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KAKSI I(OTIA IA KAKSI KOTIMAATA -
Suomalaisten lasten kokemuksia sotalapsuudesta
Ruotsissa
Pirjo Korkiakangas

Our memory - which includes memories of childhood - runs
like a thread through our thinking and experiencing.

In this sense, we are never free of our past.'

Artikkelissaan /(a/<si kukkaroa ja køksi kelloa Helena Ruotsala

(zorr) tarkastelee monipaikkaisuutta Tornion-Haaparannan kak-

soiskaupunki esimerkkinään. Suomen ja Ruotsin raja kaupunki-
en välissä on vaikuttanut rajalla asuvien ohella ratkaisevasti myös

niiden suomalaisten lasten elämään, jotka toisen maailmansodan

aikana toimitettiin turvaan Ruotsiin. Suurin osa lapsista matkusti
junalla Tornion kautta Haaparantaan ja sieltä ruotsalaisilla junilra
edelleen sijoituspaikkoihinsa. Enemmistö heistä palasi sodan jäl-
keen takaisin kotimaahansa, osa jäi Ruotsiin kasvattilapseksi tai
adoptoituna, osa palasi sinne aikuistuttuaan. Monet sotalapset
matkasivat useamman kerran maiden välillä. suomalaiset sota-
lapset ovat esimerkki ihmisryhmästä, joka joutui pakon edessä
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sopeutumaan elämään monipaikkaisuudessa: kahden kodin,

kahden kotimaan ja kahden kulttuurin risteävissä suhteissa. So-

talapsilla monipaikkaisuuteen liittyy oman itsen sijoittamisen

vähittäinen vaihtuminen Suomesta Ruotsiin ja takaisin Suomeen

ja kokijan iästä riippuen jonkinasteinen tietoisuus siitä, että on

olemassa toinenkin paikka, toinen koti.'

Liikkuvuus ja kansainvälistyminen ovat tuoneet eri maiden

kulttuureja, tapoja ja kä¡änteitä yhä useampien kokemuksiksi.

Konkreettisimmin monipaikkaisuuden þsymykset ovat edessä

maahanmuuttajilla ja pakolaisilla, jotka joutuvat neuvottelemaan

oman paikkansa uudessa asuinmaassa;. Tätä sivuten tarkastelen

artikkelissani suomalaisten sotalasten monipaikkaisuuden koke-

musta heidän kertomustensa ja muistojensa pohjalta. Keskiössä

ovat sotalasten lähdöt Ruotsiin ja paluut Suomeen, millaisina ne

näynäytyvät sotalasten itsensä muistamina, miten he paluusta

Suomeen selvisivät, miten muistojen lanka sitoo heidän nykyi-

syytensä menneeseen.

Sotalapsuus on osa Suomen valtiollista historiaa, osa humani-

taarisuuden historiaa, osa suomalaisten perheiden ja lasten his-

toriaa. Laajaan ja monisäikeiseen aihepiiriin voisi etnologina sy-

ventyä monesta näkökulmasta. Sotalapsuutta on tutkittu yhtäältä

toiseen maailmansotaan liittFvinä tapahtumakulkuina ja toisaalta

lapsuusajan separaatiokokemusten vaikutuksina aikuisiän psyyk-

kiseen ja ffysiseen terveyteen.+ Sotalapsuus on myös kiinnostanut

lukuisia tutkielmien ja opinnäytteiden tekijöitä. Muistelu- ja kau-

nokirjallisuutta sotalapsuudesta on ilmestynyt runsaasti etenkin

r99o-zooo-luvulla. Varhaisimmat kaunokirjalliset teokset julkais-

tiin jo sota-aikana ja ensimmäisinä rauhan vuosina.:
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Artikkelini aineistoina olen käyttänyt rg9o-luvulla Vantaan

pohjola-Nordenin toimesta kerättyä sotalapsiaineistoa. Se sisäl-

tää Vantaalla asuvien sotalasten kirjoittamia elämäntarinoita ja

Vantaan lukiolaisten tekemiä sotalasten elämäntarinahaastatte-

luja. Aineisto on arkistoitu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran

kansanrunousarkistoon, ja siitä julkaistiin 1996 toimitettu antolo-

gia Matkalla kodísta kotün. Sotalapset muistelevat. Vuonna zoo6

roteutettiin Åbo Akademin Etnologian arkiston toimesta þsely
När fieden kom / Sodasta rauhaan.6 Kyseþnvastasi rz5 kirjoitta-

jaa, joista þmmenkunta kertoi omista sotalapsikokemuksistaan.

Tätä muisteluaineistoa olen analysoinut aiemmin myös rauhaan

palaamisen näkökulmasta.z

Suomalaiset lastensiirrot talvi- ia iatkosodan
aikana

Lapsia on siirretty rgoo-luvun maailmansotien ja muidenkin

Euroopassa esiintyneiden konfliktien johdosta sekä omien val-

tioiden sisällä rauhallisemmille alueille että sotia käymättömiin

maihin. Ensimmäisen maailmansodan pyörteissä kaikkiaan

noin puoli miljoonaa eurooppalaista lasta siirrettiin pois so-

dan jaloista turvallisempiin oloihin, myös Suomi otti tuolloin
vastaan z 2oo saksalaista lasta. Sotalapsi-käsite Kriegskind

syntyi näiden siirtojen kohteina olleiden lasten alkaessa aikui-
sina muistella lapsuuden kokemuksiaan. Sotalapsina pidettiin
sekä kotimaan sisällä että muissa maissa turvassa olleita lapsia.

Suomessa sotalapsi-termi on vakiintunut tarkoittamaan toisen
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maailmansodan aikana Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan siirrettyjä
lapsia.s

Aloite lastensiirtojen toteuttamiseen tuli ruotsalaisilta, joil-
le Suomen ja Neuvostoliiton välillä Ðtrynyt talvisota (1939) oli
suoranainen järkytys. Neuvostoliiton hyökkäystä pienen naapu-

rimaan kimppuun pidettiin "pahimman luokan ilkityönä". Suo-

men avustamiseksi syntyi todellinen kansanliike tunnuslausee-

naan "Finlands sak ärvår" , jonka taustallavaikutti pelko Suomen

miehityksestä ja Neuvostoliiton muuttumisesta rajanaapuriksi.s

Ruotsin silloisen ulkoministerin puoliso Maja Sandler ja Fredrika

Bremer -säätiön puheenjohtaja Hanna Rydh ryhtyivät toimeen ja

perustivat 5.rz.tg3g Centrala Finlandshjälpen -järjestön (Suomen

Avun Keskus). Suomessa yhteistyöelimenä siirtojen organisoimi-

seksi toimi Pohjoismaiden avun keskus. Ensimmäinen kuljetus

Arcturus-laivalla lähti matkaan jo 5.r2l939 mukanaan 35 lasta

ja 5 aikuista. Viimeinen talvisodan aikainen kuljetus meritse ta-

pahtui tammikuun lopussa r94o, jonka jälkeen laivakuljetukset

vaarallisina ja huonon jäätilanteen hankaloittamina keskeytettiin
ja osa lapsista siirrettiin lentoteitse, suurin osa junakuljetuksin

Haaparannan kautta.'"

Syksyllä r94r kuljetukset jatkuivat sosiaaliministeri Fagerhol-

min perustaman lastensiirtokomitean johdolla. Laivakuljetukset

Arcturuksella otettiin jälleen käyttöön. Laivan ruuma varustettiin

uudelleen niin, että se pystyi "nielaisemaan" kerralla 5oo lasta."

Talvi- ja jatkosodan aikana lapsia vietiin turvaan karkeasti arvioi-

den noin 8o ooo -. Vaikka siirto-operaatio ei yleiseurooppalaises-

ti ollut mitenkään poikkeava, suhteessa väkilukuun se oli alansa

maailmanennätys.u Eniten suomalaisia sotalapsia matkasi Ruot-
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siin, Norjaan heitä siirrettiin vain talvisodan aikana. Siirrot jatku-

vat aina vuoteen1946, ja osa lapsista matkusti Suomen ja Ruotsin

väliä useaan kertaan. (Kuva zz.)

