäneet siten elämästään erilaisen jäljen historiankirjoitukseen. (Davis 

1995, Peltosen 1999, 27-28 mukaan.) 



34 
 

 

Varsinkin siirtolaisuuden alkuaikoina naisten siirtolaisuuteen johtaneet syyt olivat hyvin 

samankaltaisia veto- ja työntötekijöitä kuin miehillä, pääasiassa lähdettiin hakemaan työtä ja 

parempaa elintasoa kotimaahan verrattuna. Erona miesten ja naisten välillä oli kuitenkin se, 

että naiset lähtivät myös etsimään aviopuolisoa, sillä suurempi miesten määrä siirtolaiseksi 

lähtijöissä toi naisille enemmän mahdollisuuksia löytää aviopuoliso siirtolaismiehistä.  Myös 

siirtolaisiksi lähteneiden kirjeet ja kertomukset uuden kotimaansa hyvistä oloista saivat 

naisetkin lähtemään siirtolaisiksi. (Kero 1996, 66-69.) 1900-luvun loppupuolen ja 2000-luvun 

siirtolaisuuden syitä olivat edellä mainittujen ohella myös ulkomaisten opintojen 

suorittaminen sekä työtehtävät, joihin työnantajat lähettivät työntekijöitään ulkomaan 

komennuksille (Korkiasaari 1989, 12). Täytyy kuitenkin muistaa se, että jokainen 

siirtolaiseksi lähtenyt suomalaisnainen ja -mies on aina kuitenkin ollut yksilö, jonka 

henkilökohtaiset ominaisuudet sekä päämäärät ovat muodostaneet hänen siirtolaistarinansa 

(Toivonen 1963, 249). 

 

Suomalaisnaisten kanadansiirtolaisuuden oletetaan alkaneen jo 1800-luvun loppupuolella, 

mutta tarkkoja tilastotietoja on saatavilla vasta vuodesta 1901 alkaen, jolloin 

suomalaissiirtolaiset ovat ensi kertaa olleet mukana Kanadassa tehdyissä väestölaskennoissa. 

Ensimmäiset suomalaiset naiset lähtivät siirtolaisiksi Kanadaan todennäköisimmin 

perhesiirtolaisina20 joko aviomiestensä mukana tai pian sen jälkeen, kun puolisolla oli varaa 

lähettää matkalippu. Kanadansiirtolaisuuden alkuaikoina suomalaisnaisten perhe-elämä, 

olosuhteet ja asuinpaikat olivat pitkälti sidoksissa heidän aviopuolisoidensa kulloiseenkin 

työtilanteeseen. Suomalaisnaiset osallistuivat perheensä elannon ansaitsemiseen tekemällä 

mm. erilaisia kotitaloustöitä, kuten pyykinpesua, ruoanlaittoa tai pitämällä asuntolaa, tosin 

myös myymällä alkoholia. Suomalaisnaiset myös vastasivat yksin perheittensä toimeentulosta 

ja hyvinvoinnista, kun heidän aviomiehensä olivat töissä muualla, esimerkiksi hoitamalla 

perheen maatilaa yksin puolison ollessa töissä kaivoksella. (Lindström 1991, 19-34.) 

 

Siirryttäessä 1900-luvun alkupuolelle siirtolaisnaisen kuva alkoi muuttua. Suomalaisnaiset 

alkoivat lähteä siirtolaisiksi myös yksin, joten he eivät olleet riippuvaisia aviopuolisoidensa 

elämäntilanteesta Kanadassa, mutta usein he kuitenkin asettuivat niille alueille, missä oli jo 

ennestään suomalaisasutusta, kuten Ontarioon ja Brittiläiseen Kolumbiaan. Naisten osuus 

                                                 
20 Koko perhe lähtee siirtolaisiksi (Kero 1996, 110). 
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siirtolaisten määrässä alkoi vähitellen myös kohota. Esimerkiksi 1920-luvulle tultaessa 

naisten määrä suomalaissiirtolaisista vaihteli joinakin vuosina 40-45 % välillä, vaikka suurin 

osa siirtolaisista oli edelleen miehiä. Siirtolaisnaiset alkoivat enenevässä määrin jäädä 

kuitenkin asumaan kaupunkeihin maaseudun sijaan, sillä kaupungeissa oli heille paremmin 

tarjolla työpaikkoja. (Lindström 1991, 34-53.)  

 

Suomalaisten kanadansiirtolaisuus oli voimakkaimmillaan kahteen otteeseen, toinen näistä 

ajoista oli 1920-luvulla ja toinen muuttokausi alkoi toisen maailmansodan jälkeen 

(Korkiasaari 1989, 115). Ensimmäisessä muuttoaallossa siirtolaiseksi lähtenyt 

suomalaisnainen oli yleensä kotoisin Pohjanmaan maaseudulta, kouluttamaton, iältään 20-30 

vuoden välillä. Naisten määrän lisääntyessä siirtolaisissa alkoi lähtijöitä olla myös 

kaupungeista, joista siirtolaiseksi lähtivät tehtaissa ja kotiapulaisina työskennelleet nuoret 

naiset. Koska siirtolaisiksi lähteneillä ei ollut ammattitaitoja ja hyvin harva osasi puhua 

englantia, ohjasi niiden puuttuminen heidän sijoittumistaan työmarkkinoilla. Useista muista 

siirtolaisryhmistä poiketen suomalaisnaiset menivät mieluimmin töihin palveluammatteihin 

kuin esimerkiksi teollisuuteen, kuten suuriin ompelimoihin. (Lindström 1991, 127-128.) 

 

Kanadassa suomalaisille siirtolaisnaisille oli tarjolla työtä esimerkiksi suomalaisyhteisöjen 

metsätyömaiden ja kaivosalueiden ruokaloiden ja asuntojen kämppäemäntinä. Tuolloin heidän 

työhönsä kuului mm. ruoanlaittoa, tiskausta, siivousta ja pyykinpesua. Yleinen ammatti 

suomalaisnaisilla oli edellä mainittujen ohella kotiapulainen, joista oli Kanadassa jatkuvasti 

työvoimapulaa. Tarve oli jopa niin suurta, että Kanadan valtio värväsi suomalaisnaisia 

tulemaan kyseiseen työhön helpottamalla siirtolaiseksi pääsemistä. Kotiapulaisena toimivat 

naiset asuivat pääasiassa kaupungeissa, missä oli runsaasti tarvetta palvelusväelle. 

Kotiapulaisen työn hyviin puoliin kuuluivat asunto ja ruoka isäntäväen luona, kohtuullinen 

palkka, vakituinen työpaikka sekä myös kysynnän tarjoama mahdollisuus vaihtaa toiseen 

työpaikkaan, mikäli isäntäväen kanssa tuli ongelmia tai ristiriitoja. Kotiapulaisen työn 

huonoja puolia oli olla jatkuvasti isäntäväen tarkkailun alla, pitkät työpäivät ja -viikot sekä 

työn ja asunnon menettäminen esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Kotiapulaisina toimivien 

naisten edellytettiin usein pysyvän myös naimattomina, jolloin oma perhe jäi monelta 

saamatta, mikä lisäsi siirtolaisnaisten yksinäisyyttä, varsinkin vanhemmiten. Kotiapulaiset 

olivat kuitenkin arvostettuja siirtolaisyhteisössään ja heidän hyvinvoinnistaan pyrittiin 
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huolehtimaan monin tavoin, esimerkiksi järjestämällä työnvälitystoimistoja ja siirtolaiskoteja, 

joiden puoleen siirtolaisnaiset saattoivat kääntyä ongelmissaan.21 (Lindström 1991, 136-152.) 

 

Koska suomalaisten Pohjois-Amerikan siirtolaisuuden tutkimus on painottunut pääasiassa 

ensimmäiseen muuttoaaltoon, 1950-luvulla alkaneeseen ja sieltä nykypäivään asti jatkuneesta 

siirtolaisuudesta on yksityiskohtaista tutkimustietoja saatavana niukasti. Pohjois-Amerikan 

siirtolaisuuden tutkimuksessa on keskitytty pääasiassa kokonaiskuvan luontiin, minkä vuoksi 

naisten siirtolaisuudesta olevat tiedot ovat mukana pieninä mainintoina. Se tekee naisten 

kanadansiirtolaisuuden piirteiden mikroskooppisen määrittelemisen melko vaikeaksi.22 

Yleisesti kanadansiirtolaisuuden olemus kuitenkin alkoi muuttua toisen maailmansodan 

jälkeen. Siirtolaisiksi lähdettiin Pohjanmaan sijaan myös muualta Suomesta, niin maaseudulta 

kuin kaupungeista. Siirtolaiseksi lähdettiin hieman iäkkäämpänä kuin aiemmin, muuttajat 

olivat myös yleensä perheellisiä. Siirtolaiset olivat koulutetumpia, yleensä heillä oli jo 

ammattitaitoa ja vähitellen myös yhä enemmän englanninkielen taitoisia. (Ilmokari 2017, 25-

29.) 

 

Kanadaan muuttaneiden suomalaisten siirtolaisnaisten määrä alkoi kasvaa toisen 

maailmansodan jälkeen. Miesten ja naisten määrät siirtolaisiksi lähteneissä oli 1950- ja 1960-

luvuilla lähes yhtä suuret (Auranen 2002, 24), mutta 1900-luvun lopulle sekä 2000-luvulle 

tultaessa naissiirtolaisten määrät ovat huomattavasti suurempia kuin siirtolaisiksi lähteneiden 

miesten. (Korkiasaari 2018). Siirtolaisiksi lähteneet naiset muuttivat Kanadaan usein 

perhesiirtolaisina, joko vanhempiensa tai aviopuolisonsa mukana, kuten esimerkiksi 

Hyytiäisen (2009) pro gradu -tutkielmat informanttinaiset ovat tehneet. Samoin myös 

kanadalaisen aviopuolison löytyminen vaikutti suomalaisnaisten siirtolaiseksi lähtemiseen. 

(Hyytiäinen 2009, 18-25.) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ks. Lindström 1991, 152-156. 
22 Poikkeuksena tästä on jo aiemmin sivulla 10 mainitsemani, Irina Ilmokarin 2017 julkaisema kirja Toronton 

alueen suomalaissiirtolaisista.  
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4.3 Tiedot, taidot ja tavarat liikkuvat siirtolaisten välityksellä 

 

Siirtolaisiksi lähteneet pitivät yhteyttä vanhaan kotimaahansa ja sukulaisiinsa 

siirtolaiskirjeiden23 välityksellä. Siirtolaiskirje oli yleensä kahden ihmisen välistä 

viestittelyä, jonka sisältö jäi pienen piirin tietoon. Tosin siirtolaisten kirjoittamia kirjeitä 

julkaistiin myös lehdissä, mutta niiden sisältö oli erilainen verrattuna yksityiseen 

kirjeenvaihtoon.  (Kero 1996, 42-45.) Siirtolaiskirjeet olivat tärkein yhteydenpidon muoto 

siirtolaisten keskuudessa siirtolaisuuden ensimmäisistä vuosikymmenistä alkaen aina 1970-

luvulle saakka. Kirje jäi vähitellen taka-alalle siirtolaisten välisessä viestinnässä johtuen 

viestintävälineiden kehittymisestä.  (Hakoniemi 2006, 45; Penti-Vidus 1978, 23 Hakoniemen 

2006, 45 mukaan.) Siirtolaiskirjeiden merkitystä kuvastaa hyvin myös se, että niitä on arvioitu 

olevan tallennettuna suomalaisissa arkistoissa yhteensä n. 40 000 kappaletta (Kalhama & 

Koiranen 1986, 26), esimerkiksi Siirtolaisuusinstituutissa niitä on n. 15 000 ja ne ovat yksi 

arkiston kysytyimmistä aineistoryhmistä (Heinilä). 

 

Kirjeissä kuvailtiin työntekoa ja elämää uudessa kotimaassa (Kero 1996, 181) ja niihin 

saatettiin laittaa mukaan myös rahaa, jolla haluttiin avustaa vanhaan kotimaahan jääneitä 

perheenjäseniä tai sukulaisia (Kero 1997, 339). Vanhaan kotimaahan lähetetyt kirjeet saivat 

aikaan myös uutta muuttoliikettä esimerkiksi kohti Kanadaa, kun siirtolaisiksi lähteneet 

kertoivat uusista elinoloistaan sekä lähettivät kirjeissä rahan lisäksi valokuvia ja jopa 

matkalippuja (Lindström 1991, 48).  Kirjeiden sisältö muuttui vuosien kuluessa siirtolaisen 

elämän ja siirtolaisuuden muuttaessa muotoaan, niissä kerrottiin niin oman elämän kuin 

ympäröivän yhteiskunnan kirjeen kirjoitusajankohdan kuulumiset (Kero 1985, 10-11). 

Kaupungeissa hyvien palveluiden äärellä työskennelleet ja asuneet naiset olivat ahkerampi 

kirjeiden kirjoittajia kuin metsäkämpillä tai kaivosalueilla asuneet miehet. Myös kirjoitustaito 

oli yleensä naisilla parempi kuin miehillä. (Rauhala & Järvi, 2018, 133-134.)  

 

Siirtolaiskirjeet ovat aina siirtolaisen omasta kokemuksista syntynyttä kerronnallista aineistoa, 

jossa kirjoittajalla on omat motiivinsa asioista kertomiseen. Siirtolaiskirjeet ovatkin tärkeä 

tutkimusaineisto etsittäessä tietoa yksittäisestä siirtolaisesta ja hänen elämästään. Kuitenkin 

siirtolaiskirjeitä voidaan hyödyntää tutkimuksellisesti myös tiedon siirtäjän ja välittäjän 
                                                 
23 Siirtolaiskirje on yksityinen kirje, jonka siirtolaisen lähettää yleisimmin entiseen kotimaahansa. Termi kuvaa 

myös entisestä kotimaasta siirtolaiselle lähetettyä kirjettä, siirtolaisten toisilleen, joko samassa maassa tai 
toisiin maihin lähettämää kirjettä. (Kalhama & Koiranen 1986, 23.) Tässä tutkielmassa siirtolaiskirjeellä 
tarkoitetaan ensimmäistä määritelmää. 
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näkökulmasta.  Siirtolaiskirjeellä on ollut vaikutusta lähettäjäänsä kirjeen kirjoittamishetkellä, 

mutta erityisesti sillä on ollut vaikutus kirjeen vastaanottajaan. Siirtolaiskirje on tuonut 

vastaanottajalleen uutta tietoa asioista, jotka ovat hänen elämänpiirinsä ulkopuolella. 

(Kalhama & Koiranen 1986, 23-24.)  Siirtolaiskirjeiden sisältämillä tilkkutyömalleilla ja 

paluumuuttaneiden siirtolaisten mukanaan tuomilla tilkkutyötaidoilla oletetaan olevan 

vaikutusta siihen, että ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on tehty tilkkutäkkejä. Ruotsinkieliseltä 

Pohjanmaalta siirtolaisuus sekä Pohjois-Amerikkaan että Ruotsiin on ollut hyvin runsasta, ja 

näillä seikoilla on todennäköisesti yhteys tilkkutöiden valmistamiseen esimerkiksi Vaasan 

seudulla. (Muurinen ym. 1995, 8.)  