Lastensiirrot nähtiin - ainakin aluksi - selkeästi pohjoismaisen

solidaarisuuden osoituksena. Kuitenkin poliittisettekijät niin Suo-

messa kuin Ruotsissakin vaikuttivat paljon päätösten tekemiseen,

kuten Kavén (zoro) on osoittanut. Siirrot eivät kohdistuneetvain

sotatoimialueilta tai pommitusten alta evakuointiin vaan liittyi-
vät yleisesti kotirintaman selviytymisen ehtojen parantamiseen.'4

Suomessa kuten muissakin sotaa käyvissä maissa elettiin sään-

nösteþaloudessa, pulaa oli elintarvikkeista ja kaikesta muustakin
jokapäiväisessä elämässä tarvittavasta. Lastensiirroilla haluttiin

varjella lapsia sodan kauhuilta ja niiden aiheuttamilta psyykkisiltä

järþtyksiltä, mutta sen ohella sotalapset olivat välikappaleita ko-

timaahan jäävien elinolosuhteiden turvaamiseksi. Lastensiirroilla

oli myös keskeinen väestöpoliittinen ja kansakunnan tulevaisuut-

ta turvaava merkitys.'s Rintamalla taistelevien sotilaidenkin ajatel-

tiin pysyvän rauhallisempina tietäessään lastensa olevan turvassa.

Olennaisinta koko siirtoasiaan ryht'¡misessä oli se, ettäviranomai-

set olettivat siirtojen jäävän lyh¡aikaisiksi, noin puolen vuoden

mittaisiksi. Tunnettua on, että miehet jatkosotaan lähtiessään ke-

huivat tulevansa syksyksi takaisin viljankorjuuseen.'6

Lähtö Suomesta: itkua, ikävää ja seikkailumieltä

Jatkosodan aikana sosiaaliministeriön päätöstä lasten siirroista
sekä puollettiin että kritisoitiin. Jo tuolloin kiinnitettiin huomi-
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ota siihen, että lasten erottaminen äidistä häiritsee lapsen tasa-

painoista kehitystä. Lehtien palstoilla alkoi näþä kriittisiä kan-

nanottoja, asiasta keskusteltiin myös eduskunnassa. Lehdistössä

tuotiin esiin lastensiirtoihin sisältyviä riskejä. Siirtojen kritiikki

tukahdutettiin sensuurilla tammikuussa 1942' Sen sijaan viran-

omaiset rohkaisivat vanhempia lähettämään lapsiaan turvaan.'7

Lehdistökeskustelu oli kuitenkin jättänyt jälkensä niin, että mo-

net vanhemmat, joilla olisi ollut mahdollisuus lähettää lapsensa

Ruotsiin, alkoivat harkita asiaa uudelleen. Jotkutvanhemmat jyr-

kästi kieltäytyivätkin.

En ollut Ruotsissa sotalapsena, sillä äitini ei päästänyt minua. Kiu-
kuttelin siitä hänelle useita kertoja. Hän mainitsi siihen seuraavat

syyt: r) Hän oli hankkinut lapsen, siis minut omalla vastuullaan eikä

toisten riesaksi. z) Hän katsoi pienemmäksi pahaksi sen, että vaikka
kuoltaisiin yhdessä. 3) Hän jaksoi muistuttaa attentaatista 3.3.r94o,
jolloin noin 7o lasta matkalla Ruotsiin sekä heidän saattajansa saivat

surmansa. Muistomerkki on Helsingin Malmin hautausmaalla''8

Kun sodanaikana alkoi kuulua sellainen tieto, että suomesta

halutaan ottaa sotalapsia Ruotsiin niin ilahduin kovasti siitä ja koska

tiesin, ettei Ruotsissa ollut sotaa, sai syödä tarpeeksi ruokaa ja nuk-

kua omassa sängyssä, olisin halunnut lähteä ruotsiin. Sitten eräänä

päivänä saapui meille kaksi naista, jotka þsyivät äidiltä asiaa, antaa-

ko hän pari lasta sinneväliaikaisesti ia kun sota päättyy' Iapset pää-

sevät takaisin Suomeen. Kun äiti sanoi, ettei hän anna yhtään lasta

pois, niin olinvaltavan pettyn¡. Menin ulos ja tippahan siinä silmään

tuli.'s

Monelle perheelle sodanaikaiset olot Suomessa tiesivät puu-

tetta jopa jokapäiväisestä ruuasta. Lastenkin korvaan alkoi kan-

tautua uutisia Ruotsissa io olevilta sotalapsilta' Kuvaukset ruot-

salaisesta elintasosta ia tuotteista, joista Suomessa voitiin vain

uneksia, tuntuivat kotimaan oloihin verrattuna luonnollisesti
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houkuttelevilta. Tuonne ihmeelliseen maahan, josta sotakin

tuntui olevan kaukana, oli päästävä. Ruotsiin halajavalle lapsel-

le äidin kielteinen päätös tuntui raskaalta. Toisaalta lapsen sin-

nikkfys saattoi pehmentää aikuisten vastarinnan ja mahdollistaa

lapsen Ruotsiin matkustamisen'

Kerrottiin, että serkkuni, joka jo oli Ruotsissa, oli saanut siellä ap-
pelsiineja. Se sai minut vaatimaan vanhemmiltani, että minunkin
oli päästävä moiseen ihanaan maahan. Vanhempani eivät vaatimuk-
sestani ihastuneet. Kun kuitenkin sitkeästi pidin kiinni ajatuksesta,
ja pelkäsin kovin pommitusten aikana, he päättivät anoa Ruotsiin
pääsyäni. Pian tulikin myönteinen vastaus. Voin nyt vain kuvitel-
la, millä mielin äitini pakkasi vähäisiä vaatteitani mukaani pieneen
laukkuun. Itku oli silmissä sekä äidillä että isällä, kun he saattelivat
minut Kymin asemalle junaan. Kaulaani ripustettiin lappu, johon oli
kirjoitettu nimeni ja osoitteeni sekä minulle annettu numero. Itselle-
ni valkeni vasta vähitellen junassa, että tässä sitä n¡ ollaan matkalla
tuntemattomaan paikkaan aivan vieraiden lasten ja tätien seurassa.
Pian kuitenkin tutustui toiseen pieneen tyttöön ja matka edistyi rat-
toisasti, kun kaikki täditkin olivat kilttejä, joskin järjestyksestä kiin-
nipitäviä."

Sotalasten muisteluaineistoja lukiessa jäävät helposti mieleen

kaikkein traagisimmat lähdöt itkuineen äidistä ja muista saatta-

jista erottaessa. "Lähtö oli ankea ja jäähyväiset karut" kuvasi eräs

sotalapsena ollut lähdön hetkeä". Lapsilla ei ollut ymmärrystä

siitä, mihin oltiin matkalla ja miksi, eikä heillä ollut valmiuksia

erotilanteen käsitteþn. Joillekin turvaa tarjosi vanhemman sisa-

ruksen syli jayhdessä matkaaminen. Lähdön ja alkumatkan tun-
nelmista oli naiskertojan mieleen jäänyt pienten lasten sydäntä

särkevä itku:

'Jag grät själv och jag omringades av gråtande barn och Íïäm-
rnande tanter som bärande på små barn försökte lugna ner oss.
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Mantran "gråt inte, gråt inte" har fastnat i minnet.', "Lapset

ovat sopeutuvaisia", on kuitenkin varsin tavallinen toteamus so-

talapsuutensa vaiheita muistelevilla. Nyþisin traumaattisiksi

luonnehtimamme erot vanhemmista Ruotsiin lähdettäessä ovat

luonnollisesti yksilöllisiä kokemuksia, ja yksilöllisesti niitä myös

muistellaan. Kertomuksissa ja muistelmissa on monenlaisia sävy-

jä kertojasta tai kertomuksen tarkoitusperästä riippuen.