 

Siirtolaisuuteen kuuluu myös paluumuutto, jolloin siirtolaiseksi lähtenyt henkilö palasi 

takaisin vanhaan kotimaahansa joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Paluumuuttajista oli sekä 

siirtolaiselämässään onnistuneita että epäonnistuneita. Syyt palaamiseen olivat varmasti yhtä 

moninaiset kuin paluumuuttajatkin, sillä vaikka siirtolaisuudessa on kysymys massailmiöstä, 

oli sekä lähtenyt että palannut siirtolainen kuitenkin aina yksilö, jolla on aina henkilökohtaiset 

vaikuttimet tapahtumien taustalla. Tyypillisimmillään paluumuuttajaa on ollut nuorehko 

perheellinen mies, joka on ollut siirtolaisena muutamia vuosia ja jolla on ehkä jo lähtiessä 

ollut suunnitelmissa palata takaisin vanhaan kotimaahan, todennäköisimmin kotiseudulleen, 

oltuaan muutaman vuoden töissä kaivoksessa tai metsätyöläisenä tienaten rahaa tulevaa 

elämää varten. Syy paluuseen oli todennäköisimmin koti-ikävä, joka ei ollut muutaman 

siirtolaisvuoden aikana helpottanut, syynä oli myös talouden suhdannevaihtelut, jotka olivat 

muuttaneet työnsaanti mahdollisuudet huonommaksi tai vieneet ne kokonaan. Palatessaan 

takaisin vanhaan kotimaahansa siirtolaiset toivat mukanaan sekä konkreettista että henkistä 

omaisuutta. Konkreettista omaisuutta oli useimmiten rahavarallisuus sekä erilaiset pienet 

työvälineet ja koneet. Henkistä omaisuutta oli siirtolaisuuden aikana omaksutut tavat, sekä 

aatteelliset että käytännön taidot, kuten esimerkiksi erilaiset tavat työskennellä. (Virtanen 

1986, 259-277.) Esimerkiksi naissiirtolainen saattoi tuoda mukanaan ompelukoneen, koska oli 

oppinut siirtolaisena sellaisella ompelemaan (Toivonen 1963, 210). Naiset palasivat vanhaan 

kotimaahansa miehiä harvemmin, syynä siihen oli usein parempi työpaikka, myös uudesta 

kotimaasta löytynyt aviopuoliso saattoi olla palaamisen esteenä (Kero 1999, 280). 

 

Suomeen palanneet siirtolaiset toivat mukanaan olleet matkatavaransa kotimaahan puusta ja 

metallista valmistetuissa amerikanarkuissa. Amerikanarkkujen sisältö vaihteli omistajan ja 

hänen varallisuutensa mukaan, miehillä niissä saattoi olla esimerkiksi tupakointivälineitä, 
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puutyövälineitä, aseita ja kultakello. Naiset toivat matka-arkuissaan esimerkiksi erilaisia 

ompelutarvikkeita, kuten neuloja, sormustimia ja langanpujottimia. He toivat mukanaan myös 

taloustavaroita, koriste-esineitä, kauneudenhoitovälineitä ja koruja.  Molemmilla oli myös 

matka-arkussaan esimerkiksi vaatteita ja kankaita sekä valokuvia, lehtiä ja kirjoja. (Rauhala & 

Järvi, 2018, 153-159.) 

 

Pohjois-Amerikkaan lähteneet siirtolaiset lähettivät kirjeiden lisäksi Suomeen jääneille 

perheenjäsenilleen amerikanpaketteja. Amerikanpaketit olen halunnut ottaa esille sen vuoksi, 

että niissä on lähetetty Suomeen vaatteita, kankaita ja ompelutarvikkeita, kuten 

ompelulankoja ja ompelukoneen neuloja sekä hakaneuloja. Amerikanpaketeissa saapuneet 

kankaat eivät välttämättä olleet uutta kangasta vaan esimerkiksi käytettyjä jauhosäkkejä, joista 

sitten ommeltiin kodin tekstiilejä. Myös amerikanpakettien pakkausmateriaalina olleet 

puuvillakankaat käytettiin hyödyksi, sota ja pula-ajan Suomessa. (Rauhala & Järvi 2018, 164, 

169, 173; Toivonen 1963, 190.)  Käsityötarvikkeissa saattoi olla mukana esimerkiksi valmiita 

käsityöpakkauksia tarvikkeineen, kuten kankaalle piirretty, kirjailtava huoneentaulu 

kirjontalankoineen (Yli-Olli 2003, 165). Amerikanpaketit sisälsivät myös rahaa sekä erilaisia 

ylellisyystarvikkeita, kuten kahvia, sokeria ja pientä käyttötavaraa. (Rauhala & Järvi 2018, 

168-169.) Paketteja lähetettiin varsinkin toisen maailmansodan jälkeen. Esimerkiksi 

kanadansuomalaiset lähettivät vuosina 1945-49 arviolta 240 000 lähetystä avustukseksi sodan 

runtelemaan entiseen kotimaahansa (Kero 1997, 343).  

 

Paluumuuton ohella siirtolaiset kävivät myös vierailuilla Suomessa, katsomassa vanhaa 

kotimaataan ja tänne jääneitä sukulaisiaan. Vierailukäyntejä siirtolaiset tekivät siirtolaisuuden 

alusta lähtien, aluksi matka taittui laivalla, varsinainen matkailijoiden virta alkoi kuitenkin 

vasta 1950-luvulta lähtien lentoliikenteen yleistyessä. Vierailut muuttuivat 1960-luvulla 

molempiin suuntiin tapahtuviksi vierailukäynneiksi, kun myös Suomesta alettiin käydä 

tapaamassa Pohjois-Amerikkaan muuttaneita siirtolaisia. ”Sukulaismatkoille” lähdettiin 

molemmin puolin Atlanttia useimmiten varta vasten suunnitelluilla tilauslennoilla. 

Tilauslennot toimivat 1970-luvun puoleen väliin saakka, sen jälkeen matkustus muuttui 

ryhmämatkoista yksilömatkoiksi. Kanada kielsi vuonna 1973 muiden kuin Kanadaan 

rekisteröityneiden matkanjärjestäjien matkat, ja se vaikutti kielteisesti Suomi-Seuran 

organisoimiin matkoihin. (Kero 1997, 345-354.) Näitä ”sukulaismatkoilla” entisessä 

kotimaassaan käyneet toivat mukanaan ”tuliaisia”, kuten käytettyjä vaatteita, solmioita ja 

silkkinenäliinoja. Osa tuliaisista oli varmasti saajiensa hieman liian hienoja käytettäväksi, 
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mutta vaatteet olivat aina tervetulleita saamisia. (Yli-Olli 2003, 168-169.) Oletukseni on, että 

käsityöt ja niihin liittyvät asiat ovat todennäköisesti olleet myös osa siirtolaisten mukanaan 

tuomia ”tuliaisia” vaatteiden ja muiden käyttötavaroiden ohella.  

 

 

5. Käsityö 

 

5.1 Tekstiili ja käsityö 

 

Tekstiileistä esineinä käytetään esimerkiksi termejä käsityö, artefakti tai produkti. Edellä 

mainitut kolme termiä kuvaavat ihmisen valmistamaa, elotonta objektia. (www.finto.fi.) 

Käsityö terminä kuvaa käsillä tehdyn tuotteen ohella myös käsillä työkaluja apuna käyttäen 

tehtävää työtä (Anttila 1993, 10). Käytän tässä tutkielmassa käsitettä käsityö kuvaamaan sekä 

esinettä että valmistustapaa yleisesti. Tutkielmassani aiheena olevista tekstiileistä käytän 

esineenä termiä tilkkutyö kuvaamaan kyseistä tekstiiliä yleisesti. Kyseisten tekstiilien eli 

tilkkutöiden valmistustavasta käytän puolestaan termiä tilkkutyötekniikka.24  

 

Suomessa käsityötä sekä esineenä että tekniikkana tutkitaan pääasiassa käsityötieteen 

oppiaineessa. Käsityön tutkimusta konkreettisena esineenä on myös muilla tieteenaloilla, 

kuten kansatieteessä, jolloin sitä yleensä tarkastellaan esimerkiksi ulkomuodon, 

valmistustavan tai käyttötarkoituksen mukaan. Käsityön tutkimuksessa on vähemmän 

kiinnitetty huomiota sen merkitykseen tiedon siirtäjänä tai kantajana. (Anttila, 2006, 211-

212.) Käsityöllä on kuitenkin merkitystä myös perinteen siirtäjänä. Perinne käsitetään yleensä 

menneisyyden ilmentymänä, joka muodostuu tietyn kulttuurin muovaamista elementeistä. 

Nämä elementit voivat olla kansallisen tai paikallisen kulttuurin aikaansaamia ja olla 

esimerkiksi käsityössä käytetty materiaali, valmistus- tai käyttötapa sekä koristelu. (Luutonen 

1997, 27.) Tutkielmassani tilkkutyöt toimivat yhtenä osana tiedon siirtäjiä, koska tutkimalla 

niitä sekä niiden valmistuksen tai mahdollisen valmistajan alkuperää pyrin löytämään viitteitä 

Kanadaan lähteneitten suomalaisnaisten vaikutuksesta asiaan. 

 

                                                 
24 Haastattelujen ja museokokoelmissa olleiden tilkkutöiden kohdalla käytän sitä termiä, mitä informantti tai 

luettelointitieto siitä käyttää. Tällainen nimitys voi olla esim. tilkkutäkki tai tilkkupeitto. Samoin käytän 
tilkkutöiden lähdekirjallisuuden kohdalla niitä nimityksiä, mitä lähdeaineistossa käytetään. 

http://www.finto.fi/
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Yksi tapa tarkastella käsityötä on se ympäristö, jossa käsityön tekeminen tapahtuu ja johon 

käsityön tekijä kuuluu. Kyseinen ympäristö voi olla joko tuotannollinen, kulttuurinen tai 

taloudellinen ympäristö, jonka merkitysten kautta käsityötä tulkitaan. Tutkielmani kannalta 

merkityksellinen on sosiokulttuuriset alueet sisältävä ympäristö, koska tarkoituksenani on 

selvittää tilkkutöiden leviämistä Kanadasta Suomeen suomalaisten siirtolaisnaisten 

välityksellä. Sosiokulttuurisessa sisältöalueessa käsityön historiaa tarkastellaan kansatieteen, 

kulttuurihistorian sekä kulttuuriantropologian näkökulmasta. Lisäksi tutkielmani kannalta on 

merkityksellistä tarkastella käsityötä inhimillisen ympäristön kautta, sillä siihen sisältyy 

yksilön ja yhteisön suhde käsityöhön. Yhteisöllisyys tulee esille tarkasteltaessa 

kanadansuomalaisten naisten osallistumista erilaisten yhteisöjen, kuten seurakuntien 

järjestämiin ompeluseuroihin. Yksilön ja käsityön suhdetta kuvastaa esimerkiksi 

siirtolaisnaisten halu joko säilyttää entisessä kotimaassaan oppimiaan käsityötaitoja tai siirtää 

uudessa kotimaassaan oppimiaan entiseen kotimaahansa. (Anttila 1993, 10, 36-39, 46.) 

 

 

5.2 Suomalainen tilkkutyö 

 

Suomalaisen tilkkutyön historiallisen taustan tutkiminen on hankalaa, sillä tutkimusaineistoa 

eli vanhoja tilkkutöitä on Suomessa vähän. Syynä aineiston vähyyteen on todennäköisimmin 

se, että kankaankudonta on ollut hyvin suosittua Suomessa25 ja kaikki ylimääräiset, muuhun 

käyttöön kelpaamattomat kankaanpalat käytettiin joko räsymattojen tai ohuempien 

poppanalakanoiden kudemateriaaliksi. Jos tilkkutöitä valmistettiin, ne olivat todennäköisesti 

peitteenä käytettyjä tekstiilejä, jotka kulutettiin käytössä loppuun. (Vasama & Lausala 1991, 

5-6.) Suomalaisessa tekstiilihistoriassa tunnetaan 1800-luvulta alkaen kuitenkin puuvilla- tai 

pellavatäytteellä täytetty ja tikattu vuodepeite, täkki (Virrankoski 1994, 227-228).  Säilyneet 

vanhat tilkkutyöt ovat suurimmaksi osaksi paksulla vanutäytteellä täytettyjä tilkkupeittoja ja 

myös niitä on todennäköisesti käytetty peitteenä (Muurinen ym. 1995, 11.)  

 

Koska amerikkalaisten ja ruotsalaisten tilkkutöiden arvellaan olleen vaikuttimina tilkkutöiden 

leviämiseen myös Suomeen, käyn tässä luvussa aluksi läpi näiden maiden 

tilkkutyöperinnettä.26 Keskityn niihin tietoihin, joiden yhteydessä viitataan siirtolaisuuteen, 

                                                 
25 Ks. Virrankoski 1994, 28-168. 
26 Tilkkutöitä eri muodoissaan on tehty ympäri maailmaa kautta aikojen, mutta en kuitenkaan lähde tässä 

esittelemään aihetta yleisesti sen laajuuden vuoksi. Tarkemmin aiheesta voi lukea esimerkiksi Celia Eddyn 
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vaikka tilkkutöitä ovat valmistaneet muutkin. Lähdemateriaalina olevista tilkkutyökirjoista 

löytyi myös yksittäisiä tietoja Kanadasta tehdyistä tilkkutöistä ja niiden siirtolaisyhteyksistä. 

Nämä tiedot käyn läpi yksityiskohtaisemmin, tosin suppean lähdeaineiston pohjalta, koska 

niillä on selvästi yhteyttä tutkimusolettamaani. Tilkkutöistä keskityn niiden historiaan ja 

transnationaalisiin siirtymisiin, tilkkutöiden malleja, valmistustapoja ja materiaaleja mainitsen 

vain joidenkin töiden kohdalla, näitä mainintoja on sekä tässä luvussa että luvuissa 2 ja 6.   

 

Amerikkalaisen tilkkutyön sanotaan olevan yhtä monipuolinen ja kirjava kuin maan 

siirtolaispolitiikka. Eri puolilta Eurooppaa ja myös muualta tulleet siirtolaiset ovat tuoneet 

mukanaan tilkkutyönsä, joka on rikastuttanut amerikkalaista tilkkutyökulttuuria säilyttäen 

kuitenkin oman erikoislaatuisuutensa. Tämä eri kulttuureista kumpuava tilkkutöiden rikkaus 

on mahdollistanut sen, että amerikkalainen tilkkutyökulttuuri on myöhemmin levitessään 

ympäri maailmaa ollut inspiraationa ja lähteenä jälleen uusille tilkkutöille. (Eddy 2005, 12-

13.) Euroopasta 1600-luvulta lähtien Pohjois-Amerikkaan muuttaneet siirtolaiset, kuten 

englantilaiset ja hollantilaiset sekä mennoniittien ja amishien uskonnollisten yhteisöjen 

jäsenet veivät tilkkutyötaitonsa mukanaan uuteen kotimaahansa. Varhaisimmat tilkkutyöt 

olivat pääasiassa tilkkutäkkejä, käytännöllisiä ja lämpimiä peitteitä kylminä öinä. Tilkkutöinä 

valmistettiin myös muita tekstiilejä, kuten vaatteita, mutta tilkkutäkki on varmasti ollut eniten 

valmistettu tekstiili. (Wettre 1993, 9.)  

 

Tilkkutöiden suosio alkoi kasvaa 1800-luvun Pohjois-Amerikassa, sillä pienistä palasista 

koottava tilkkutyö oli helpompi valmistaa ja tarvittaessa kuljettaa mukana kuin yhdestä isosta 

kankaasta valmistettavat peitot. Myöskään kankaita ei ollut tuhlattavaksi asti, vaan kaikki 

pienetkin palat sekä loppuun käytetyt vaatteet hyödynnettiin tilkkutöihin, mikäli niistä ei enää 

paikkaamalla saanut käyttövaatteita. Talviset olosuhteet saattoivat olla varsinkin maaseudulla 

asuneilla naisilla karuja ja yksinäisiä miesten ollessa töissä muualla. Tuolloin tilkkutöiden 

valmistuksella oli yhteisöllistä merkitystä, kun naiset kokoontuivat talkoisiin tikkaamaan27 

ompelemiaan tilkkutäkkejä yhdessä. Tilkkutöiden suosiosta kertoo myös se, että ensimmäisiä 

julkaisuja aiheesta ilmestyi jo 1830-luvun puolessa välissä. (Mäkelä & Lopatequi 1982, 6.) 

Amerikkalaisen tilkkutyön vaikutukset alkoi näkyä Euroopassa 1850-luvun jälkeen 

valmistetuissa tilkkutöissä. Siirtolaisuus Euroopasta Pohjois-Amerikkaan alkoi tuolloin pikku 
                                                                                                                                                         

(2005) Quilted Planet, A Sourcebook of Quilts from around the World ja Marie Claytonin (2009) Ultimate 
Quilting Bible teoksista. 

27 Tikkaustalkoissa valmiin tilkkutyön kangaskerrokset ommeltiin käsin yhteen kaikkien kerrosten läpi, jolloin 
kankaat kiinnittyivät tukevasti toisiinsa. 
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hiljaa lisääntyä, jolloin myös siirtolaisten kontaktit vanhaan kotimaahan lisääntyivät. 

Euroopasta lähteneet siirtolaiset siirsivät todennäköisesti myös heidän Pohjois-Amerikkaan 

viemäänsä tilkkutyökulttuuria takaisin Eurooppaan. Tosin tilkkutyökulttuuri oli silloin jo 

saanut amerikkalaisia piirteitä, jotka siten alkoivat levitä Euroopassa. (Crabtree & Shaw 2007, 

170.) 

 

Lähdeaineistona käyttämistäni tilkkutyökirjoista löytyi yksittäisiä mainintoja myös 

kanadalaisesta tilkkutyöperinteestä28. Nykyisen ranskankielisen Kanadan alueelle, jossa 

sijaitsevat mm. Montreal, Quebec ja Trois River, muutti 1600-luvulla ranskalaisia siirtolaisia. 

Heidän valmistamistaan tilkkupeitoista käytetään nimitystä ”catalognes”. Skotlantilaisten ja 

saksalaisten siirtolaisten mukana Kanadaan tuli haahkanuntuvapeitot, ja amishien ja 

mennoniittojen mukana tuli puolestaan yksinkertaisia mutta huolellisesti tikattuja sekä 

applikoimalla koristeltuja peittoja. Samoin Britanniasta siirtolaisiksi lähteneet naiset toivat 

tilkkutyötaitonsa mukanaan. (Innes 1995, 62-64.) 

 

Vanhin Pohjois-Amerikassa säilynyt tilkkutyö on Montrealissa, the McCord Museum of 

Canadian Historyn kokoelmissa vuodelta 1726 oleva McCord tilkkupeitto. Peiton omistajan 

vanhemmat olivat tulleet siirtolaisiksi Englannista Kanadaan vuonna 1832, ja peitto on 

todennäköisesti valmistettu Englannissa. (Eddy 2005, 130.) Lähdeaineistossa on myös vuonna 

1860 Kanadan Yorkin maakunnassa, Ontariossa valmistettu tilkkupeitto. Tilkkupeiton 

valmistaja on tuolloin 87-vuotias E. Bruels. Arviolta vuodelta 1865 on säilynyt villakankaista 

valmistettu tilkkupeitto Dufferin maakunnasta Orangevillestä. (Innes 1995, 62.) Nämä edellä 

mainitut esimerkit ovat osoitus siitä, että tilkkutöillä on samanlainen pitkä historia ja 

tilkkutöitä on tehty Kanadassa samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa. Myös siirtolaisten 

vaikutus kanadalaiseen tilkkutyöhön on selkeä. Sen mukaisesti voidaan myös olettaa, että 

Kanadassa asuneet suomalaiset siirtolaisnaiset ovat siirtäneet siellä oppimiaan tilkkutyötaitoja 

vanhaan kotimaahansa.  

 

Tilkkutöiden suosio jatkui materiaalien, mallien ja värien lisääntyessä koko 1800-luvun lopun 

ja 1900-alkuvuosikymmenien ajan. Tilkkutöiden luonne alkoi myös muuttua  

kansanomaisesta käyttötekstiilistä taidetekstiiliksi.  Seuraava vahva nousukausi tilkkutyöllä 

oli Pohjois-Amerikassa 1970-luvun alkupuolelta lähtien, tuolloin painotus oli varsinkin 

                                                 
28 Valmistustavoista ks. Innes 1995, 64. 
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tilkkutaiteen esilletulossa. (Torsney & Elsley 1994, 1-2, Eddy 2003, 9.)  Tilkkuharrastus on 

Pohjois-Amerikan ohella edelleen hyvin suosittua eri puolilla maailmaa, esimerkiksi 

kuudessatoista Euroopan maassa toimivaan European Quilt Associate -kansallisten 

tilkkuyhdistysten yhteisöön kuuluu noin 60 000 tilkkutöiden harrastajaa (Tilkkuyhdistys Finn 

Quilt, 2018). 

 

Ruotsissa on säilynyt tilkkutöitä 1600-luvun puolesta välistä alkaen, ensimmäiset säilyneet 

tilkkutyöt oli valmistettu pienistä silkkikangastilkuista morsiustäkeiksi. Yleisestikin 

vanhimmat säilyneet tilkkutyöt ovat olleet useimmiten silkistä tai muusta kalliista 

materiaalista valmistettuja tekstiilejä, koska halvemmista materiaaleista, kuten villasta ja 

pellavasta valmistetut tilkkutyöt kulutettiin käytössä loppuun. Materiaalien kalleudesta voi 

päätellä myös tilkkutyön valmistajan tai omistajan yhteiskunnallisen aseman, sillä mitä 

arvokkaampi materiaali, sitä korkeampiarvoisempi oli sen tekijä tai omistaja. Tämä pätee 

myös muihin maihin kuin Ruotsiin. Tilkkutöiden ensimmäinen vahva aikakausi oli Ruotsissa 

1870-luvulta 1920-luvulle. Amerikkalainen tilkkutyökulttuuri alkoi levitä Ruotsiin 

voimakkaasti 1880–1890-luvuilla Pohjois-Amerikasta saapuneiden paluumuuttajien 

vaikutuksesta. Mainintoja Pohjois-Amerikkaan lähteneiden siirtolaisten vaikutuksesta 

tilkkutöiden leviämiseen Ruotsissa löytyy lähdeaineistosta useita, sen sijaan Kanadaa ei 

mainita.29 Tilkkutyömalleja ja -ohjeita alkoi ilmestyä viikkolehdissä, samoin ompeluseurat ja 

kotiteollisuusyhdistykset levittivät tilkkutyötietoutta. Tilkkutöiden valmistus alkoi vähentyä 

1930-luvulta eteenpäin teollisesti tuotettujen tekstiilien lisääntyessä, tilkkutöistä tuli tuolloin 

jopa köyhyyden merkki. Tilkkutöiden valmistus alkoi uudelleen vasta useiden 

vuosikymmenten päästä. (Wettre 1993, 10-13.) 

 

Tilkkutyötekniikan arvellaan siis tulleen Suomeen sekä Pohjois-Amerikasta että Ruotsista. 

Tätä arvelua tukee se, että tilkkutäkkejä on säilynyt Suomessa ainakin ruotsinkielisen 

Pohjanmaan rannikkoseudulla. Kyseiset alueet ovat olleet myös sekä suomalaisen 

siirtolaisuuden että merenkulun valta-aluetta, yhteydet ulkomaille ovat olleet muuta Suomea 

vilkkaampia. (Muurinen ym. 1995, 8.) Yhteyksiä Suomen ja Ruotsin välillä on ollut myös 

toiseen suuntaan, esimerkiksi porvoolainen ompelijatar on myynyt ompelemiaan tilkkutäkkejä 

kaupungissa käyneille ruotsalaisille kesävieraille (ks. Wettre 1993, 82-83). Viitteitä 

suomalaisen tilkkutyön yhteyksistä amerikkalaiseen tilkkutyöhön löytyy ruotsinkielisellä 

                                                 
29 Ks. esim. Wettre 1993, 11-12, 21, 32, 126-133, 143. 



45 
 

Pohjanmaalla säilyneistä tilkkutöistä. Näitä säilyneitä tilkkutöitä on esitelty Muurisen ym. 

(1995) kirjoittamassa kirjassa Tilkkutäkin alla. Kirjassa on kolme tilkkupeittoa, joiden 

valmistajilla tai heidän perheenjäsenillään on ollut siirtolaisyhteyksiä Amerikkaan. Lisäksi 

kirjassa esitellään samantyyppinen tilkkumatto, joita on esitelty Wettren (1993) ruotsalaista 

tilkkutöitä esittelevässä kirjassa. Suomalainen tilkkumatto on myös peräisin ruotsinkieliseltä 

Pohjanmaalta. (Muurinen ym. 1995 passim.) Haastatteluja tehdessäni kävin myös alueen 

museoissa, joihin on tallennettuna tilkkutöitä, näistä tarkemmin luvussa 6.  

 

 

5.3 Käsityöt osana kanadansuomalaisten siirtolaisnaisten elämää 

 

Käsityöläisten osuus on Kanadaan muuttaneiden siirtolaisten keskuudessa 5-10 %, tämä arvio 

pitää sisällään kaikki kansallisuudet, ei pelkästään Suomesta siirtolaiseksi lähteneitä. Tarkkaa 

kuvaa käsityöläisammattien harjoittajien, siirtolaisuudesta ei kuitenkaan ole saatavilla. 

Yleisissä muuttotilastoissa käsityöläisammatteihin kuuluvia ei ole erikseen laskettu, vaan ne 

on katsottu kuuluvaksi muihin ammattikuntiin, esimerkiksi työläisiin tai kauppiaisiin. 

(Kettunen-Hujanen 2000, 97.)  

 

Minna Hyytiäinen (2009, 61) kuvaa käsitöitä ja niiden tekemistä Keski-Albertan 

kanadansuomalaisten siirtolaisnaisten käsityökulttuuria käsittelevässä pro gradu -

tutkielmassaan merkittäväksi identiteetin muokkaajaksi ja säilyttäjäksi. Hyytiäisen (2009, 55-

60) tutkielmassa on haastateltu kuutta 1950–1980 -luvuilla Kanadaan siirtolaisiksi 

muuttanutta suomalaisnaista käsitöiden tekemisestä ja sen merkityksestä heidän elämässään. 

Haastateltavat tekevät käsitöitä kutomalla, ompelemalla, virkkaamalla sekä neulomalla. 

Haastateltavat ovat oppineet käsityötaitonsa Suomessa lähisukulaisiltaan, kuten isoäideiltä, 

äideiltä ja tädeiltä. Kaksi haastateltavista on myös ammattikäsityöläisiä. Toinen heistä on 

palkittu kudonnan tekstiilitaiteilija sekä opettaja ja toinen tilaustöitä omassa liikkeessään 

valmistava ompelija. (Hyytiäinen 2009, 18-25.) 

 

Haastateltavat tekivät käsitöitä myös omaksi ilokseen sekä osallistuivat mm. 

ompeluseuratoimintaan ja käsityöiltoihin. Käsitöiden tekeminen on heille sosiaalista ja 

yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa korostuu yhdessä oleminen ja toisista huolehtiminen. 

Käsityöt ja käsityöläisyys ovat siis haastateltavien elämässä mukana kokonaisvaltaisesti, sekä 

ammattina että harrastuksena. (Hyytiäinen 2009, tiivistelmä.) Myös Hyytiäinen (2009, 11) 
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toteaa tutkielmassaan, että selkeästi siirtolaisnaisten elämään kuuluva käsityön osa-alue on 

jäänyt siirtolaisuudesta kertovissa teoksissa lähes kokonaan huomioimatta. 

 

Eija Kettunen-Hujanen kertoo itäsuomalaisten siirtolaisuutta käsittelevässä väitöskirjassaan 

siirtolaisnaisten olleen pääsääntöisesti palvelusammateissa, lähinnä kotiapulaisina ja 

hankkineen elantonsa suurkaupungeissa. Kettunen-Hujanen mainitsee mm. Suomessa 

ompelijana olleen siirtolaisnaisen siirtyneen Kanadassa kotiapulaiseksi ilmeisesti siitä syystä, 

ettei alan työtä ollut tarjolla. (Kettunen-Hujanen 2000, 86.) Myös paremmin palkattu ja 

itsenäinen työ kotiapulaisena houkutteli siirtolaisnaisia ennemminkin kuin huonosti palkattu 

työ ompelimossa (Lindström 1991, 136).  

 

Itä-Suomesta Kanadaan muuttaneista siirtolaisista 8 % oli käsityöläisiä, kaikista 

suomalaismuuttajista 7 %, ja enemmistö heistä oli lähtöisin kaupungeista. 

Itäsuomalaissiirtolaisista suurin osa oli käsityöläisiä jo Suomessa, osalle heistä käsityötaidot 

olivat joko kotona opittuja tai harrastuksenomaisia taitoja, jonka avulla he pystyivät sitten 

elättämään itsensä käsityöläisinä uudessa kotimaassaan. Siirtolaisiksi lähteneiden 

itäsuomalaisten naisten käsityöammatteja Kanadassa oli mm. räätäli, räätälityöntekijä, 

ompelija, ompelijatar, vaatetusalalla työskentelevä käsityöläinen ja ompeluliikkeen omistaja. 

(Kettunen-Hujanen 2000, 99-100.) Esimerkiksi Torontossa toimineessa räätälien Iso Paja-

nimisessä ammattiyhdistysliikkeessä oli jäsenenä naisräätäleitä (Raivio 1975, 398). Myös 

Anna-Leena Toivonen (1963) mainitsee eteläpohjalaisten siirtolaisuutta käsittelevässä 

väitöskirjassaan siirtolaisiksi lähtijöiden joukossa olleen käsityöläisiä. Käsityöammattilaisista 

siirtolaisiksi lähtijöiden joukossa hän mainitsee puusepät ja kirvesmiehet, naisten 

käsityöammatteihin viittaavat ammattinimikkeet puuttuvat. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, 

ettei käsityöläisiä ole hänen mukaansa tilastoitu siirtolaisiksi ammattinimikkeellään vaan 

jollain muulla, kuten esimerkiksi mäkitupalaisena. (Toivonen 1963, 43-44, 300.) 

 

Ammattimaisen käsityöläisyyden ohella käsityöt kuuluivat suomalaisten siirtolaisnaisten 

elämään myös erilaisissa yhteisöissä, kuten uskonnollisissa ja poliittisissa järjestöissä sekä 

raittiusseuroissa toimimisen kautta. Yhtenä toimintamuotona näissä yhteisöissä oli 

ompeluseurat30, naiset kokoontuivat niihin valmistamaan yhdessä erilaisia käsitöitä, joiden 

                                                 
30 Naisten ylläpitämä hyväntekeväisyyttä harjoittava järjestö (Finto, YSA 2018). Ompeluseuroista löytyy 

runsaasti mainintoja esim. Lindström 1991, Raivio 1975 ja 1979. Käsittelen tässä ompeluseuroja käsityön 
kannalta, en uskonnollisena tai poliittisena toimintana. 
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avulla kerättiin rahaa yhteisön toiminnan tukemiseksi. Käsitöiden valmistamisesta yhdessä 

käytettiin myös nimityksiä ompelukerho, naisten kerhon ompeluilta ja käsityökerho. Kaikki 

nämä nimitykset kuvaavat samankaltaista toimintamuotoa, yleisin nimitys lienee kuitenkin 

ollut ompeluseura, jota myös käytän tässä tutkielmassa kuvaamaan yleisesti ko. toimintaa. 

Ompeluseurojen keräämä varallisuus saattoi olla hyvinkin huomattava lisä yhteisön toiminnan 

kannalta, mutta siitä huolimatta niistä on kuitenkin hyvin lyhyitä mainintoja yhteisöjen 

toiminnan kuvauksissa. Ompeluseurojen tärkein tarkoitus tuntuu olleen varojen kerääminen 

järjestämällä erilaisia tapahtumia ja myyjäisiä. (Raivio 1975, 1979 passim.) 