Asiasta jotain jo ymmärtäville vanhemmille lapsille matkaan

lähtö saattoi tuntua seikkailulta. Itse matkasta pienemmille lap-

sille jäi tuskin minkäänlaista muistikuvaa. Muutenkin monet so-

talapsuuttaan muistelevat kuittaavat Ruotsiin menomatkan lyhy-

esti, vaikka matkat kestivätyleensä useita päiviä.

Muistan, että asemalla oli paljon lapsia ja juna oli täynnä. Siinä oli
itkua, porua ja hammasten kiristystä. Minulle ja velipojalle laitettiin
laput kaulaan ja hän vähän nyyhþtteli ja oli surkeana. Minusta se oli
vaan kamalan jännittävää. En minä sellaisia murehtinut, että mihin
tässä mennään.'¡

Olen junassa ja innoissani, pääsen matkalle, saan matkustaa junassa!

Menen ihan ulkomaille asti. Minulla on uusi takki päälläni. Ihan nau-
rattaa. - - Sitten juna nykäisee, lähtee liikkeelle. Famu kääntää sel-
känsä ja kävelee pois, pää painuksissa. Äiti hymyilee, mutta hänkin
itkee. Äiti vilkuttaa, junan vauhti kiihtfy ja kiihtyy. Sitten yht'äkkiä
tajuan, minähän jään yksin, minua viedään pois, olen ihan yksin!
Valtava ikävä iskee. En halua junaan, en matkalle, en Ruotsiin. Ha-
luan äidin luo. Juna on täynnä lapsia, kaikenlaisia lapsia. Ne itkevät.
Nauravat, riitelevät, nukkuvat ja huutavat. Mutta minä olen yksin.
Tuodaan ruokaa, velliä. En halua syödä. Velliä tuodaan uudestaan,
en syö! Täti, lotta yrittää auttaa ja on kiltti, mutta en syö. Sanovat,

että on pakko syödä, en syö, en syö! Valehtelen, että olen allerginen
vellille. Silloin lotta-täti laittaa minut polvelleen ja þ takapuolelle.
Hämmästyn, itken, mutta en syö!'b+
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Matkanteko sota-aikana ei ollut ongelmatonta. Junamatkan

aikana jouduttiin joskus piiloutumaan hankeen vihollisen len-

rokoneiden jyristessä pään päällä. Laivamatkalla olivat uhkana

myrskyt, vihollisen merimiinat ia sukellusveneet.

Muistissa ainakin on, että junamatka kesti ikuisuuden. Seisomiset
asemilla, poistumiskiellot junavaunuista, ahtaus ja pienten lasten
itku sisältyivät siihen "ikuisuusmatkaan'. Päivävaatteissa menimme
iltaisin nukkumaan junavaunun lattialle levitettyjen sanomalehtien
päälle. Turvallinen yösija saatiin myös asettamalla vanerilevyvaunun
penkkien väliin. Nukkumatin luo pääsi myöskin verkkotavarahyllyl-
lä, joita siihen aikaan oli junissa. - - Sinne laivan ruumaan meidät
ohjattiin. Ja kaikkia meitä pelotti, ketä enemmän, ketä vähemmän.
Ruumassa saattoi olla kerrossänkyä ja riippumattoja, mutta myös
täällä levitettiin sanomalehtiä lattialle nukkumapaikoiksi. - - Oltiin
kuin sillit suolassa eikä päästy ruumaa pitemmälle. Ja aina oli pimeää
tai ainakin hämärää, joku tuikku katossa ja lapset jännittyneinä ja
kalpeina lavitsoillaan. - - Tuuli ulvoi ja laineet löivät ruuman laitoihin
ja tuli se pelätty hetki, jolloin oli siirryttävä pelastusveneisiin, tynny-
reihin, kuten me lapset niitä nimitimme. Pissat olivat jo housuissa ja

þlmä kävi. Jos säästyi myrsþltä, niin jäljelle jäivätvihollisten sukel-
lusveneet ja merimiinat, joista olimme kuulleet. Janotti, kun juoma-
vedestäkin oli puutetta. Yleinen hätä oli suuri, mutta saimmeko sitä
sanoiksi puettua?'5

Siirtymisiä - lappu kaulassa, täitarkastukset ia
vaaleaa leipää

Konkreettisia merkkejä siirtymisestä johonkin toiseen olivat las-

ten kaulaan ripustetut pahviset laput, tunnistekortit, joihin oli
kirjoitettu lapsen numero, nimi ja osoite. Lappu oli lapsen iden-

tifi oinnin tae siirtotilanteissa. Lasten laputtaminen oli tarpeellis-

ta, mutta lasten tunteita siinä kiireessä tuskin tultiin ajatelleeksi.
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Isommista lapsista kaulassa riippuva lappu tuntui nolottavalta,

omaa toimintaþþä aliarvioivalta. "Lappu hävetti minua kovin
ja yritin työntää sitä takin alle piiloon, mutta äiti vielä viimeiseksi

kielsi ja niin sitten erosimme"'6. Toisaalta lappu on voinut myö-

hemmin olla heräte muistoille ja paluu sotalapsuuden tapahtu-

miin. Muisti kiinnittyy usein joihinkin yksittäisiin asioihin ja siir-

tää kokemusten muistoja eteenpäin - tallettaa "pienen ihmisen"

historiaa'2.

Voi, te Ruotsin Hanna-täti ja Hjalmar-setä ja lapset! Teitä saan kiittää
paljosta! Annoitte suuren rakkauden ja hellyyden sotalapsellenne ja
annoitte vielä minulle tien musiikkiinkin! Kiitos! Tuo harmaa lap-
pu kaulassani tulin Teille, ja äitini on tallettanut sen. Kun se löytyi,
kaikki menneet muistot palasivat mieleeni. Panen sen vielä talteen
minäkin, jotta omat jälkeläiseni aikanaan ehkä löytävät sen ja ehkä
ymmärtävät sen merkityksen sota-ajan muistona omalle äidilleen.'8

Kun sotalapsia kuljettaneet junat ja laivat saapuivat Ruotsin

kamaralle, alkoi matkan jälkeinen siirtymäriitti puutteenalaises-

ta Suomesta yltäþlläiseen Ruotsiin. Lapset pestiin, tukat tutkit-

tiin täiden varalta ja vaatteet desinfioitiin. Lääkärin tarkastuk-

sen jälkeen lapset pistettiin vielä viikoksi pariksi karanteeniin.

Muistelujen mukaan etenkin peseytymistoimet tuntuivat lap-

sista epämukavilta ja alentavilta. On ymmärrettävää, että lasten

matkattua päiväkausia nämä toimet olivat tarpeen. Lapset olivat

kuitenkin täysin aikuisten armoilla, tukkakin lähti mitään lupaa

lapselta þsymättä.'e

Kun oltiin Ruotsin puolella, tuli vaunuun ruotsalaisia lottia muka-
naan paljon voileipiä ja maitoa. Ja saatiin myös paljon erilaisia kara-
melleja, mitä ei kotona vuosiin oltu saatukaan. Mutta sitten, sitten
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sattui se kauheus! Meidät vietiin jonkinlaiseen desinfiointitaloon,
joka oli kamala kokemus. Kaikki riisuttiin alasti, sekä isot että pienet
tytöt ja pojatyhdessä. Minulla ei ollutveljiä, ja hämmennyin hirveäs-
ti, kun alastomia poikia oli joka puolella t¡töjen seassa.