 

Ompeluseurat ovat olleet merkittävä toimintamuoto erilaisissa yhteisöissä ja niiden 

osallistujamäärät ovat usein olleet huomattavan suuria verrattuna yhteisön jäsenmäärään 

(Lindström 1991, 189). Kuitenkin Lindström (1991, 194) toteaa, että ompeluseurat ja niissä 

toimineet naiset ovat aina olleet sivurooleissa, esimerkiksi Copper Cliffin seurakunnan 

ompeluseuran toiminnasta oli ko. yhteisön 40-vuotishistoriikissa yksi lause. Huolimatta 

ompeluseurojen aliarvioinnista, jopa vähättelystä sukkaa kutovien naisten seuraksi, oli niillä 

tärkeä merkitys myös naisten itsensä kannalta. Siirtolaisnaisten elinolosuhteet vieraassa 

maassa ja joskus eristäytyneissäkin asuinpaikoissa olivat yksitoikkoisia, tuolloin 

ompeluseurojen kokoontumiset tarjosivat siirtolaisnaisille mahdollisuuden kokoontua yhteen 

muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Suomalaisten siirtolaisnaisten 

ompeluseuratoiminnasta Kanadassa löytyy tietoa 1900-luvun alusta lähtien, nuo yksittäiset 

maininnat sisältävät lähinnä tietoa niiden perustamisesta, eri toimintamuodoista sekä 

ompeluseurojen yhteisölleen keräämien varojen määristä. Varsinaisesti siirtolaisnaisten 

ompeluseuroissa valmistamista käsitöistä ei ole montaa mainintaa toiminnan kuvauksen 

yhteydessä, vaikka nimensä mukaisesti ompeluseuran kokoontumisien tarkoituksena oli 

valmistaa yhdessä käsitöitä varojen keräämiseksi. (Lindström 1991, 187-189.) 

 

Aloittaessani tutkielman tekemistä olin hyvin epäileväinen sen suhteen, että löydän kirjallista 

lähdemateriaalia nimenomaan kanadansuomalaisten siirtolaisnaisten käsitöiden tekemisestä. 

Toisin kuitenkin kävi, kun sain vähitellen käsiini lähdekirjallisuutta aiheesta ja pystyin 

yhdistelemään niissä olevia, pieniä vihjeitä toisiinsa. Nämä todella pienet, yhden sanan tai 

lauseen vihjeet avasivat vähitellen käsityötä osana siirtolaisnaisten elämää. Tutkimusaiheeni 

kannalta merkittäviä yksittäisiä vihjeitä kanadansuomalaisten siirtolaisnaisten käsitöiden 

valmistamisesta on lähdeaineistosta löytynyt kaksi. Esittelen kyseiset vihjeet tässä lyhyesti ja 

palaan niiden merkitykseen tutkielmani kannalta aineiston analysoinnin yhteydessä luvussa 6. 



48 
 

Toinen löytyneistä pienistä vihjeistä on Hyytiäisen pro gradu -tutkielmassa, jossa mainitaan 

yhden informanteista tekevän myös tilkkutöitä (Hyytiäinen 2009, 23). Tarkempaa tietoa siitä, 

millaisia tilkkutöitä hän tekee, ei tutkielmasta löytynyt. Toinen yhden lauseen vihje löytyi 

Lindströmin (1991, 187) kirjasta, jossa mainitaan ompeluseuran jäsenten ansainneen rahaa 

suurikokoisten käsitöiden, kuten tilkkutöiden myynnillä.  Nämä kaksi edellä mainittua vihjettä 

ovat konkreettista tietoa siitä, että myös suomalaiset siirtolaisnaiset ovat tehneet tilkkutöitä 

Kanadassa asuessaan.  

 

 

6. Aineiston analyysi 

 

6.1 Tutkimusaineisto suurennuslasin alle 

 

Aloitin haastatteluiden litterointiaineistojen analysoinnin miettimällä ensiksi niitä teemoja, 

joiden avulla pystyisin löytämään vastauksia tutkimuskysymykseen. Määrittelin ja kirjasin 

ylös tärkeimmät sanat ja aiheet, niitä olivat tilkkutyöt, tilkkutäkki, tilkkupeitto, Kanada, 

Amerikka ja siirtolaisuus sekä siirtolainen.  Seuraavaksi aloin lukea haastattelujen litterointeja 

lähiluvun avulla. Keskittyneeseen ja huolelliseen lukemiseen tähtäävä lähiluku toimi aineiston 

sisällön tarkassa lukemisessa, koska aineisto oli lyhyt ja melko tiivis kokonaisuus. 

Lähilukemisen avulla pystyin parhaiten havaitsemaan yksityiskohtia luetusta aineistosta. En 

kuitenkaan käyttänyt lähilukua aineiston sisällön varsinaisessa analysoinnissa tai 

tulkitsemisessa, vaan etsin sen avulla ainoastaan esille ne sanat ja lauseet, jotka mahdollistivat 

analysoinnin salapoliisimenetelmää käyttäen. (Pöysä 2015, 6-28.) 

 

Ensimmäisellä lukukerralla merkitsin yliviivaamalla ne löytyneet yksittäiset sanat ja lauseet, 

jotka olin määritellyt keskeisiksi aineistossa. Niiden lisäksi aineistossa kiinnitti huomioni 

paluumuutto, joka tuli esille lähes jokaisessa litteroinnissa. Huomioni kiinnittyi myös  

tilkkutöiden valmistamiseen liittyneihin vuosilukuihin. Luin aineiston vielä kertaalleen läpi 

kirjoittaen samalla marginaaliin yksittäisinä sanoina aineistosta esille nousseet aiheet. Palasin 

litteroituun aineistoon muutaman päivän kuluttua kuunnellen samalla tehdyt haastattelut 

uudelleen. Tällä kerralla vielä ympyröin keskeiset sanat eri väreillä aiheiden erottamiseksi 

toisistaan. Palatessani litterointeihin uudelleen useamman kerran löysin niistä tarkemmin ne 

sanat ja lauseet, joihin tuli kiinnittää huomiota analysoidakseni aineiston 

salapoliisimenetelmällä. Litteroidun kirjallisen aineiston läpikäyminen lähiluvulla useampaan 
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kertaan sekä aineiston sisällön merkitseminen auttavat löytämään aineistosta olennaisen 

(Pöysä 2015, 30-31).  

 

Alun perin tarkoituksenani oli käyttää tutkimusaineistona ainoastaan tekemiäni 

henkilöhaastatteluja. Tarkastellessani lähemmin Pietarsaaren kaupunginmuseosta saamaani 

kirjallista aineistoa huomasin niiden sisältävän tutkimukseni kannalta merkityksellisiä tietoja, 

kuten tietoja sekä Kanadaan lähteneen siirtolaisnaisen ompelemista tilkkutöistä että vihjeitä 

siirtolaisuuden ja tilkkutöiden yhteyksistä. Näyttelyluettelon tietojen käyttäminen 

lähdeaineistona on poikkeuksellista, mutta mikrohistorian tutkimuksessa voidaan epätavallisia 

lähteitä käyttämällä löytää merkityksettömiltä tuntuvia yksityiskohtia. Näiden yksityiskohtien 

käyttäminen uudella tavalla lähteenä tuo lisää johtolankoja tutkimuskysymyksen 

ratkaisemiseen. Aiemman tietämykseni perusteella minulla on tutkijana mahdollisuus 

määritellä kyseisestä aineistosta ne yksityiskohdat, jotka ovat tärkeitä vihjeitä tai johtolankoja 

tutkimusaiheeseen liittyen. (Peltonen 2001, 21.) 

 

Luin näyttelyluettelon samalla tavoin kuin litteroidut haastatteluaineistot. Käytin niiden 

sisällön lukemiseen samoja sanoja ja lauseita (tilkkutyöt, tilkkutäkki, tilkkupeitto, Kanada, 

Amerikka, siirtolaisuus, siirtolainen, paluumuutto sekä vuosiluvut), jotka olin määritellyt 

litteroinneissa merkityksellisiksi. Näyttelyssä oli ollut esillä 115 tilkkutyötä, joista suurin osa 

on yksityisomistuksessa, museokokoelmista näyttelyssä oli mukana seitsemän tilkkutyötä. 

Tilkkutyöt on valmistettu 1890-luvulta vuoteen 1997 välisenä aikana, niistä noin 

parikymmentä ennen vuotta 1950. Aineistossa oli mukana tiedot myös kahdesta tilkkutäkkejä 

valmistaneesta naisesta, jotka olivat tulleet esille haastatteluaineistossa. Heistä saadut tiedot 

olen analysoinut ainoastaan haastatteluaineiston yhteydessä. (Pietarsaaren kaupunginmuseo 

1997.) Tilkkutöistä olleet tiedot vaihtelivat jonkin verran, osa oli melko tarkkoja, kun taas 

joissakin oli pelkkä työn ja tekijän nimi. Huolimatta tietojen puutteellisuudesta 

näyttelyluettelosta löytyi useita pieniä mutta merkityksellisiä vihjeitä, kuten maininta 

Kanadaan siirtolaiseksi lähteneen naisen valmistamista tilkkutöistä sekä useita mainintoja 

lähialueilla valmistetuista tilkkutöistä. Kyseinen aineisto on osa tutkimuspäiväkirjaani.  

 

Tutkimusaineistojen läpikäymisen jälkeen aloin yhdistellä niiden sisältämiä pieniä vihjeitä eri 

lähdeaineistoista löytämieni tietojen avulla toisiinsa. Tarkastelin sekä litteroituja 

haastatteluaineistoja että lähdeaineistoja salapoliisimenetelmällä (Ginzburg 1996, 39) 

käyttäen suurennuslasia pienten yksityiskohtien ja suuntaa-antavien vihjeiden tarkasteluun. 
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Matti Peltonen (1996, 13) käyttää suurennuslasi-käsitettä kuvaillessaan Carlo Ginzburgin 

tapaa esittää mikrohistoriallisen tutkimuksen tekemistä. Suurennuslasin avulla aineistosta 

etsitään pieniä, usein jopa merkityksettömiltä vaikuttavia yksityiskohtia, jotka kuitenkin 

yhdistettäessä saattavat muodostaa uutta, merkityksellistä tietoa (Peltonen 1999, 62).  

 

Salapoliisimenetelmä lähti liikkeelle neljästä laajemmasta teemasta. Lähtökohtana 

tutkimukselleni oli sukuni siirtolaisuushistorian linkittyminen Suomen käsityön museossa 

syksyllä 2011 olleeseen Kauneutta niukkuudesta -näyttelyyn Kanadassa siirtolaisena olleen 

mummuni ompeleman tilkkutäkin kautta. Näyttely kertoi pohjalaisista tilkkupeitteistä ja 

niiden historiasta, ja näyttelyteksteissä ollut maininta tilkkutäkkien ja siirtolaisuuden 

mahdollisesta yhteydestä herätti mielenkiintoni. Ensimmäisenä suurennuslasin alle päätyneet 

teemat olivat suomalaisnaisten siirtolaisuus Kanadaan sekä tilkkutyöt. Muutamia näyttelyssä 

olleita tilkkutöitä sekä tilkkutöiden historiaa Pohjanmaalla esitellään Tilkkutäkin alla -kirjassa, 

siitä löytyy myös maininta Pohjanmaan alueen siirtolaisuuden yhteydestä tilkkutöiden 

runsauteen alueella. (Muurinen ym. 1995, 8.)  

 

Pohjanmaalta muutti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa siirtolaisia 
huomattavasti enemmän Amerikkaan kuin muualta Suomesta. Osa heistä palasi 
takaisin kotimaahan ja toi ehkä tullessaan tilkkutyön tekemisen taidon. Uuteen maahan 
kotiutuneet ovat todennäköisesti lähettäneet tilkkutyömalleja kirjeissään sukulaisille – 
näinhän naisten taidot ovat kautta aikojen siirtyneet sukupolvelta toiselle. (Muurinen 
ym. 1995, 8.)  

 

Tutkimusaihe rajautui sitä kautta Pohjanmaalle, joka on myös suomalaisten Pohjois-

Amerikkaan suuntautuneen siirtolaisuuden valta-aluetta. Aiheen alueellisessa rajautumisessa 

pienet vihjeet tilkkutäkkien esiintymisalueista toi tutkimukseen mukaan Pohjanmaan 

rannikkoseudun ruotsinkieliseltä alueelta Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen siirtolaisuuden. 

Seuraaviksi teemoiksi suurennuslasin alle joutui sekä Pohjanmaan että sen ruotsinkielisen 

rannikkoalueen siirtolaisuus. Olen teemoittelusta poiketen jakanut aineiston kahteen osaan 

esitellessäni analysoinnin tuloksia. Aineiston esittely on jaoteltu ihmisiin ja esineisiin, koska 

se mielestäni selkeytti tulosten esittelyä. Tästä johtuen käsittelen siirtolaisnaiset ja 

Pohjanmaan sekä sen ruotsinkielisen rannikkoalueen siirtolaisuutta samassa kokonaisuudessa 

ja tilkkutöitä omana kokonaisuutenaan. 
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6.2 Pienet vihjeet siirtolaisnaisista ja Pohjanmaan ruotsinkielisestä rannikkoalueesta 

 

Kokonaisuudessaan tutkimusaineistosta tuli esille 15 mainintaa, joissa tilkkutöiden 

tekemisellä oli yhteys Pohjois-Amerikan siirtolaisuuteen. Näissä maininnoissa  

haastatteluaineistosta tuli esille tiedot yhteensä yhdestätoista naisesta, jotka ompelivat 

tilkkutöitä, useimmiten tilkkutäkkejä, ja joilla oli yhteyksiä Pohjois-Amerikan 

siirtolaisuuteen. Kyseisistä naisista kolme oli ollut siirtolaisena, yksi Kanadassa ja kaksi 

Yhdysvalloissa. (Kaikki informantit.) Pietarsaaren kaupunginmuseon näyttelyluettelossa 

siirtolaisuuteen viittaavia mainintoja on neljä, yksi Kanadasta, kaksi USA:sta ja yksi 

Amerikasta31. (Pietarsaaren kaupunginmuseo 1997.)  

 

Kanadaan siirtolaiseksi lähteneistä suomalaisnaisista tuli esille kaksi mainintaa, yksi niistä on 

haastatteluaineistossa ja toinen Pietarsaaren kaupunginmuseon näyttelyluettelossa. 

Haastatteluaineiston kautta löytynyt nainen oli muuttanut siirtolaiseksi Kanadaan vuonna 

1891. Hän palasi myöhemmin takaisin Suomeen, mutta paluuvuodesta ei ole tietoa. Hän on 

ommellut kaksi tilkkutäkkiä Suomessa, niiden valmistusajasta ei ole tietoa.  Hänen 

lähisukulaisensa oli siirtolaisena Amerikassa. (Informantti M2). Pietarsaaren 

kaupunginmuseon näyttelyluettelossa mainittu siirtolaisnainen asui niin ikään Kanadassa. Hän 

työskenteli siellä ompelijana ja oli ommellut 1930-luvulla päiväpeiton, tuolityynyjä sekä 

selkänojanpäällisen työpaikkansa ylijäämäkangaspaloista.32 Lisäksi hän oli ommellut vuonna 

1972 tilkkutyynyn suomalaisen vaatetustehtaan kankaiden jäännöspaloista, sen 

valmistuspaikkaa ei mainita. (Pietarsaaren kaupunginmuseo 1997.) Nämä tiedot ovat 

keskeisiä tutkimusaineistoni kannalta, koska niissä yhdistyy suomalaisnaisten siirtolaisuus 

Kanadaan ja heidän tilkkutöiden ompeleminen. 