Jokainen vietiin kuin liukuhihnalla varmuuden vuoksi täi- ja
kirppupuhdistukseen. Hirveänvahvaa, kuin ammoniakkiliuosta käy-
tettiin meidän pesemiseen päästä varpaisiin asti. Pesijöillä oli hans-
kat kädessä. Minun pitkää tukkaani, joka oli pitänyt leteistä avata, he
jotenkin päivittelivät pestessään. Äiti ei ollut antanut teikata pitkiä
lettejäni ennen lähtöäni, vaikka olikin kehoitettu, jotta sitten mää-
ränpäässä olisi helpompi hoitaa tukkaa. N¡ pesijät laittoivat run-
saasti väkevää pesuainetta päähän ja silmiä rupesi kirvelemään, kun
sitä liuostavalui silmiinpäin. - - Siinä sitten puettiin päälle kaikki sa-
massa tilassa ne sillä aikaa jotenkin höyrytet¡rtvaatteet. yllättäenyksi
hoitajista otti minua kädestä ja vei sellaiseen sivuhuoneeseen. Siel-
lä parturi leikkasi muitta mutkitta tukkani lyhyeksi polkkatukaksi.
En ehtinyt edes vastustella, isot päättivät, mitä tehdään. En itken¡,
vaikka peilistä katsovan yhdeksämrrotiaan pää oli muuttunut aivan
vieraaksi.:"

Ruotsiin saapuminen oli kuin tulo aivan toisenlaiseen maail-
maan. Ruotsalaiset vastaanottajat tarjosivat vaaleaa leipää mak-
karaa tai kinkkua päälþteenään. Puurokin oli valkoista ja hyvää,
joku itkevä lapsi sai lohdukseen appelsiininkin; eihän sellaisia
ollut Suomessa vuosiin nähtykään. Takana oli ankea, ajastaan jäl-
jessä oleva kotimaa ruuan puutteineen ja sodan pelkoineen.

Saapumiseni Tornioon ja Haaparantaan muistan välähdyksittäin. Oli
aurinkoinen pakkasaamu. Katselin ruotsalaisen junanvaunun ikku-
nasta nauravia, iloisen näköisiä miehiä, joiden hengitys huurusi kir_
peässä pakkasilmassa, päässä ruotsalaismalliset korkeat turkislakit.
siinä uudenaikaisessa vaunussa istuessani alkoi tajuntaani nousta
tietoisuus siitä että olimme siirtyneet nuhjuisesta hämärästä valoi-
saan nyþaikaan, laihasta kauravellistä riisiomenapuuroon, sodasta
rauhaan. Ei siinä ollut mitään väheksyntää. Oli vain elämyksellinen
tietoisuus siitä, että ahdistunut olo, hälytysten pelko, jäätyneet lantut
ja paleltuneet perunat, makean nälkä - kaikerrnälkä oli ohi.:,
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Karanteenista päästyä oli vuorossa seuraava vaihe, lapset

koottiin yhteen ja odoteltiin mammoien ja pappoien saapumista

noutamaan laPsensa.

Perille päästyämme oli sellainen "mitä ry,t tapahtuu"-olo. Kaikki oli
outoa. Ihmiset olivat outoja, ja kieli oli outoa eikä ketään tuttua' Sitä

vaan ihmetteli, että kuka minut ottaa.3'

Hlvin monelle oli lasten valikoiminen ja tarjolla oleminen vaikeaa.

Julkisessa paikassa, kirkossa, koulussa, rautatieasemalla tai vaikka-
pa jossain parantolassa valitsijoiden arvostelevien katseiden alla se

tuntui jopa nöyryyttävältä. - - Itse arvelimme olevamme liian kesak-

koisia, liian pieniä tai liian isoja, liian laihoja, liian itkuisia, väärää

sukupuolta, - niin kaikkea taivaan ja maan väliltä, kun emme ker-

ran kelvanneet kenellekään. Voi vain arvailla sen "kelpaamattoman"

tuskaa. Moneen ilmansuuntaan meitä vietiin. Kaupunkeihin, þliin,
taloihin ja kartanoihin, milloin nuorempien milloin vanhempien

ihmisten haltuun meidät annettiin. Luulimme jo välillä olevamme

perillä, kunnes uusi hakija ilmaantui vieden mennessään. Ruotsiin
lähetetyt lapset vyöryivät rajan yli sellaisella vauhdilla ja määrällä,

ettei kovinkaan perusteellisia siioitussuunnitelmia oltu ennätetty

tehdä. "Karjanhuutokaupaksi" kutsuu eräs sotalapsi iakelutilaisuut-
ta vastaanottokeskuksissa ja lastenkodeissa, joista lapset vähitellen
levisivät ympäri maata. - - Näin olimme saaPuneet uuteen maahan.

Tuntui turvalliselta tarttua ojennettuun käteen, vastata hymyllä ystä-

välliseen hymyyn. Silti oli mielessä þsymyksiä.::

Analysoimieni aineistojen kertojista lähes kaikki muistelevat

Ruotsissa oloaikoiaan hyvinä, jotkut jopa elämänsä onnellisimpi-

na aikoina. Ruotsalaisperheen muistettiin yleensä pitäneen suo-

malaista sotalasta perheensä jäsenenä' Ehkä ioskus joku perheen

omista lapsista käyttäytyi mustasukkaisesti. Muutamassa tapauk-

sessa jouduttiin lapselle etsimään uusi siioituspaikka, syynä saattoi

olla lapsen vilkkaus tai jokin lapsen sopeutumista häiritsevä asia.
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Tällaisia tapauksia aineistoissani on jokunen. Muutama kertoja

vietti alkuajan lastenkodissa ennen sijoitusperheen löytyrnistä.

Heistä yhdelle oli jäänyt traumaattisia muistoja siitä, kuinka hoi-
tajat pakottivat hänet oksentamisesta huolimatta syömään epä_

mieluisaa ruokaa. Yhden kertojan mielestä hänet otettiin Ruotsiin
vain pikkupiiaksi. Toinen naiskertoja koki joutuneensa sijoitus-
paikkansa "sedän" hyväksikäyttämäksi, mutta oli kotiin tultuaan
kirjeenvaihdossa ruotsalaisen sisarensa kanssa. Molemmat vierai-
livat toistensa luona, kertoja tosin vasta "sedän" kuoltua. Sairau-
den vuoksi siirretyt lapset sijoitettiin sairaalaan, ja parannuttuaan
hekin pääsivät perheeseen. päällimmäiseksi aineistoisra jää mieli-
kuva siitä, että Ruotsissa oli hyvä olla, sinne kotiuduttiin ja oltiin
osa sijoitusperhettä, kunnes tuli kotiin lähdön aika. (Kuva 23.)

Miksi Iapset eivät palaa - ongelmia sotalasten
kotiuttamisessa

Jatkosodan aikana sotalasten paluumatkat suomeen ajankohtais-
tuivat ensimmäisen kerran keväällä r94z suomalaisten hyökkäys_
vaiheen pysähtyessä edellisen'roden joulukuussa. Arkoi kaksi
ja puoli vuotta kestänyt asemasodan vaihe, Elintarviketilanne oli
vaikeimmillaan talven r94z jäljiltä. Etenkin kouluikäiset lapset
haluttiin kuitenkin kotiin. palautuspäätös aiheutti Ruotsissa ih-
meÇstä, ja lasten kotiuttamisvaatimuksia lievennettiin.:+ viran-
omaisten keskuudessa alkoi esiintyä epäilyksiä lasten menettämi-
sestä ja siitä, että sotalasten kiintymyssuhteet omiin vanhempiin
ja kotiin olivat heikentyneet. Myös lehdistössä kannettiin huorta
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lasten tulevasta sopeutumisesta kotioloihin. Elokuussa r94z Koti_

lieden;s kirjoituksess a Muuttolinnut søapuvq t syksyllä valmistel_

tiin perheitä ja kouluja sotalasten kotiintuloon:

Vuosi sitten muuttolinnut lensivät vieraille maille. Nyt palaavat. Vuo-
si sitten huiskutettiin hyvästit lapsille, jotka sota ja puute siirsivät ou-
tojen oville Ruotsiin ja Tanskaan h1ruien ihmisten huolenpitoon. N¡
he alkavat saapua takaisin, koululapset ensin, pikkuväki perässä, tu-
levat voimistuneina ja kaikin puolin hyvässä ruumiillisessa kunnos-
sa. Mutta mikä on heidän mielentilansa? Tuleeko matkamies arkana
ja empien, woden vieraannuttamana, korva turtana, kieli kangistel-
len tuonnoin tuttuja sanoja, kaihdellen oman kodin köyhempiä olo-
ja, muistellen äskeisiä makean leivän päiviä, kaivaten kasvatuskotia
ja sen hellivää hoivausta? Vai tuleeko hän mieli ja sydän avoinna kul-
taiselle kotimaalle, valmiina käymään käsiksi työhön, puskemaan sii-
nä, missä toverit ia tuttavat ovat hyörineet koko kesän, kaivautumaan
koulutehtäviin, seisomaan rinta rinnanveljien kanssa? Tunteeko hän
tulevansa k o t i i n, tunteeko tänne kuuluvansa?

Kirjoitus jatkuu vakuutteluilla siitä, kuinka elämän pituinen
kiitollisuus ja ystärryys ruotsalaisia kohtaan säilyy, mutta "tänne

heidän täytyy tuntea kuuluvansa", Tämän vuoksi lapsia on autet-

tava "löytämään oma paikkansa omalla maalla". Aitien ja opettaji-

en tulee olla kärsivällisiä ja koulutoverien tulee ojentaa heille "ka-

verin käsi'l ei ivailla tai virnistellä heidän tietämättömyydelleen ja

huonolle kielitaidolleen.

Huoli sotalasten sopeutumisesta ja heidän kohtelustaan ko-

tiin palattua ei ollut aiheeton. Kieliongelmat olivat todellisia, sillä
jo muutaman kuukauden olo Ruotsissa rapautti suomen kielen.

Kodeissa ja kouluissa lapsilla ei ollut muiden kanssayhteistä kiel-

tä. Tosin monet sotalapsina olleet muistivat oppineensa suomen

kielen suhteellisen nopeasti. (Kuva 24.)
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Kieliongelmat niin Ruotsissa oltaessa kuin palattuakin eivät

koskettaneet ainoastaan suomenkielisiä sotalapsia. Myös ruot-

sinkielisillä lapsilla oli sijoituspaikassaan vaikeuksia ruotsin kie-

len eri murteiden ymmärtämisessä. Suomeen saavuttua oli opit-

tava kääntämään kieli taas oman kotiseudun ruotsiksi.

De wå första månaderna i Sverige var problematiska då jag trots att
mitt modersmål var svenska hade svårt att förstå vad som pratades.
Mor kom från Skåne och talade skånska och alla andra talade små-
ländska. Mina två svenska bröder skrattade ät mitt språk och retade
mig i smyg. - - När jag började skolan på hösten talade jag små-
ländska och klarade mig bra men när jag reste hem till Finland ett
år senare skrattade både föräldrar och släktingar åt min småländska
dialekt.¡6

När jag hade kommit hem så pratade jag endast rikssvenska så bar-
nen i byn vallfårdade till oss för att se och höra mej prata, efter vad
mej berättats så dröjde det inte länge förrän jag pratade byns dialekt
som alla andra i byn.:z

Lasten kesken vieraalla kielellä puhuvaa ja hitaasti suomea

tai suomenruotsia puhuvaa sotalasta kiusattiin ja ihmeteltiin.
Vieraskielisyydestä oli lapselle keskinäisessä kanssakäymisessä

"etuakin". Jälkimmäisen esimerkin mies muistelee, kuinka hänen

riikinruotsinsa herätti uteliaisuutta ja häntä tultiin varta vasten

kuuntelemaan ja puhuttamaan. Etenkin t¡rttöjen keskuudessa

ruotsin kielen taito oli vallankäytön väline: tyttöjoukossa sota-

lapsina olleet ruotsinkieliset t¡rtöt keskustelivat ruotsiksi sitä ym-
märtämättömiä kiusatakseen.

Lasten kotiuttaminen ei sodan päät'r.ttyäkään suj unut vaikeuk-

sitta. Vuosina rg45-lig47 Ruotsista palasi yhteensä 3r oo5 lasta.

Luvussa ovat mukana myös ne lapset, joilla paluita oli useampia.
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Suomalaiset viranomaiset olivat luottaneet lasten vanhempien ja

lastensiirtokomitean väliseen kirjalliseen sopimukseen siitä, ettei

lasta missään olosuhteissa jätettäisi Ruotsiin. Saadakseen selville,

miksi kaikkia lapsia ei ollut kutsuttu kotiin, lastensiirtokomitea

teki loppuvuodesta 1945 tiedustelun 6o6 helsinkiläiskodille. Noin

kolmannes kodeista oli enää halukas ottamaan lapsensa takaisin,

muut ilmoittivat aikovansa antaa lasten jäädä Ruotsiin. Syksyllä

1947 lähetettiin vielä kehotuskirje niille vanhemmille, jotka eivät

olleet antaneet mitään selitystä lastensa Ruotsiin jäämiseen. Lo-

pullisesti kotimaahan palaamatta jäi arviolta 7 roo lasta.38

"Ristiretkeltá'' palaavat pikku lähettiläät

Eila Jokela ilmaisi vuoden 1945 Kotiliedessä ilmestyneessä artik-

kelissaan Pienten ltihettiläiden kotiuduttua hieman moralisoi-

denkin sen huolen, jota tunnettiin vuosien Ruotsissa olon jälkeen

palaavien pikku lähettiläiden¡s jälkihuollosta ja sopeutumisesta

suomalaisiin oloihin:

Tuskin monikaan meistä aavisti syyspimeällä 1939, jolloin pieno-
kaisia kiireesti saatettiin Ruotsiin meneviin laivoihin ja juniin, että
tästä suojelutoimenpiteestä paisuisi valtava lasten ristiretki naapuri-
maahan. Emmekä tulleet ajatelleeksi, että noina jännittävinä päivinä
avautui näþmä yhtä moneen ihmiskohtaloon kuin oli lähdössä ole-
vaa lastakin: Liisa ja Olli ja Pirkko pääsivät rakastavien vanhempien-
sa luota, varakkaasta kodistaan yhtä suloiseen paikkaan Ruotsissa.
Oli lukematon määrä, varsinkin pohjoisesta ja idästä kotoisin olevia
lapsia, jotka tähyilivät silmät suurina uuden olinpaikkansa suuria,
valoisia ja puhtaita huoneita ja kumman hienoja esineitä. Köyhyy-
dessä ja puutteensakin keskellä niin hyvä äiti unohtui ihmeen pian
uudenuutukaisessa kodissa. Mutta miksi Satu ja Poika, Matti ja Laila
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pyristelivät vieroksuen ja hieman kömpelöinä h1vãiþn taipuvien
uusien vanhempien käsissä? Missäpä he olisivat sellaiseen tottuneet
- koti kaukan;r Suomessa oli ollut riitainen, ahdas ja likainen. Tuntui
niin oudolta olla tällaisessa paikassa, jossavain pestiin, syötettiin, hy-
myiltiin ja taputeltiin.a"

Jokela nosti kirjoituksessaan esiin myös monia muita huolen-

aiheita. Kuka olisi vastassa orpoja ja kotinsa menettäneitä, kuka

huolehtisi sodan aikana eronneiden vanhempien lapsista, entä

aviottomista lapsista, "joiden äidit olivat työntämällä työntäneet

heidät Ruotsiin ja unohtaneet heidät sinne: iäksi päiväksi pää-

sin hänestä nyt vapaaksi, olivat he iloinneet'i Entä kuka ruokki-

si ja vaatettaisi köyhien kotien lapset tai huolehtisi "sielullisesti

sairaista" lapsista, jotka Ruotsissa olivat saaneet hyvää hoitoa. Ja

jälleen nousee þsymys siitä, miten Ruotsin ja Suomen kotien eri-

laisuus on vaikuttanut lapsiin ja heidän mielentilaansa. Jokelan
kirjoitukseensa haastattelema lastensiirtokomitean toiminnan-
johtaja Elsa Bruun opastaa, että jälkihuollon on kohdistuttava

sotalapsen ohella koko perheeseen, joskin þse on tilapäisestä

aineellisesta ja henkisestä huollosta. 'Avustusten määrän on py-

syftävä niin pienenä, ettei kodin normaali elintaso pääse nouse-

maan - olisihan epätervettä totuttaa perhe tilapäiseen yli varojen

elämiseen."a'