 

Pohjanmaalta siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan lähteneistä suurin osa valitsi kohdemaakseen 

Yhdysvallat, mikä tulee esille myös tutkimusaineistossa. Haastatteluaineistoissa on kahdeksan 

mainintaa tilkkutöitä tehneiden naisten yhteyksistä Amerikan33 siirtolaisuuteen. Yhteys 

siirtolaisuuteen tulee esille lähisukulaisen tai lähipiiriin kuuluneen henkilön kautta 

(Informantit N2:a lukuun ottamatta.) Pietarsaaren kaupunginmuseon näyttelyluettelossa on 

kaksi mainintaa USA:ssa ja yksi Amerikassa valmistetuista tilkkutäkeistä. Yhden USA:sta 
                                                 
31 Myös tällä tarkoitetaan todennäköisesti Yhdysvaltoja. 
32 Ylijäämäpalojen ja käytettyjen kankaitten käyttö oli tilkkutöissä hyvin yleistä, ks. Clayton 2009, 99; Wettre 

1993, 13. 
33 Kaikki haastatteluissa Amerikasta puhuneet tarkoittivat sillä Yhdysvaltoja. 
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peräisin olevan tilkkutäkin ompelija on nimestä ja asiayhteydestä päätellen yhdysvaltalainen 

nainen. Hän oli lahjoittanut tilkkutäkin suomalaiselle siirtolaisnaiselle, joka työskenteli hänen 

palveluksessaan. Toisen USA:sta Suomeen tulleen tilkkutäkin valmistajaksi mainitaan 

American Red Cross Brown County, ja se on ollut osa avustuslähetystä 1940-luvulla. 

Amerikassa valmistetuksi mainitun tilkkutäkin valmistajasta ei aineistossa ole mainintaa. 

Aineistossa mainitaan myös tilkkutäkki, joka oli ommeltu Amerikassa 1930-luvulla ja 

lähetetty Suomeen viimeisteltäväksi 1950-luvulla. (Pietarsaaren kaupunginmuseo 1997.) 

 

 27. Amerikka-täkki. Käsinommeltu 1930-luvulla Amerikassa. Lähetettiin 1950-luvulla 
 --- viimeistelyä varten. Omistaja: ---. (Pietarsaaren kaupunginmuseo 1997.) 
 
 44. Tilkkutäkki. Valmistaja American Red Cross Brown County, Wisconsin, Usa. 
 Vuosiluku tuntematon. Täkki kuului avun lähetykseen, joka tuli USA:sta --- 1940-
 luvulla. Täkin omisti ensin ---, siirtyi perintönä tyttärelleen --- . Nyk. omistaja on ---
 tytär --- . (Pietarsaaren kaupunginmuseo 1997.) 
 

Koska Vaasan seudun valikoitui haastattelualueeksi ennakkotietoihini perustuen, painottuu 

tutkimusaineistossa myös ruotsinkielisen Pohjanmaan rannikkoseutu. Vaasassa sekä 

kotiseutumuseoissa tehdyissä haastatteluaineistoissa esille tulleet tilkkutyöt oli valmistettu 

joko samalla paikkakunnalla tai sen lähialueella. (Kaikki informantit.) Pietarsaaren 

kaupunginmuseon näyttelyluettelossa huomioni kohdistui siihen, että muutamissa sen 

lähialueen kylissä oli valmistettu runsaasti tilkkutäkkejä. Kyseisissä kylissä asui useita eri 

valmistajia, osa heistä oli myös valmistanut useampia tilkkutäkkejä.  Kyseisten henkilöiden 

nimistä sekä asuinpaikoista päätellen he asuivat suomenruotsalaisella rannikkoalueella. Nämä 

pienet vihjeet yhdistävät toisiinsa siirtolaisuuden valta-alueet ja ne alueet, joissa tilkkutöitä on 

valmistettu runsaasti. 

 

Eniten Pohjois-Amerikkaan lähti siirtolaisia Vaasan läänin alueelta ja Etelä-Pohjanmaalta, 

vilkkaimman muuton aikoina alueelta lähti yli 50 % kaikista suomalaissiirtolaisista (Kero 

1996, 55-56.) Myös suomenruotsalaisista siirtolaisista suurin osa, noin 75 %, lähti Vaasan 

läänin alueelta ja Pohjanmaalta (Roinila 2000, 71). Suomalaissiirtolaisista 80 % suuntasi 

Yhdysvaltoihin ja vain 20 % Kanadaan (Korkiasaari 2017a). Kanadaan muuttaneista 

suomalaissiirtolaisista naisten määrä on arviolta noin 35 500 henkilöä, sillä lähtijöistä oli 

Keron (1996, 54) mukaan 63 % miehiä. Näin ollen tutkimusaineiston sisällön painottuminen 

Yhdysvaltoihin suuntautuneeseen siirtolaisuuteen ja sen mukanaan tuomat vahvemmat 
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transnationaaliset yhteydet sinne eivät olleet mitenkään yllättävä tieto, kun otetaan huomioon 

Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen siirtolaisuuden jakautumisen kohdemaihin.  

 

Tutkimusaineistosta nousi esille etukäteen määrittelemieni neljän teeman lisäksi myös kaksi 

muuta mielenkiintoista vihjettä. Niistä toinen on haastatteluaineistoissa huomioni kiinnittänyt 

paluumuutto. Kyseisessä aineistossa kahdeksalla tilkkutöitä tehneellä naisella oli yhteys 

paluumuuttajiin.  

 

Myös minun --- oli hirsimökkitekniikalla tehty tilkkutäkki, muistan kuinka nukuin sen 
alla ollessani hänen luonaan. --- asui meidän naapurissa. --- oli hirsimökkitäkki 
sängyllään. --- oli ollut Amerikassa, ehkä hän oppi sen34 siellä. --- lähtivät 
Amerikkaan1896 ja tulivat takaisin Suomeen 1904, he olivat Kaliforniassa. 
(Informantti N7.) 
 

He olivat joko itse paluumuuttaneet Suomeen tai paluumuuttajat olivat samoja henkilöitä, 

joiden kautta naisilla oli yhteyksiä siirtolaisuuteen. Myös aiemmin mainittu Kanadassa 

siirtolaisena ollut nainen oli paluumuuttaja. Yhdessä aineistossa paluumuuton yhteydessä tuli 

esille myös vihje matkatavaroiden kuljetukseen käytetystä amerikanarkusta. Siinä 

mahdollisesti olleista käsityötarvikkeista ei ollut tietoa. (Kaikki informantit.) 

 

--- oli kolme tavallista matka-arkkua. Kun hän lähti siirtolaiseksi Amerikkaan 1800-
luvun lopulla, hän näki kuinka matka-arkut lastattiin laivaan ja hän ajatteli, ettei 
koskaan näkisi niitä enää. Hän sai ne takaisin ja ne olivat hänellä vielä tullessaan 
takaisin Suomeen. (Informantti N2.) 

 

Paluumuuttaneiden siirtolaisten kerrotaan tuoneen mukanaan oppimiaan tietoja ja taitoja sekä 

työvälineitä. Kuten Anna-Leena Toivonen (1963, 210) kertoo, saattoi siirtolaiseksi lähtenyt 

nainen tuoda kotiin palatessaan mukanaan ompelukoneen, koska oli oppinut siirtolaisena 

sellaisella ompelemaan. Mirja Muurisen ym. (1995, 8) mukaan vanhojen suomalaisten 

tilkkutöiden erikoisuus on se, että ne ommeltu ompelukoneella.35 Pekka Rauhala & Outi Järvi 

(2018, 153-159) puolestaan kertovat paluumuuttajien – niin naisten kuin miestenkin – matka-

arkuissa olleen esimerkiksi vaatteita ja kankaita. Näin ollen paluumuuttajien vaikutus 

tilkkutöiden leviämiseen Suomeen voi olla aineellista, kuten aviopuolison mukanaan tuomat 

solmiokankaat (informantti N4).  Tilkkutyötekniikat ovat voineet olla myös paluumuuttajien 

                                                 
34 Tilkkutöiden ompelemisen. 
35 Tässä tutkielmassa en ole lähtenyt analysoimaan tutkimusaineistossa olevien tilkkutöiden 

valmistusmenetelmiä. 
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henkistä pääomaa, tästä esimerkkinä on Kanadasta paluumuuttanut siirtolaisnainen, joka 

palattuaan Suomeen ompeli kaksi tilkkutäkkiä (informantti M2). Tarkempaa tietoa siitä, oliko 

tämä nainen oppinut ompelutaidon siirtolaisena ollessaan, ei aineistossa ole. Paluumuuttajien 

vaikutus saattaa olla merkityksellinen myös Yhdysvalloista palanneiden siirtolaisnaisten 

vaikutuksesta, koska he itse ja heidän lähipiirissään olleet naiset ompelivat tilkkutöitä 

(informantit M1, N1, N7). Myös Åsa Wettre (1993, 11) mainitsee paluumuuttajilla olleen 

merkitys tilkkutöiden leviämiseen Ruotsissa 1800-luvun lopulla.  

 

 

6.3 Tilkkutöiden pienet vihjeet 

 

Tutkimusaineistossa esille tulleista tilkkutäkeistä useimmat olivat hirsimökki-tekniikalla36 

tehtyjä. Aineistossa oli myös crazy quilt -tekniikalla tehty pannumyssy ja maininta samalla 

tekniikalla tehdystä peitosta. Lisäksi aineistossa oli nine-patch37 -tekniikalla sekä ananas-

tekniikalla38 ommellut tilkkutäkit. Myös käsintikatuista, tavallisista toppatäkeistä oli 

maininta.39 (Kaikki informantit; Pietarsaaren kaupunginmuseo 1997.)  

 

Hirsimökki-tekniikan arvellaan olevan yksi varhaisimmista tilkkutyömalleista. Nimitys 

tekniikalle on kuitenkin peräisin Yhdysvalloista, mutta tekniikkaa on myös kutsuttu 

kanadalaiseksi tilkkutyöksi. (Crabtree & Shaw 2007, 176.) Esimerkki Kanadasta, Ontariosta 

säilyneestä hirsimökki-tekniikalla tehdystä tilkkutyöstä löytyy Celia Eddyn (2005, 129-130) 

kirjasta. Myös Ruotsissa on säilynyt samalla tekniikalla valmistettuja tilkkutäkkejä (ks. Wettre 

1993, 148-149). Crazy quilt -tekniikalla valmistetut tilkkutyöt olivat Pohjois-Amerikassa 

erittäin suosittuja 1800-luvun lopulla (Strandman 1994, 9).  Åsa Wettre (1993) esittelee 

kirjassaan kaksi samalla tekniikalla valmistettua tilkkutäkkiä, toinen niistä on valmistettu 

Yhdysvalloissa vuosina 1890-1897 ja toinen Ruotsissa 1930-1936. Molempien tilkkutäkkien 

valmistajilla oli yhteys siirtolaisuuteen, kuten myös tutkimusaineistossani olleella, samalla 

tekniikalla tehdyllä tilkkupeitolla. (Wettre 1993, 126-129.) Myös ananas- ja nine patch -

tekniikat ovat yleisiä tilkkutöissä.  
                                                 
36 Väriltään usein punaisen tai keltaisen, mökin tulisijaa kuvaavan neliön ympärille kootaan kaitaleita, jotka 

kuvastavat hirsiä, ks. Muurinen ym. 1995, 10. 
37 Yhdeksästä erivärisestä neliöstä ompelemalla koottu neliö, joka vuorottelee yksivärisestä kankaasta 

leikattujen neliöiden kanssa, ks. Muurinen ym. 1995, 27-28. 
38 Hirsimökki-tekniikan monimutkaisempi muunnos, ks. Muurinen ym. 1995, 34-35. 
39 Tavalliset toppatäkit valmistetaan yleensä kokonaan yksivärisestä kankaasta, joten ne eivät ole mukana 

tutkimusaineistossa. Täkkien tikkaustalkoita on järjestetty myös tilkkutäkkien tikkaamiseen, ks. Muurinen 
ym. 1995, 7, 11-12. 
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Ildikó Lehtinen (2005, 194) toteaa esinetutkimuksen tekemisen olevan samankaltaista kuin 

Ginzburgin (1996, 38-76) mikrohistoriallisen tutkimuksen. Valmiita esineitä, tässä 

tapauksessa tilkkutäkkejä, voidaan tutkia niiden valmistusmateriaalien, tekotavan ja lopullisen 

valmiin olemuksen kautta. Tutkimusaineistoni haastatteluissa tilkkutyöt olivat kolmantena 

osapuolena, joita käytettiin sekä muistelun kohteena että symbolisena esineenä 

siirtolaisuudesta. Esineillä on myös oma merkityksensä suhteessa sitä ympäröivään kulttuuriin 

ja tiedon välittäjinä, näin ollen tilkkutyöt olivat osa siirtolaisuuden historiaa niiden tekijöiden 

siirtolaisyhteyksien kautta.  (Lehtinen 2005, 185-189.)  Esineet luovat kuitenkin aina myös 

miellekuvia ja -yhtymiä sitä tarkastelevan henkilön ajatuksissa. Tällöin minulla tutkijana  

saattaa olla vaikeaa erottaa, mikä tilkkutäkissä on siirtolaisuuden konkreettista vaikutusta ja 

mikä on mielikuvien yhteys tilkkutyömallien yleisyyden huomioon ottaen. (Anttila 2006, 13.) 

Tästä syystä en lähde perustelemaan tilkkutöiden siirtymistä Kanadasta Suomeen 

tilkkutyömallien perusteella, koska useimmat suosituimmista tilkkutyömalleista, kuten 

hirsimökki-tekniikka, ovat erittäin yleisiä ja tunnettuja eri puolilla maailmaa ja niiden 

varsinaista alkuperää on hankalaa määritellä (Innes 1995, 20). 

 

Haastatteluaineistossa huomioni kiinnittyi myös tilkkutöiden valmistusaikaan, sillä niistä 

lähes kaikki ajoittuivat 1800-luvun lopulle tai 1900-luvun alkupuolelle. (Informantit N2:a 

lukuun ottamatta.) Pietarsaaren kaupunginmuseon näyttelyluettelossa huomioni kohdistui 

tilkkutöiden valmistusajankohtien lisäksi tekijöiden syntymäaikoihin. Näyttelyluettelossa oli 

runsaasti tilkkutöitä, pääasiassa tilkkutäkkejä, joita oli ommeltu 1800-luvun lopusta 1900-

puoliväliin ulottuvana aikana. Tilkkutöiden ompelijoissa oli useita 1850-luvulta eteenpäin 

syntyneitä henkilöitä. (Pietarsaaren kaupunginmuseo 1997.) Kyseisten henkilöiden 

tilkkutöiden valmistusajankohdasta ei ollut kaikkien kohdalla mainintaa, mutta 

syntymävuosista päätellen he olivat ommelleet tilkkutöitään joko 1800-luvun lopulla tai 1900-

luvun alkupuolella.   

 

Tilkkutöiden valmistusajat sekä niitä tehneiden henkilöiden syntymäajat olivat 

mielenkiintoisia vihjeitä siitä syystä, että ne ovat samalta aikakaudelta, jolloin suomalaisten 

siirtolaisuus suomalaisten Pohjois-Amerikkaan oli voimakkaimmillaan (Kero 1996, 54.) 

Varpu Lindström (1991, 19-20) toteaa suomalaisnaisten kanadansiirtolaisuuden alkaneen 

oletettavasti jo 1800-luvun loppupuolella, vaikka tarkat tilastotiedot Kanadasta on saatavilla 

vasta vuodesta 1901 alkaen. Suomalaisten kanadansiirtolaisuus oli voimakkaimmillaan 
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kahteen otteeseen, toinen näistä ajoista oli 1920-luvulla ja toinen muuttokausi alkoi toisen 

maailmansodan jälkeen (Korkiasaari 1989, 115). Myös suomenruotsalaisten vilkkain 

muuttoliike Pohjois-Amerikkaan alkoi samaan aikaan suomenkielisen väestön kanssa 1870-

luvulla päättyen 1950-luvulle tultaessa (Roinila 2000, 71).  Wettre (1993, 12) puolestaan 

kertoo tilkkutyömallien saapuneen Amerikasta Ruotsiin noin 20 vuoden viiveellä 1800- ja 

1900-lukujen taitteessa. Jos Suomessa voidaan olettaa tapahtuneen samoin, on hyvinkin 

mahdollista, että tutkimusaineistossa olevien tilkkutöiden valmistusajankohdalla on yhteys 

siirtolaisuuteen. 