Kieliongelmiin viittasi jo vuoden r94z Kotilieden kirjoitus.
Ongelmat tuntuivat olevan syvemmällä. Useimpien sotalasten

kohdalla suomen kielen unohtaminen luonnollisesti vaikeutti
koulunkäyntiä joka suhteessa. Jotkut opettajatkin olivat yrnmär-
tämättömiä ja saattoivat tiuskia vielä ummikkona olevalle lapsel-
le. Jokela opastaa aikuisia:
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Vihdoin on niitä, jotka harmistuneina viittaavat ruotsia puhuviin sa-
loseudun lapsiin. Mikä häpeä, että unohtaa äidinkielensäl Ja kuiten-
kin: viatonhan lapsi on siihen, että hän vieraissa oloissa oppii vieraan
kielen. Tuskin hän mitään odottaa hartaammin kuin sitä, että ko-
timaan aikuiset jaksaisivat häneen ymmärtävästi suhtautua, kunnes
hän taas oppii ilmaisemaan ajatuksensa suomeksi.a'

Paluu Suomeen - "kaikkein raskain kokemus"

Lastensiirtojen ongelmat kärjistyivät, kun lasta pakolla vaadittiin

palaamaan Suomeen. Ero oli myös häneen kiintyneille ruotsalais-

vanhemmille tuskallinen kokemus. Lapsi oli vieraantunut Suo-

men perheestään ja oli epävarma siitä, tuntisiko hän enää Suo-

messa vastassa olevia vanhempiaan.+r Aineistoissani on jokunen

iloinenkin kotiin lähtiiä huolimatta siitä, että Ruotsin kodissa oli

viihdytty hyvin: "Olin niin innoissani kotimatkasta, että en mil-

lään saanut sitä obligatoorista lähtöhetken kyyneltä tulemaan

silmäänil'++

Kolmilapsisen Karjalan evakkoperheen nuorin tytär lähetet-

tiin neljän ja puolen vuoden ikäisenä Ruotsiin perheen niukan

toimeentulon lrroksi. Ruotsin vanhemmat olivat "mukavia ja

kiltteiíi ja vaikka kieliongelmat aluksi vaivasivat, tultiin toimeen

"eleillä, ilmeillä ja rakkaudella'. Kun Suomeen lähdön hetki koit-

ti, pikkut¡rttö tarrasi kiinni hetekan jalkaan ja itkien valitti, ettei

tahdo lähteä kotiin. Omat vanhemmat olivat unohtuneet: "Pieni

lapsi unohtaa niin helposti, sillä sain ruotsalaisilta vanhemmilta-

ni sellaista rakkautta kuin pieni lapsi tarvitsee." Lohtua antoi vain

mukana seurannut nukke Marghareta, jolle mamma oli ommel-
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lut paljon vaatteita. Sotalapsiaikaansa kertoja muistelee "kaikella

kiitollisuudella'l ja vielä ikääntyneenäkin Ruotsissa olo vertautuu

Suomen karuun ja vakavaan elämäntapaan:

Ruotsissa oli paljon hymyä ja iloisuutta ja onnellisuutta jota Suomes-
sa ei ollut (johtuen ehkä sodasta). Kun n¡ myöhemmin katselen va-
lokuvia Ruotsin ajoilta, niin huomaan hymyileväni niissä kaikissa.
Ja se hymy on aitoa. Koskaan en ole tuntenut sellaisia tunteita omiin
vanhempiini kuin mitä tunsin Ruotsalaisiin vanhempiini. Tällä kai-
kella on ollut vain positiivinen ja kannustava vaikutus myöhempään
elämääni. - - Kun näin mammanviimeisen kerran, emme tarvinneet
sanoja. Sillä rakkautemme oli niin suurta.¿s

Sodan runtelemaan Suomeen oli kuitenkin palattava. Kaiken

ankeuden lisäksi kotona saattoi olla vastassa ajoittain juopottele-

va isä. Runsas alkoholin käyttö on liitetty yhdeksi suomalaisten

rintamalta palanneiden miesten tavaksi selviytyä sodan kauhujen
alta takaisin rauhan aikaan. Lapset ovat kuitenkin sopeutuvaisia,

toteaa seuraavakin kertoja:

Trivdes så bra där jag var, hade glömt det finska språket, som jag kun-
nat fl¡ande, mamma och pappa hade flyttat till Helsingfors, mam-
ma jobbade och det kändes sorgligt att lämna Mor och far som gärna
hade velat ha mig kvar. Det blev något av en chock att komma hem
till efterkrigstida Helsingfors. Vår hem var nu en trång rumme med
kokvrå i Kronohagen. När jag kom in första gången hade jag fiågat
mamma var vi skall sova och var köket ligger och hade haft svårt att
fatta att Ílra personer skulle leva i detta lilla rum med fönster mot
gården. Eftersom barn är formbara vande jag mig snart vid det här
livet men längtade nog ibland tillbaka till Sverige Jag levde ett för
tiden typiskt liv, hjälpte till med att sköta butiksärenden, koka pota-
tis tills föräldrarna kom hem flån arbetet och lärde mig sålunãa att
sköta mig själv och bli självständig i etr ganska tidigt skede. Ibland
söp pappa sig full, slogs och härjade och däremellan var det lugna-

PIRJO KORKIAKANGAS 169

re perioder med ¡ädslan och skräcken för hans utbrott lämnade mig
aldrig.+o

Pidemmän aikaa Ruotsissa olleet lapset tunsivat palatessaan

vierautta suomalaisia vanhempia ja sisaruksia kohtaan. yhtä lailla
kotiväkikin oli vieraantunut lapsesta.+z

En tuntenut vanhempiani, kun he olivat minuá vastassa. Veljeni olin
unohtanut. Muistan olleeni vuoden päivät erittäin ilkeä äidilleni toi
vossa, että hän lähettäisi minut takaisin Ruotsiin. Sanoin äitiäni Tant
Mammaksi, kun Ruotsissa oli TantAnna.as

Perheeseen oli saattanut syntynyt uusia lapsia, tai vanhemmat

olivat eronneet ja kotona odotti uusi isä tai äiti. Ruotsista palaava

lapsi ei enää tuntenut kuuluvansa perheeseen, johon tunnesuh-

teet olivat katkenneet. Yleensä ruotsalaisvanhempien muistettiin
kertoneen luonaan olevalle sotalapselle Suomen vanhemmista,

mutta näin eivät kuitenkaan kaikki vanhemmat toimineet. Sota-

lapsena itsekin ollut nainen muisteli, kuinka hänen kolmevuo-

tiaana sotalapseksi viety sisarensa ei ollut ymmärtänyt lainkaan,

että hänellä oli vanhemmat myös Suomessa. Näin kertoo þm-
menenlapsisen Karjalan evakkoperheen lrttö itsensä ja sisarensa

kotiinpaluusta ja yrityksistä sopeutua takaisin suomalaiseksi:

Sisarellani ja minulla oli pienet punaiset matkalaukut joissa oli mus-
tat kulmat. Ne olivat meille mieleiset. Niitä availtiin, purettiin ja taas
pakattiin. Laukussa oli meidän tärkeitä tavaroita. - - Kun myöhem-
min puhun perheestä, on ajatuksissani rinnakkain z perhettä. On z
isää, z äitiä, sisaruksia myös parittain. Koen sen rikkautena, onhan
minulla elettynä kaksi niin toisistaan poikkeavaa perhe-elämää. - -

[Kotiinpaluu] Edessämme oli punaiseksi maalattu talo, koti.
Portaat vanhat ja kuluneet, eteinen suurehko vailla maalia. Ovi avat-
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tiin, tupa oli suuri, kolme suurta ikkunaa siivilöivät valoa hämärään
huoneeseen. Meitä pelotti. Meidät ohjattiin toiselle puolelle tupaa,
jossa istui mies pitkine viiksineen ja suurine nenineen. ISÄl Terveh-
dimme niiaten, niinkuin oli opetettu. Hän murahti jotain. - - Istuim-
me [siskon] kanssa pitkällä penkillä ja pelkäsimme, mihin olimme
joutuneet. Ulkoa tulla tupsahti pieni pyöreähkö poika. Jolla oli sa-
moin leikatut hiukset kuin vanhemmalla veljellä. Tämä nuorimmai-
nen - - veli seisoi siinä edessämme ja katsoi meitä kun kummajaisia.
- - Siinä hän seisoi ja katsoi. Sitten hän ojensi kätensä ja veti jalkansa
siluun, kumarsi niin syvään että luulin pään osuvan varpaisiin. pa-

tahiukset vain heilahti. Kuulin paljaiden kantapäiden kopahduksen.
Tätä kumarrusta, oli varmaan paljon harjoiteltu. - - Sopeutumiseni
kävin läpi rajusti. Ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana.
Halusin taistella sitä vääry1'ttä vastaan, kun minut oli tuotu tähän
outoon yhteisöön. Halusin kotiin, pois täältä, tämä ajatus piti val-
lassa pitkän ajan. Mutta lapsi vähitellen alistuu, sopeutuu, on pakko.
- - Useimpina iltoina, nukkumaan mennessä, tuli itku. Ikävä kouristi
niin kovasti. Itkimme hiljaa peiton alla. - -

Taas kerran eräänä päivänä, iski koti-ikävä. Lähdetäänl paka-
taan laukut. Komerossa laitettiin vaatteita laukkuun. [Isosisko] ha-
vaitsi touhun ja kurkisti komeroon. - - Puheet eivät tahtoneet tepsiä.
Olihan meillä erilainen kieli. En voinut ymmärtää miksen voisi men-
nä kotiin. Kertoivat monista tapahtumista jolloin meidät, pikku nei-
dit oli haettu milloin asemalta, milloin tietä pitkin talsimasta kohti
rautatietä. Pienet punaiset laukut mukana. - -

Pian ruotsin kieli unohtui, lapsi oppii nopeasti uutta. - - Sisare-
ni - - sopeutui Suomen oloihin huonommin. Hän muutti n. r7-vuo-
tiaana takaisin Ruotsiin. Hänen kertomansa mukaan hän on yhä
juureton. Hän on ikäänkuin jään¡ jonnekkin ltämerelle. Ruotsin ja
Suomenvälille. - -

Sotalapsena olosta on ollut hyöÇä: sopeutumiseen, erilaisiin
elämän tilanteisiin. On sitten sotalapsi tai ei, elämässä on aina êtsit-
tävä se myönteinen puoli. Sillä rakentaa omaa elämää ja antaa jotain
omastaan läheisimmille.+q

Monien sotalasten muisteluissa esiintyy jokin "matkanteon
esine", joka pitää yllä tunnesiteitä ja kuulumista matkan suunnas_
ta riippuen joko Suomen tai Ruotsin kotiin. Matkanteon esineet
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loivat todellisuuden ja kuvitellun välitilan, jossa lapsi sai voimaa

kestää erotilanteiden surun, koti-ikävän ja toiseuden tunteet.5o

Aiemmin esittämälläni naiskertojalla oli tärkeässä roolissa ja rur-

vallisuutta antamassa nukke, jolle Ruotsin mamma ompeli aina

samanlaisetvaatteet kuin omistajalleenkin. Se toi turvaa paluussa

vieraaksi muuttuneeseen Suomen kotiin. Samoin pieni punainen

matkalaukku oli side Ruotsin kotiin: kun sen pakkaa, voi lähteä

takaisin.

Oikeassa vai "väärässä" maassa

Ruotsiin lähtö oli ollut useimmille lapsille hämmentävä kokemus.

Yhtä lailla paluu Suomeen aiheutti monissa lapsissa epävarmuut-

ta siitä, missä nyt oltiin ja miten täällä pitäisi käyttäytyä. Suoma-

lainen elämänmeno oli aivan toisenlaista, kuin mihin Ruotsissa

oli ehditty tottua. Kumpi koti ja kumpi maa oli se oikea. Varsin

monelle sotalapsena olleelle on jäänyt tunne ikään kuin elämises-

tä kahden kodin ja kahden maan sisällä.

Astumme kotiin. Se tuntuu tutulta. Siellä on keittiö ja kammari. Ve-
sihanaa ei ole. Vesisanko on nostettuylös hellan kupeeseen. Hellakin
on erilainen kuin Ruotsissa. Puut laitetaan hellan päällä olevasta au-
kosta. Kaikki on niin siistiä. liiti on kattanut pöydän. Yritän käyttäy-
tyä kohteliaasti niin kuin Ruotsissa on opetettu. Onkohan n¡ oikea
ruoka-aika? Ruotsissa on luultavasti elva-kahvit. Nytvaan on muuta-
kin ruokaa pöydässä, mutta ei perunoita ja kastiketta. Elva-kahvilla ei
tarvitse lukea ruokarukousta, mutta oikean ruoan aikana pitää. Ehkä
on parasta n¡ kuitenkin siunata. Annan siskolle merkin. Panemme
kädet ristiin ja luemme pö¡ärukouksen. Äiti katsoo kummissaan,
mutta ei sano mitään. Sitten tulee toinen pulma. Pitääkö kiittää kä-
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destä pitäen, vai riittääkö niiaaminen? Otamme varman päälle. Me-
nemme äidin luo ja ojennamme kätemme, - Tack för maten.s'

Suomen ja Ruotsin erilaiset tapakulttuurit törmäsivät sota-

lasten kotiintulon tilanteissa. Ruotsissa lapsia opetettiin käyt-

täytymään myös kotioloissa kohteliaasti ja ystävällisesti. Ruo-

kapöytään ei istuttu suin päin eikä siitä poistuttu ennen muita.

Ruokarukoukset luettiin ja ruuasta kiitettiin. Suomen kodissa

näitä hyviä tapoia usein vain ihmeteltiin.

Nuorempana oli monesti vaikeaa, kun olin aina 'iäärässä paikassa".

Kun olin Suomessa oli ikävä Ruotsiin ja kun olin Ruotsissa oli ikävä
Suomeen. Muistan kertoneeni tästä tuskasta mammallenikin. - - Mi-
nussa asuu myös kaksi eri persoonaa, ruotsalainen ja suomalainen.
Luulen että sekä puhun että käyttäydyn eri tavalla eri kielellä. Tämä
johtuu siitä, että kotini Suomessa ja Ruotsissa olivat pohjimmiltaan
hyvin erilaisia. Totuus on, että Ruotsissa minulla oli monin verroin
parempi koti kuin Suomessa sekä henkisesti että aineellisesti.