 

Koska siirtolaisuus Yhdysvaltoihin alkoi aiemmin ja myös tilkkutyöt olivat siellä hyvin 

suosittuja jo 1800-luvulla (Mäkelä & Lopatequi 1982, 6), on todennäköisempää, että ainakin 

aluksi niiden vaikutus tilkkutöiden leviämiseen Suomeen oli voimakkaampaa. Vaikka 

suomalaisten Kanadan-siirtolaisuuden valtavuodet ajoittuvat vasta 1900-luvulle, on 

haastatteluaineistossa (informantti M2) esille tullut, tilkkutäkkejä ommellut nainen lähtenyt 

siirtolaiseksi Kanadaan jo vuonna 1891. Lähdekirjallisuuden mukaan myös Kanadassa 

ommeltiin tilkkutöitä 1800-luvulla (Ks. Innes 1995; Eddy 2005), joten näin ollen myös 

kanadansiirtolaisuudella on todennäköisesti ollut oma vaikutuksensa tilkkutöiden tulemisella 

Suomeen. 

 

Edellä mainituilla ajankohdilla on todennäköisesti transnationaalinen yhteys siirtolaisuuteen 

myös siirtolaiskirjeiden kautta. Kuten Reino Kero (1996, 56) toteaa, on suomalaisten 

siirtolaisuus ”pohjalainen ilmiö”, sillä lähtijät olivat suuremmaksi osin Pohjanmaan 

rannikkoseuduilta. Tämä pätee myös naisiin, sillä ensimmäisessä muuttoaallossa siirtolaiseksi 

lähtenyt suomalaisnainen oli Lindströmin (1991, 127) mukaan yleensä kotoisin myös 

Pohjanmaan maaseudulta. Siirtolaiskirjeitä alkoi tulla siirtolaisuuden alkuajoista lähtien 

Suomeen yhä enenevässä määrin siirtolaisuuden kasvun myötä (Kero 1996, 42.) 

Siirtolaisuuden voimakkaimmille lähtöalueille Vaasan ja Oulun lääneihin tuli Keron40 (1996, 

45) käyttämien lähteiden mukaan vuonna 1894 amerikansuomalaisilta siirtolaisilta yhteensä 

479 470 siirtolaiskirjettä. Siirtolaiskirjeiden sisältämistä tilkkutyömalleista on yksittäinen 

maininta Pietarsaaren kaupunginmuseon näyttelyluettelossa (1997). 

 

Pohjanmaalla on myös säilynyt kirjeitä, joissa naiset USA:ssa ja sukulaiset täällä 
kotona ovat vaihtaneet täkkimalleja. (Pietarsaaren kaupunginmuseo 1997.) 

                                                 
40 Ks. Uusi Suometar 19.8.1896; Höglund 1981, 14. 
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Myös Muurinen ym. (1995, 8) olettaa siirtolaiskirjeiden mukana tulleilla tilkkutyömalleilla 

olleen vaikutusta tilkkutöiden runsauteen Pohjanmaalla. Vastaavasti ruotsalainen 

siirtolaisnainen kertoo kotimaahansa vuonna 1849 lähettämässään siirtolaiskirjeessä 

osallistumisestaan tilkkutäkin tikkaustalkoisiin yhdessä naapureidensa kanssa (Wettre 1993, 

9). Mitä ilmeisimmin myös Suomeen saapuneeseen suureen siirtolaiskirjeiden määrään 

mahtuu mukaan myös niitä, joissa on kerrottu muiden kuulumisten ohella uusista opituista 

tilkkutyötaidoista sekä lähetetty malleja kotiin jääneille käsityöläisille vinkeiksi ja neuvoiksi. 

 

 

6.4 Lisää pieniä vihjeitä 

 

Kuten mainitsin luvussa 5.3, löysin tutkimuskirjallisuudesta kaksi pientä mutta tärkeää 

vihjettä Kanadaan siirtolaiseksi lähteneiden suomalaisnaisten tilkkutöitten tekemisestä.  

Hyytiäisen (2008, 22-23) pro gradu -tutkielmassa haastateltu informantti on kertonut 

tekevänsä runsaasti erilaisia käsitöitä, kuten tilkkutöitä. Tarkemmin siitä, millaisia tilkkutöitä 

hän on tehnyt, ei tutkielmassa ole mainittu. Kyseinen informantti oli muuttanut Kanadaan 

vuonna 1952.  

 

Nuorena --- oli myös innokas ompelija ja aikuisiässä hän valmisti lähes kaikki vaatteet 
itselleen. Lisäksi hän on tehnyt laajasti erilaisia muitakin käsitöitä, kuten tilkkutöitä. 
(Hyytiäinen 2009, 23.) 

 

Tämä lähdeaineistosta löytynyt vihje on tärkeä sen vuoksi, että se kertoo tilkkutöiden 

tekemisestä 1900-luvun loppupuolella tai 2000-luvun alussa, ottaen huomioon tutkielman 

ajankohdan. Tämä vihje yhdessä seuraavan lähdeaineistosta löytyneen vihjeen kanssa sopii 

ajallisesti tilkkutöiden suosioon Pohjois-Amerikassa 1900-luvun alussa ja lopussa.   

 

Toinen konkreettinen vihje löytyi aivan sattumalta tutkimuskirjallisuutta lukiessani syksyllä 

2018. Se on mielestäni merkittävä vihje siitä, että tilkkutyöt ovat mahdollisesti tulleet 

Suomeen myös Kanadaan siirtolaiseksi lähteneiden suomalaisnaisten välittämänä. Varpu 

Lindström (1991, 185-187) kertoo naisten osallistumisesta kirkolliseen toimintaan Kanadan 

siirtolaisyhteisöjen seurakunnissa. Naisten toiminnan tarkoitus oli kerätä varoja seurakunnille, 

tärkein varojen keruumuoto oli ompeluseurojen järjestämät erilaiset tapahtumat ja myyjäiset. 

Oman tutkielmani kannalta tärkein vihje on Lindströmin (1991, 187) kertomus 
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Saskatchewanin provinssissa olleen Uuden Suomen siirtolaisyhteisön perustaman 

seurakunnan naisten toiminnasta: 

 

Ja jälleen kerran oli totta, että heti kun tuli kyse rahankeräyksestä, naiset olivat 
tärkeitä. Helmikuussa 1909 he muodostivat oman ompeluseuran. --- Ompeluseura sai 
heti alusta alkaen valtavan suosion ja jo perustavassa kokouksessa 59 naista liittyi sen 
jäseneksi. --- Aluksi seura keräsi varoja jäsenmaksuilla ja kahvikekkereillä. Niillä 
varoilla ostettiin ompelu- ja muita työtarvikkeita. Tarvikkeet jaettiin jäsenten kesken, 
jotka neuloivat tai ompelivat niistä kotonaan myyntikelpoisia artikkeleita. Ei kestänyt 
kuin kaksi kuukautta Uuden Suomen ompeluseuran perustamisesta kun naiset pitivät 
jo ensimmäiset myyjäiset, joista heille tuli $49 voittoa. Arkiset tarve-esineet olivat 
kaikkein suosituimpia myyntitavaroita. Suurikokoiset käsityöt, kuten tilkkutäkit, toivat 
myös rahaa arpajaisvoittoina. (Lindström1991, 187.) 

  

Kyseinen kuvaus kertoo sen, mitä olin lähdeaineistosta etsinyt, maininnan suomalaisten  

siirtolaisnaisten Kanadassa ompelemista tilkkutöistä. Olin jo aiemmin kiinnittänyt huomiota 

ompeluseuroihin sekä kyseisessä kirjassa että Yrjö Raivion (1975, 1979) kirjoittamissa 

teoksissa ja edellä mainitussa Minna Hyytiäisen pro gradu -tutkielmassa. 

 

--- Näin Toronton luterilaiset suomalaiset olivat saaneet oman kirkon, jossa pidettiin 
jumalanpalveluksia, raamattupiirejä, pyhäkoulua, rippikoulua, ompeluseuroja ja 
kirkkokuoroharjoituksia. --- (Raivio 1975, 240.) 

 

Seuran41 yhteydessä toimi ompeluseura, josta keskusteltiin kiivaasti vuoden 1909 
alussa pidetyssä kokouksessa. Ongelmana oli, saisiko ompeluseura toimia edelleen 
yhtä itsenäisesti kuin siihen asti. Se oli kerännyt varoja vain rakennuskassan hyväksi ja 
velan lyhentämiseksi. (Raivio 1979, 33.) 

 

Kuvaukset olivat yleensä hyvin lyhyitä ja ompeluseurojen toiminnasta yleisesti kertovia, joten 

ehkä siitä syystä kyseinen kohta oli jäänyt aiemmin huomiotta. Ompeluseuroja järjestivät sekä 

kirkolliset ja poliittiset yhteisöt sekä raittiusseurat. Omia ompeluseuroja perustivat ja 

ylläpitivät suomalaisyhteisöjen lisäksi myös suomenruotsalaisten siirtolaisten yhteisöt. 

(Myhrman 1972, 351.)   

 

Kyseinen pieni, mutta merkityksellinen vihje johti siihen, että aloin välittömästi etsiä 

lisätietoja Uuden Suomen seurakunnasta ja sen toiminnasta. Lindströmin teoksen 

lähdekirjallisuuden kautta löysin Nancy Mattson Schelstraeten (1982) toimittaman kirjan Life 

in the New Finland Woods, A history of New Finland, Saskatchewan.  Tässä yhteisön historiaa 

                                                 
41 Raittiusseura Pelastuksen Sankari 
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ja elämää kuvaavassa teoksessa kerrotaan harvinaisen tarkasti myös siirtolaisnaisten elämästä. 

Ompeluseuran, nimeltään New Finland Sewing Societyn, toimintaa ja tilkkutöitä kuvataan 

teoksessa seuraavasti: 

 

At the November 1909 bazaar at New Finland School, they raffled off two quilts. On 
the first quilt they had sold 100 tickets at 25 cents each, and the other one, 200 tickets 
at 10 cents each. Unta Saari won the first quilt and Mrs. Hemming was the lucky 
winner of the second one. (Mattson Schelstraete 1982, 51.) 

 

Kyseinen vihje kahdesta tilkkutäkistä ompeluseuran myyjäispalkintona osoittaa sen, että 

suomalaisnaiset olivat siis tehneet tilkkutöitä viimeistään 1900-luvun alusta alkaen ollessaan 

siirtolaisina Kanadassa. Kyseiselle Uuden Suomen alueelle on Suomesta muutettu pääasiassa 

Etelä-Pohjanmaalta, siirtolaisnaisia alueelle tuli eniten Kauhavalta. Myös Vaasan seudulta 

lähteneitä siirtolaisia on muuttanut Uuteen Suomeen asumaan. Siirtolaiskirjeillä on tiedetty 

olleen vaikutusta suomalaisten muuttamiseen alueelle jo 1890-luvulla. Suomalaissiirtolaisten 

kanssa alueella asui useista Euroopan maista, mm. Britanniasta muuttaneita siirtolaisia. (ks. 

Hännikäinen 2010, 69-76.)  Vuonna 2017 alueelta siirrettiin Suomesta lähtöisin olevien 

siirtolaisten asuintalo Siirtolaisuusmuseon kokoelmiin (Ks. Siirtolaisuusmuseo). Muussa 

tutkimusaineistossani ei ole vihjeitä, jotka liittäisivät niissä olleet tilkkutöitä tehneet naiset 

suoraan Uuteen Suomeen muuttaneisiin siirtolaisiin tai heidän valmistamiinsa tilkkutöihin. 

Kuitenkin alueelle muuttaneiden suomalaisten lähtöalueet sekä edelleen tiiviinä jatkuvat 

transnationaaliset yhteydet Suomeen ovat pieniä mutta tärkeitä vihjeitä. Tilkkutöiden 

leviämistä ajatellen merkitystä voi olla myös englantilaisten siirtolaisten asumisesta samalla 

alueella. Vihje on tärkeä siksi, että englantilaiset ovat tuoneet mukanaan tilkkutyötaitonsa 

muuttaessaan siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan (Wettre 1993, 9). 

 

Olin todennäköisesti ottanut suurennuslasin tietämättäni esille jo silloin, kun katselin 

pohjalaisia tilkkutäkkejä Suomen käsityön museossa ja huomasin näyttelytekstissä olleen 

yhden pienen lauseen niiden mahdollisista yhteyksistä siirtolaisuuteen. Tai ehkä tuolloin 

kädessäni oli kuitenkin vasta kiikarit, joilla katselin kauas toiselle mantereelle purjehtivaa 

siirtolaislaivaa sen sijaan, että olisin osannut katsoa riittävän lähelle ja pienesti. Kanadaan 

siirtolaiseksi lähteneiden suomalaisnaisten mikrohistoriallisilla kertomuksilla on 

todennäköisesti ollut vaikutuksensa tilkkutöiden ompelemiseen myös täällä Suomessa, ja 

niihin kertomuksiin liittyviä pieniä vihjeitä alkoi tutkielmaa tehdessä löytyä suurennuslasin 
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avulla yhä enemmän. Yhdistellen makro- ja mikrohistorian tietoja toisiinsa alkoivat 

vastaukset tutkimuskysymykseen hahmottua, niistä kirjoitan lisää seuraavassa luvussa.  

 

 

7. Lopuksi 

 

Pro gradu -tutkielmani tekeminen on ollut kuin tilkkutäkin ompelemista, jossa tilkuista 

kootusta päällikankaasta ja siihen sopivista vuori- ja taustakankaasta yritetään saada 

aikaiseksi luonnoksen mukainen kokonaisuus. Tässä tutkielmassa tilkkupäällinen on koottu 

informanttien haastattelujen, Pietarsaaren kaupunginmuseon näyttelyluettelon ja muiden 

tutkimuskirjallisuudesta ja erilaisista lähdeaineistoista löytyneiden pienten vihjeiden avulla. 

Pienistä vihjeistä koottu päällinen on yhdistetty taustakankaaseen eli lähdekirjallisuuteen 

mikrohistorian vuorikankaan avulla.  Työvälineenä eri kerrosten kokoamiseksi yhteen on ollut 

salapoliisimenetelmä. Kun tilkkutäkki on valmis, on aika arvioida sekä tilkkujen että sen eri 

osien sopimista toisiinsa ja miettiä sitä, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Tilkkutäkin 

päällikankaan tilkkuja yhdistellessä sekä eri kerroksia koottaessa yhteen kehittyy yleensä 

myös uusi idea siitä, millainen seuraavan tilkkutyön tulisi olla. 

 

Kuten valmistuneen tilkkutäkin arviointi on ompelijan näkökulmasta subjektiivista, myös 

tutkimusaineistosta tehdyt johtopäätökset ovat aina tutkijan tulkintaa aiheesta. Oman 

tulkintani mukaan Kanadaan siirtolaisiksi lähteneillä suomalaisnaisilla on ollut vaikutusta 

tilkkutöiden leviämisestä Suomeen. Perustan tulkintani tutkimusaineistosta löytyneisiin 

pieniin, mutta tärkeisiin vihjeisiin aiheesta suppeasta huolimatta tutkimusaineistosta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2014, 135, 151.) Kanadansuomalaisten siirtolaisnaisista ja heidän 

tekemistään tilkkutöistä löytämäni aineistot eivät ole heidän omiin muisteluihinsa perustuvaa 

tietoa. Tutkimusaineistot on koottu eri lähteistä koottuihin tutkimusaineistoihin perustuen, 

jotka olen salapoliisityössäni yhdistänyt toisiinsa. Tutkielmani aineisto on siis omaa 

tulkintaani, joka kuitenkin perustuu tarkasti tutkimusaineiston pieniin vihjeisiin. (Zemon 

Davis 2001, 13-18.) 
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7.1 Mitä suurennuslasin alta löytyi? 

 

Tutkielmani tarkoituksena oli löytää vastauksia Kanadaan siirtolaisiksi lähteneiden 

suomalaisnaisten tilkkutyötaitojen siirtymisestä transnationaalisen suhteiden kautta Suomeen. 

Kanadaan muuttaneet suomalaisnaiset ovat olleet osa suomalaisten siirtolaisuuden 

makrohistoriaa, numeroina tilastoissa ja sivulauseina siirtolaisuutta etupäässä miesten elämän 

kannalta kuvaavissa teoksissa. Matti Peltonen (1999, 28) kertookin Natalie Zemon Davisin 

mikrohistoriaan perustuvaa tuotantoa kuvaillessaan, että hänen tutkimuksensa kohdistuvat 

”poikkeuksellisiin tyypillisyyksiin” eli naisiin, jotka ovat alemmista yhteiskuntaluokista, 

mutta erottuvat massoista sen vuoksi, että heistä kuitenkin on jäänyt joitain kirjallisia 

dokumentteja. Samalla tavoin voi mielestäni ajatella Kanadaan siirtolaisiksi lähteneistä 

suomalaisnaisista. Vaikkei heidän tarinansa ole suomalaisten Pohjois-Amerikan 

siirtolaisuuden keskiössä, on heistä kuitenkin saatavissa tietoja yksittäisten vihjeiden avulla, 

kun niitä riittävän pienesti ja tarkasti suurennuslasin avulla vain etsii. 

 

Siirtolaisnaisten elämästä tarinoita löytyi parhaiten teoksista, joissa kerrottiin siirtolaisuuden 

kokonaiskuvan sijaan yksittäisten siirtolaisten tai siirtolaisyhteisöjen arjesta ja elämästä 

Kanadassa. Myös kirjoittajan sukupuolella tuntuu olevan jonkinlainen vaikutus siihen, kuinka 

tarkasti naisten siirtolaisuus on mukana teoksissa (ks. Raivio; Mattson Schelstraete). Edellä 

mainitut kaksi seikkaa ovat melko tyypillisiä julkiselle historiankirjoitukselle, jossa naiset 

ovat jääneet miesten varjoon. Naisten historia ja sen tarinat tulevat julkisen historian rinnalle 

näkyviin, kun kertojiksi tulevat miesten rinnalle myös naiset ja heidän historiansa. (Latvala 

2005, 1-3.) Löysin salapoliisimenetelmällä suurennuslasin alle muutamia pieniä kirjallisia 

vihjeitä siitä, että Kanadaan muuttaneet suomalaisnaiset ovat ommelleet tilkkutöitä. Näistä 

vihjeistä suoraan Kanadan-siirtolaisiin kohdentuvia oli Pietarsaaren kaupunginmuseon 

näyttelyluettelossa ja Minna Hyytiäisen käsityötieteenalan pro gradu -tutkielmassa esille 

tulleet maininnat suomalaisnaisista, jotka ompelivat tilkkutöitä. Myös lähdekirjallisuudesta 

(Lindström 1991; Mattson Schelstraete 1982) löytyneet maininnat New Finland Sewing 

Society -ompeluseuran arpajaispalkintoina olleista tilkkutöistä vahvistavat käsitystäni siitä, 

että tilkkutyöt ovat olleet osana siirtolaisnaisten käsityökulttuuria Kanadassa. 

 

Kirjoitettujen lähteiden ohella Kanadaan siirtolaisiksi lähteneistä naisista löytyi tietoja 

informanttien muistelujen kautta. Yhteys Kanadaan löytyi haastatteluaineistossa olleelta 

siirtolaisnaiselta sekä yhden näyttelytöiden valmistajan kohdalta Pietarsaaren 
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kaupunginmuseon näyttelyluettelosta. Myös heidän valmistamiaan tilkkutöitä on sekä 

tallennettu paikalliseen kotiseutumuseoon että esitelty alueellisessa tilkkutyönäyttelyssä.  

Paikallista historiaa tuntevien informanttien muistelun kautta löytyi tietoa siirtolaisuudesta 

sekä yhteiskunnallisena että alueellisena ilmiönä (Latvala 2005, 2). Kyseiset tilkkutyöt ovat 

konkreettinen esimerkki siitä, että myös Kanadan-siirtolaisten tekemiä tilkkutöitä on säilynyt 

Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikkoalueella, joka on alueena kuulunut Pohjois-Amerikan 

siirtolaisuuden valta-alueisiin. Kanadan-siirtolaisten valmistamien tilkkutöiden ohella alueella 

on tehty ja säilynyt useita tilkkutöitä, joihin liittyy transnationaalinen yhteys Yhdysvaltoihin. 

Useimmiten transnationaalinen yhteys siirtolaisen ja kotimaahan jääneen välillä perustui 

sukulaisuuteen. 

 

Säilyneiden tilkkutöiden ohella siirtolaisnaisten käsityötaitoihin viittaavia vihjeitä löytyi 

tarkastellessani suurennuslasilla nk. amerikanarkkuihin sekä siirtolaiskirjeisiin ja 

amerikanpaketteihin liittyvää kirjallista lähdeaineistoa. Siirtolaisten transnationaaliset 

yhteydet olivat varsinkin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla mahdollisia erilaisten 

postilähetysten muodossa.  Amerikanpaketit, joita siirtolaiset lähettivät vanhaan 

kotimaahansa, sisälsivät sekä tarvikkeita että materiaaleja käsitöiden valmistamiseksi. 

Siirtolaiskirjeet sisälsivät lukemani tutkimuskirjallisuuden perusteella tietoja ja malleja 

käsitöiden tekemiseen.  Myös paluumuuttajien mukanaan tuomien amerikanarkkujen sisällön 

kuvauksien tarkastelu osoitti sen, että he toivat ompelutarvikkeita mukanaan palatessaan 

Suomeen. Kaikessa aiheeseen liittyvässä kirjallisessa aineistossa ei ollut eroteltavista 

Yhdysvaltoja tai Kanadaa koskevia tietoja, ne olivat pääasiassa yleisluonteisia kuvauksia 

aiheista. Jouduinkin koostamaan omaa tutkimuksellista tilkkutäkkiäni vaihtelevista 

lähdeaineiston tarjoamista mikroskooppisista materiaaleista. 

 

 

7.2 Mitä suurennuslasi ei tavoittanut 

 

Tutkimusaiheen rajauksessa tulee aina ottaa huomioon siihen käytettävät resurssit sekä aiheen 

laajuus siten, että ne vastaavat tutkimukselle asetettua vaatimuksia. Aineiston rajaamisen 

avulla tutkija pystyy määrittelemään tietoja, joita hän haluaa tutkimuksensa avulla joko löytää 

tai osoittaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 81-83.) Rajasin pro gradu -tutkielmani 

aiheen tarkasti, mutta siihen liittyvää tutkimusaineistoa olen pyrkinyt tarkastelemaan avoimin 

silmin mahdollisimman monesta näkökulmasta salapoliisimenetelmää noudattaen. Olen 
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nähdäkseni etsinyt käsiini kaiken mahdollisen relevantin lähdeaineiston tutkielmani 

tekoprosessin aikana, mitä on helpottanut se, että tunnen aihepiirin ja omaan hyvät kontaktit 

käsityön sekä siirtolaisuuden asiantuntijoihin. Informanttien muisteluaineiston sekä muun 

tutkimusaineiston välityksellä löytyi runsaasti lisää mikrohistoriallisia pieniä vihjeitä, joihin 

olisi pitänyt kiinnittää vielä huomiota. Kyseisiä vihjeitä ei kuitenkaan tämän tutkielman 

puitteissa ollut mahdollista tarkastella enempää, sillä yhdistellen niitä toisiinsa selvitettäviä 

vihjeitä löytyi koko ajan lisää.  

 

Toisaalta olen rajannut mikroskooppisen lukutapani tarkoin. Kotiseutumuseoista saatuja 

haastatteluaineistoja olisi voinut täydentää etsimällä tilkkutöitä vielä tarkemmin Pietarsaaren 

kaupunginmuseon ja Pohjanmaan museon kokoelmista. Museoiden esinekokoelmista olisi 

ollut mahdollista etsiä tietoja myös amerikanarkuista ja arkistoaineistoissa olevista 

siirtolaiskirjeistä: selvittää, mikä niiden rooli on ollut transnationaalisten suhteiden 

ylläpidossa ja sitä kautta tilkkutöiden runsaaseen esiintymiseen alueella. Pietarsaaren 

kaupunginmuseossa olleen tilkkutyönäyttelyn aineistoihin olisi myös ollut tarpeellista tutustua 

tarkemmin, koska aineistosta löytyi useita pieniä vihjeitä tilkkutöiden mahdollisista 

transnationaalisista yhteyksistä. Näyttelyluettelossa mainittiin Pietarsaaren lähialueella olevia 

kyliä ja paikkakuntia, joissa on ommeltu tilkkutöitä. Kyseisten alueiden kotiseutumuseoiden 

internet-sivuilta löytyi lisää viitteitä siirtolaisuudesta sekä niiden kokoelmissa olevista 

paikallisista käsitöistä. Myös kotiseutumuseoiden kokoelmiin olisi hyvä tutustua tarkemmin.  

 

Haastatteluaineistojen lisäksi tilkkutyöt olisi voinut valokuvata tarkemmin niiden mallien sekä 

niissä käytettyjen materiaalien dokumentoimiseksi. Kuvatussa aineistossa olisi pitänyt 

keskittyä Kanadassa siirtolaisina olleiden naisten valmistamiin tilkkutöihin vertaillen niitä 

lähdekirjallisuudessa olleisiin kanadalaisiin tilkkutöihin. Vaikka yleisimmät tilkkutyömallit, 

kuten hirsimökki, ovat suosittuja tekijöiden keskuudessa, olisi niiden ulkomuodon ja 

materiaalien mahdollisimman pieniä yksityiskohtia tarkastelemalla saattanut löytyä lisää 

vihjeitä (Cinzburg 1996, 44).  Vaikka tilkkutyöt esineenä eivät varsinaisesti olleet tutkielman 

kohteena, olisi niitä ollut hyvä tarkastella mahdollisimman monesta näkökulmasta, koska 

siten esineestä saadaan esille paremmin sen sisältämä tieto. (Kaukinen 2006, 1.) Pro gradu -

tutkielmalle asetetussa aikaraamissa kaiken tämän työn tekeminen ei kuitenkaan ollut 

mahdollista. Oma arvioni myös on, että tilkkutäkkien mallien ja materiaalien vertaileminen 

lähdekirjallisuuden aineistoihin vaatisi huomattavasti laajempaa tutkimusta tilkkutöiden 

transnationaalisen liikkumisen selvittämiseksi.  
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Sekä kirjallisten lähteiden että haastattelujen kautta saadun tutkimusaineiston kohdentuminen 

pääasiassa Yhdysvaltoihin suuntautuneen siirtolaisuuden transnationaalisiin suhteisiin oli 

tutkielman tekemisen kannalta haasteellista. Myös molempiin maihin suuntautuneen 

siirtolaisuuden kuvaaminen termillä amerikansiirtolaisuus vaikeutti aineistojen tulkitsemista 

haastatteluja lukuun ottamatta. Saadakseni tarkemman määritelmän aina kulloinkin kyseessä 

olevasta maasta, olisi esimerkiksi Pietarsaaren kaupunginmuseon näyttelyluettelossa olleisiin 

tilkkutöihin pitänyt perehtyä yksityiskohtaisemmin selvittämällä niiden ompelijoiden 

taustatietoja. Vaikka amerikansiirtolaisuus on yleisesti käytetty termi, on kyseessä kuitenkin 

kaksi erilaista maata ja kuten esimerkiksi Silja Ikäheimonen-Lindgren (1975) on todennut, 

Kanadan suomalainen siirtolainen ei ole amerikkalainen (ks. myös Kavonius 2000, 72). Siitä 

huolimatta tutkimusaineiston, varsinkin tutkimuskirjallisuuden tiukka rajaaminen pelkästään 

Kanadaa käsittelevään aineistoon oli käytännössä mahdotonta aineistojen yhteisten 

tietosisältöjen vuoksi. 

 

 

7.3 Lisää uusia tilkkutäkkejä 

 

Tutkimukseni Kanadaan siirtolaiseksi lähteneistä suomalaisnaisista ja heidän 

tilkkutyötaitojensa siirtymisestä Suomeen transnationaalisten suhteiden välityksellä on 

pienten arkisten ilmiöiden tutkimusta osana suurempaa ilmiötä eli Pohjois-Amerikan 

siirtolaisuutta. Tutkimusaineistosta salapoliisimenetelmän avulla löytämäni pienet vihjeet 

kertovat siitä, että kyseinen transnationaalinen yhteys on olemassa. Tutkielmani kuuluu 

suomalaisten Pohjois-Amerikan siirtolaisuuden tutkimuksen kenttään, jossa pääpaino on 

perinteisesti ollut Yhdysvaltoihin suuntautuneen siirtolaisuuden tutkimuksessa. Tilkkutöiden 

osalta tutkielmani kuuluu etnologiseen esinetutkimukseen sekä käsityötieteen tutkimusalaan.  

 

Suomalainen siirtolaisuustutkimus on nykyisin painottunut enemmän maahan- ja 

maassamuuttoon, mutta siitä huolimatta tarvetta on myös suomalaisten maastamuuttoon 

liittyvään tutkimukseen (Virtanen 2014, 10). Natalie Zemon Davis (2001) toteaa Martin 

Guerren tarinaa analysoidessaan, kuinka tiedämme sen, mitä tiedämme. Hänen mukaansa 

tutkimusaineistoon jääneet avoimet kohdat ovat mieltä kiehtova perusta aiheen mahdolliselle 

lisätutkimukselle, jossa arkistoista aletaan etsiä uusia johtolankoja. Nämä uudet johtolangat 

veisivät tutkimusta eteenpäin ja kenties tarjoaisivat uusia polkuja tutkimuksen etenemiselle 
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(Zemon Davis 2001, 155.) Koen tässä kohtaa eräänlaista kanssasisaruutta kuuluisaan 

mikrohistorioitsijaan. Oman tietämykseni karttuminen johti yhä uusiin johtolankoihin, joita en 

pro gradua tehdessäni mitenkään voinut kaikkia lähteä seuraamaan. 

 

Zemon Davisin periaatetta noudattaen voisi tutkimusaineistoistani löytyneiden pienien 

vihjeiden avulla tutkimusta edelleen jatkaa käsityökulttuurin ja suomalaisnaisten 

siirtolaisuuden näkökulmasta. Lähtisin viemään tutkimusta eteenpäin samalla aiheella, mutta 

rajaten tutkimusaineiston ainoastaan Kanadan-siirtolaisuuteen. Tutkimusaineiston 

hankkimiseksi keskittyisin aluksi Vaasan ja sen lähialueen museoiden kokoelmissa oleviin 

tilkkutöihin ja niiden kontekstitietoihin. Aineistossa tulisi myös huomioida ruotsalaisen 

tilkkutyökulttuurin vaikutus Suomeen. Lisäksi lähestyisin aihetta tutkimuskirjallisuudesta 

löytyneiden vihjeiden kontekstitietojen perusteella koottujen tietojen analysoinnilla.  

 

Käsityöhön tuotteena, kuten tässä tutkielmassa olevaan tilkkutäkkiin, liittyy myös aina 

tunnemerkityksiä ja -arvoja (Anttila 1993, 56).42 Sen lisäksi, että siirtolaisnaiset ovat 

valmistaneet arjen tarpeisiin tilkkutäkkejä peitoiksi ja suojaksi kylmää vastaan, ovat 

tilkkutäkit olleet myös naisten historiaan kuuluneita esineitä, tekstiilejä (Isaksson 1990, 9-10). 

Mielenkiintoista olisi tietää, ompelivatko siirtolaisnaiset tilkkutäkkejä toteuttaakseen niitä 

unelmia, joita he olivat liittäneet siirtolaiseksi lähtemiseen. Tekivätkö he tilkkutäkkejä arjen 

tarpeiden ohella myös siitä syystä, että ne olivat malleiltaan uuden kotimaan 

tekstiilikulttuuria. Sama kysymys nousee esiin Suomeen paluumuuttaneiden naisten kohdalla: 

toivatko he tilkkutäkkimallien mukana palan siirtolaisunelmaa mukanaan kotimaahansa. 

 

Tutkimusaineistossani on vielä yksi pieni vihje, joka johdatti minut tutkimusaiheeseen. 
Se on mummuni ompelema tilkkutäkki, joka on Kanadaan lähteneen suomalaisen 
siirtolaisnaisen ompelema. Tilkkutäkkini tarinassa on samanlaisia avoimia kohtia kuin 
muussakin tutkimusaineistossa, mutta yhteys Kanadan siirtolaisuuteen on silläkin 
kuitenkin olemassa. Ehkä tarina vielä täydentyy. (SP-P 2018.) 

                                                 
42 Esimerkiksi Suomesta Kanadaan lähteneet siirtolaisnaiset veivät mukanaan oppimiaan käsityötaitoja, koska 

sillä oli heille merkitystä oman kulttuuri-identiteetin säilyttämiseksi (ks. Hyytiäinen 2008; Kavonius 2000; 
Paso 1992; Rönkä 2010). 
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Tutkimusaineistot 

 

 

Haastattelut: 

 

Kymmenen informantin haastattelut lokakuussa 2017.  Haastattelut tallennettu nauhoittamalla 

ja litteroimalla. Haastattelijana on toiminut Sari Perhonen-Pirttiniemi. Haastateltavat on tämän 

tutkielman sivuilla anonymisoitu mahdollisimman tarkasti ja heistä käytetään koodeja M1, 

M2, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. Aineistot tallennetaan tutkielman tarkastusprosessin 

jälkeen sähköisessä muodossa Siirtolaisuusinstituutin arkistoon. 

 

 

Kenttätyöpäiväkirja:  
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Liite 1. Sopimus aineiston käytöstä arkistossa, Jyväskylän yliopisto ja Siirtolaisuusinstituutti 

 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JA SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI 
 
 

SOPIMUS AINEISTON KÄYTÖSTÄ ARKISTOSSA 
 
Kuvaus aineistosta: 
Sari Perhonen-Pirttiniemi, pro gradu –tutkielma: Käsityökulttuurin siirtyminen Kanadasta 
Suomeen siirtolaisnaisten välittämänä (työnimi). Haastattelut aiheesta: Onko käsityötapoja / 
tekniikoita / malleja / materiaaleja / tuotteita tullut Kanadasta Suomeen siirtolaisnaisten 
kautta?  
 
Aineistoa käytetään tutkimustarkoituksissa ja se arkistoidaan Siirtolaisuusinstituutin 
arkistoihin Turkuun. Keruun ja tutkimuksen aikana aineiston omistaa tutkimuksen tekijä sekä 
Jyväskylän yliopisto. Aineisto luovutetaan Siirtolaisuusinstituutille kirjallisella 
luovutussopimuksella, jossa määritellään aineiston käyttöön liittyvät kysymykset. 
Siirtolaisuusinstituutti huolehtii aineiston pitkäaikaissäilytyksestä. Aineisto on käytettävissä 
Siirtolaisuusinstituutin arkistossa Siirtolaisuus-instituutin käyttösääntöjen mukaisesti. 
Siirtolaisuusinstituutti antaa kokoelmissaan olevia aineistoja käyttöön voimassa olevan 
lainsäädännön, luovuttajien kanssa tehtyjen sopimusten ja Siirtolaisuus-instituutin arkiston 
sääntöjen nojalla.   
 
Siirtolaisuusinstituutti vastaa kokoelmissaan olevien aineistojen säilyttämisestä ja käyttöön 
antamisesta voimassaolevan lainsäädännön (tietosuoja ja tekijänoikeus) asettamien rajoitusten 
puitteissa. Nykyisen henkilötietolainsäädännön perusteella kaikessa aineistossa on 
henkilötietoja ja arkiston tietojärjestelmä muodostaa henkilörekisterin. Nykyisen 
tekijänoikeuslainsäädännön perusteella haastatteluun muodostuu tekijänoikeus sekä 
haastattelijalle että haastateltavalle, jotka kumpikin voi niin halutessaan luovuttaa 
Siirtolaisuusinstituutille kirjallisella sopimuksella. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta 
tekijän kuolinvuodesta. Kuvissa tekijänoikeus on kuvan ottajalla 50 vuotta ottohetkestä, paitsi 
jos kyse on taideteoksesta, jolloin tekijänoikeus on 70 vuotta kuolinvuodesta. 
 
Antamaani aineistoa käytetään tutkimustarkoituksissa ja se arkistoidaan Siirtolaisuus-
instituutin arkistoon, jossa se on tutkijoiden käytössä arkiston käyttösääntöjen 
mukaisesti. 
 
□   Aineiston saa arkistoida nauha-/paperi-/digitaalisessa muodossa henkilötietojani käyttäen. 
 
      □ Antamiini tietoihin saa viitata henkilötietojani käyttäen. 

 
     □ Antamiini tietoihin ei saa viitata henkilötietojani käyttäen. 

 
 

Päivämäärä: _______________________________, _____._____. 2017 
 

Allekirjoitus: 

___________________________________________________________________________ 
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Nimen selvennys: 

___________________________________________________________________________ 
 

Osoitetiedot: 

___________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Historian ja etnologian laitos │ PL 35 (V) │ 40014 Jyväskylän yliopisto │ (014) 627 1237 

Muuta: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Arkiston puolesta: 

___________________________________________________________________________ 

 

Arkiston merkintöjä: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Säädökset:  Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999), Henkilötietolaki 
(523/1999)  
sekä voimassa oleva arkisto- ja tekijänoikeuslainsäädäntö. 
 

 
 

Historian ja etnologian laitos │ PL 35 (V) │ 40014 Jyväskylän yliopisto │ (014) 627 1237 
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Liite 2. Haastattelukysymykset 

 

Sari Perhonen-Pirttiniemi       06.10.2017 

sari.m.perhonen-pirttiniemi@student.jyu.fi 

ETNS Maisterintutkielma, 40 op  

KÄSITYÖKULTTUURIN SIIRTYMINEN KANADASTA SUOMEEN 

SIIRTOLAISNAISTEN VÄLITTÄMÄNÄ 

Tutkimuskysymys: Onko käsityötapoja / tekniikoita / malleja /materiaaleja / tuotteita tullut 

Kanadasta Suomeen siirtolaisnaisten kautta? 

Haastattelututkimus / suuntaa-antavia kysymyksiä haastatteluun 

HAASTATELTAVA 

1. Nimi 

2. Ikä 

3. Kotipaikka 

4. Ammatti 

KÄSITYÖT 

1. Millaisia käsitöitä teette? (tekniikka, materiaali jne.) 

2. Millä tavoin? (käsityöpiirissä, itsenäisesti kotona jne.) 

4. Kuinka usein teette käsitöitä? 

3. Mitä käsityöt teille merkitsevät? 

KÄSITYÖT JA KANADAN SIIRTOLAISUUS 

1. Tiedättekö käsitöitä tai niihin liittyviä tietoja ja taitoja (esim. malleja, tekniikoita, valmiita 

tuotteita) jotka ovat tulleet Kanadasta Suomeen siirtolaisnaisten välittämänä? 

2. Millaisia? 

3. Keneltä? 

4. Missä siirtolaisnainen asuu / asui Kanadassa, vai onko paluumuuttaja? 

5. Kuinka tunnette / tiedätte kyseisen henkilön? (sukulainen, ystävä, tuttava, kyläläinen jne.) 

6. Millä tavoin ne ovat tulleet Suomeen? (esim. onko joku tuonut ne mukanaan, lähettänyt 

postissa, onko ne saatu Kanadassa käydessä, muulla tavoin) 

7. Kuinka tiedätte kyseisistä töistä tai olette saaneet mallin / materiaalia tms., suoraan 

siirtolaiselta itseltään tai jotain muuta kautta (esim. käsityöpiiristä, toiselta henkilöltä) 

8. Millainen merkitys teille on sillä, että käsityö / malli jne. on kanadansuomalaisen 

siirtolaisnaisen kautta tullut Suomeen ja teille? 

9. Mitä Kanadaan suuntautunut siirtolaisuus merkitsee teille? 

mailto:sari.m.perhonen-pirttiniemi@student.jyu.fi
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Liite 3. Intervjufrågor 

 

Sari Perhonen-Pirttiniemi       06.10.2017 

sari.m.perhonen-pirttiniemi@student.jyu.fi 

ETNS Magistersforskning, 40 op  

Emigrantkvinnornas roll som förmedlare av hantverkskultur från Kanada till Finland  

Fråga för undersökningen: Har handarbetssätt/ tekniker/ mönster/ material kommit till Finland 

med emigrantkvinnor? 

Forskningsintervju/frågor som anger intervjuns riktning  

Informant/uppgiftslämnare 

1. Namn 

2. Ålder 

3. Hemort 

4. Yrke 

Handarbete 

1. Hurudana handarbeten gör ni? (teknik, material, osv.) 

2. På vilket sätt? Är ni med i någon handarbetskrets, hemma på egen hand osv.) 

3. Hur ofta handarbetar ni? 

4. Vad betyder handarbetena för er? 

Handarbete och emigrationen till Kanada 

1. Känner ni till handarbeten eller hantverkstekniker som kommit från Kanada till Finland 

med emigranterna? 

2. Hurudana? 

3. Av vem? 

4. Var bor/bodde emigrantkvinnan i Kanada eller var hon återflyttare?  

5. På vilket sätt känner ni till denna person? (släkting, vän, bekant, bysbo) 

6. På vilket sätt har handarbeten kommit till Finland? (t.ex. har någon tagit dem med sig till 

Finland, sänt dem med posten, har man fått dem under ett besök i Kanada, på annat sätt) 

7. Hur känner ni till dessa arbeten eller hur har ni fått modellen/mönstret osv., direkt av själva 

emigrantkvinnan eller på något annat sätt (t.ex. från handarbetskretsen, av en annan person) 

8. Vilken betydelse har det för er att handarbetet har kommit till Finland med en finländsk 

emigrantkvinna från Kanada? 

9. Vad betyder utvandringen till Kanada för er? 

mailto:sari.m.perhonen-pirttiniemi@student.jyu.fi
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Liite 4. Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste 



Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §

1d
Tutkimuksen
suorittajat

3
Tutkimus-
rekisteri

Laatimispäivä
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimus-
rekisterin-
pitäjä

1b
Yhteistyö-
hankkeena
tehtävän tut-
kimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

Kaikki henkilöt , joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja

seurantatutkimus

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

kertatutkimus

Muut yhteyst iedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

4
Henkilötieto-
jen
tarkoitus

Rekisterin nimi

Muut yhteyst iedot (esim. puhelinnumero virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi

Osoite

Nimi

1c
Tutkimuk-
sen vastuul-
linen johtaja
tai siitä vas-
taava ryhmä

T

01.10.2017

Jyväskylän yliopisto

PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄ

Sari Perhonen-Pirttiniemi, sari.m.perhonen-pirttiniemi@student.jyu.fi

Pro gradu -tutkielma Unelmia ja tilkkutäkkejä, suomalaisnaiset siirtolaisina Kanadassa 
(työnimi) 
 
 
Päävastuullinen tutkija: Sari Perhonen-Pirttiniemi 
 
 
Aineisto luovutetaan tutkimuksen päätyttyä Siirtolaisuusinstituuttiin.

Opinnäytetyön ohjaa professori Outi Fingerroos, historian ja etnologian laitos, Jyväskylän 
yliopisto.

Sari Perhonen-Pirttiniemi

Sari Perhonen-Pirttiniemi

Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos, PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄ

Osoite

 

 

Tutkimuksen kesto

01.10.2017-19.03.2019.

Henkilötiedot kerätään yllä mainittua pro gradu -tutkielmaa varten, tutkielma tehdään 
Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan historian ja 
etnologian laitokselle, etnologian ja antropologian oppiaineessa.  Pro gradu -tutkielman 
arvioitu kesto on yllä mainittu ajanjakso. Tutkimus käsittelee Suomesta Kanadaan 
muuttaneiden ja mahdollisesti paluumuuttaneiden naissiirtolaisten käsityötaitojen 
siirtymistä transnationaalisesti Kanadasta Suomeen. Haastattelujen tarkoituksena on 
selvittää, löytyykö asiasta selkeitä viitteitä suomalaisten tilkkutöiden tekemiseen tai 
tilkkutyömalleihin. Haastateltavilla on joko suku- tai muu yhteys siirtolaisuuteen Suomesta 
Pohjois-Amerikkaan lähteneisiin siirtolaisiin.



TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 2
REKISTERISELOSTE

10
Tutkimusai-
neiston hä-
vittäminen
tai arkistoin-
ti

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Manuaalinen aineisto:

kulun valvonta

8
Tietojen siir-
to EU :n tai
ETA:n ulko-
puolelle

Tiedot ovat salassapidettäviä
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska 

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet
 
 
 
7
Tietojen
nönmukaiset
luovutukset

käytön rekisteröintikäyttäjätunnus salasana

tunnistetiedoin

muu, mikä:

Peruste tunnistet ietojen säilyttämiselleTunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Tutkimusrekisteri hävitetään
Tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja

Mihin:

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään haastattelemalla tuotettavan aineiston metatietoineen 
mukaanlukien haastateltavia yksilöivää tietoa. 
1. Rekisteri sisältää digitaalisessa muodossa tallennettavaa tutkimushaastattelut ja niiden 
litteraatiot sekä muun tutkittavien tuottaman materiaalin (kirjoitusaineisto). Haastattelun 
kysymykset käsittelevät Pohjois-Amerikan / Kanadan siirtolaisuutta, käsitöitä / tilkkutöitä, 
sukulaisuus- tai muuta suhdetta siirtolaisiin. 
2. Aineiston tuottamista varten kerätään seuraavat haastateltavien yksilöintitiedot: nimi ja 
yhteystiedot. 
3. Aineiston kontekstointia varten kerätään tiedot haastateltavan iästä sekä asuinpaikasta 
ja harrastuksista.

Tietojen saanti perustuu rekisteröityjen suostumukseen. Haastatteluaineisto kerätään 
vapaaehtoisilta osallistujilta, joita on etukäteen suullisesti ja kirjallisesti informoitu 
tutkimusaineiston käytöstä ja säilytyksestä.

Rekisteröityjen suostumuksella aineisto siirretään tutkimuksen päätyttyä 
Siirtolaisuusinstituutin arkistoon Turkuun. Tietojen luovuttamisesta tehdään kirjallinen 
sopimus Jyväskylän yliopiston ja Siirtolaisuusinstituutin välillä.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Manuaalista aineistoa sekä digitaalisia tallenteita (äänitteet, litteraatiot, kirjoitukset, 
metadata) säilytetään säilytetään erillisillä tallennusvälineillä, lukitussa tilassa tutkijan 
kotona. Aineistoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

          Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 TURKU 
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