Minulla on myös eräitä kä¡ännön vaikeuksia, joiden luulen
johtuvan minussa olevasta kahdesta persoonasta. Minussa asuu
Ruotsin mammani esimerkin mukainen siisteysintoilija, joka halu-
aisi, että kaikki paikat olisivat siistit ja järjestyksessä. Toisaalta olen
sisäistänyt myös suomalaisen äitini siisteysnormit, jotka poikkesivat
hyvinkin paljon mammani siisteysnormeista. Tämä ruotsalainen mi-
näni tahtoo aina soimata suomalaista minääni, ja kuitenkin suoma-
lainen minäni on ottanut yliotteen eikä oikein ole halukas pitämään
siisteyttä yllä.*

Sotalapsuuksia on yhtä monta kuin oli sotalapsiakin. Siteet

ruotsalaisperheeseen saattoivat vaikuttaa koko myöhemmän elä-

män rakentumiseen. Tästä lopuksi esimerkkinä Maija Österma-

nin (myöh. Brander) sotalapsikokemukset ja muistot, jotka on
julkaistu teoksessa Sotaløp si.st
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Yksitoistavuotiaan Maijan matkasta loppukesällä r94z tuli
hänelle vuosiþmmeniä kestäry't taival kahden maan ja kahden

kulttuurinvälillä. Maijan eli Majn Ruotsin kotina oli maatalo, jos-

sa asui äitinsä kanssa kolme aikuista, yksi nainen ja kaksi hänen

veljeään. Vuodet kuluivat. Majoppi kielen, suoritti kansakoulun

oppimäärän, kävi rippikoulun ja tottui ruotsalaisen perheensä

tavoille ja ruotsalaiseen elämänmenoon. Hän tunsi olevansa ko-

tona ja alkoi rakentaa tulevaisuuttaan Ruotsiin. Vuonna t946 tuli

Suomen viranomaisilta tiukka kotiuttamismääräys, kaikkia itket-

ti ja Maj uhkasi karata. Viiden vuoden Ruotsissa olon jälkeen oli

palattava oudoksi käyneeseen Suomeen. Kesti kauan ennen kuin

ajatukset alkoivat taas sujua suomeksi. Suomessa Maija meni töi-

hin, avioitui ja tuli kahden lapsen äidiksi. Sitten tuli avioero, mut-

ta pian löytyi uusi puoliso. Ruotsin perheen äiti kuoli, sitten sisar.

Maija kävi lastensa kanssa kesäisin auttamassa talon töissä. Kun

veljistä toinen kuoli, Maija vietti joulut yksikseen jääneen veljen-

sä luona. Sittenveli sairastui ja Maija matkusti häntä hoitamaan.

fonkin ajan kuluttu veli kuoli. Hän oli testamentannut kaiken

omaisuutensa Maijlle, josta oli tullut tilan omistaja metsineen ja

irtaimistoineen. Maija suunnitteli muuttamista Ruotsiin omalle

maatilalleen. Aviomies ei sitä kuitenkaan halunnut, ja Maija myi

tilan ruotsalaiselle koulutoverilleen. Näin päättyivät siteet enti-

seen Ruotsin kotiin, mutta eivät lukuisiin ruotsalaisiin ystäviin.

Maijan ja muidenkin sotalasten tarinat ovat kuvauksia siitä,

kuinka moninaisiksi sotalapsiksi lähetettyjen myöhemmät elä-

mänkulut kehittyivät. Harvemmin sotalapsuus kulki ikään kuin

säännönmukaisella tavalla: Ruotsiin ja sieltä takaisin sopeutu-

maan suomalaiseksi. Aineistojeni kertojista lähes kaikki pitivät
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Suomeen palattuaan yhteyttä ruotsalaisvanhempiinsa ja näiden

kuoltua heidän jälkipolviinsa. Tunnettiin myös haikeutta mennei-

tä sotalapsiaikoja kohtaan: "Minulle on jäänyt kaipaus varsinkin

keväisin lapsuuteni Ruotsin kotiin. Haluaisin jälleen juosta siellä

paljain jaloin lammashaassa."s+ Eräät kertojat kritisoivat sitä, että

sotalapsitoimintaa on pidetry lapsille vahingollisena ja koko idea

tuomittu jälkeenpäin. Traumaattisia erotilanteitakin muisteltiin,

mutta ne näyttivät muisteltaessa ajan mukaan tasaantuneen. Rat-

kaiseva asia muistelijoita verrattaessa on luonnollisesti se, minkä

ikäisenä lapsi siirron ja kotiinpaluun koki. (Kuva 25.)

Sotalasten muistot ia sopeutuminen suomalai-
seksi

Eila Räsänen (1988) on sotalapsina olleita aikuisina tutkittuaan
esittänyt johtopäätöksenään, että sotalapset ovat selviytyneet

hyvin elämässään huolimatta lapsuusajan erokokemuksistaan.

Tulokset kertoivat hänen mielestään "lapsen persoonallisuuden

kehityksen joustar,rrudesta ja suuresta kyvystä sopeutua vai-

keinakin traumaattisina kokemuksina pidetfyihin tapahtumiin". ss

Myöhemmissäkin tutkimuksissa on todettu, että toisin kuin
julkisuudessa on yleisesti esitetty, sotalasten keskuudessa ei ole

esiintynyt vakavia mielenterveysongelmia enempää kuin keski-
määrin saman ikäisessä ei-evakuoituna olleessa verrokkiryhmäs-
sä.s6 Lapsillahan ei erotilanteissa muuta mahdollisuutta ollutkaan
kuin yrittää sopeutua, joko hiljaisesti tai kapinoiden. Sopeutua

kuitenkin. Loppujen lopuksi Ruotsissa olo koettiin oman elämän
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rikastuttajana, kansainvälistyttiinkin, ja "on ollut hyväksi, kun sai

lapsena nähdä, että ihmiset ovat ihmisiä joka paikassa"sz. Sota-

lapsuus opetti joustavuutta ja sopeutuvaisuutta, joista myöhem-

missä elämänvaiheissa oli ollut apua. Ruotsin kielen auttavasta

hallinnasta todettiin olevan vain hyötyä, joskin jotkut tunsivat
jääneensä puolikielisiksi niin, että oma äidinkielikään ei enää

avautunut ihan täydellisesti.

Sotalapsuutta voi kuvata myös ylirajaisuudellars: useimmat

sotalapset kertoivat pitäneensä Suomeen palattuaan yhteyttä

ruotsalaiseen perheeseensä kirjeitse, vierailuja tehtiin puolin ja

toisin ja paketit kulkivat maasta toiseen. Kouluikäiset lapset kir-
masivat kesälomillaan Ruotsin koteihin. Toisaalta sotalapsuus oli
joillakin aiheuttanut irrallisuuden ja juurettomuuden tunteita.

Tai, kuten eräs kertoja asian ilmaisee: "yksi asia minua on mieti-

t¡¡ttänyt: onko minusta varttunut "kunnon suomalainen"rs.

Historiantutkija Ilona Kemppainen (zoo8) on kiinnittänyt

huomiota siihen, kuinka historiankirjoituksessa virallisiin ar-

kistotietoihin pitäytyminen luo lastensiirroista historiakuvan,

jossa keskitytään organisatorisiin þsymyksiin sekä tapahtumi-

en ja lastensiirtojen vaiheiden tarkkaan kirjaamiseen. Lasten tai

heidän vanhempiensa äänet jäävät kuulumattomiin. Näitä ääniä

löytyy onneksi omaelämäkerrallisista muisteluista ja muistelma-

kirjoista, joita sotalapsina olleet alkoivat tuottaa ikäännynyään ja

"elämän ruuhkavuodet" ohitettuaan. Suureksi osaksi sotalapsi-

asiassa lrrosiþmmeniä kestänyt hiljaisuus, jota voi kuvata Ville

Kivimäen (zoo6) lanseeraamalla "puhumattomuuden kulttuuri"

-käsitteellä, johtui itse sotalapsina olleiden mukaan siitä, että asi-

asta ei haluttu puhua kotonakaan. Asia tuntui raskaalta etenkin
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äideistä, jotka olivat suostumuksensa lapsen lähettämiseen an-

taneet. Ei sodasta muutenkaan paljon perheen parissa puhuttu.

Sotalapsena Ruotsissa ollut ja aikuisiällään sinne muuttanut Si-

nikka Ortmark Almgren6" muistuttaa teoksessaan Du som haver

barnen /<ar siitä, että lapset ajattelevat ja tuntevat paljon enem-

män kuin vanhemmat aavistavat. Sen vuoksi sotalasten perheissä

olisi asiasta pitänyt keskustella avoimesti, näin lapsillekin olisivat

avautuneet ne syyt, miksi heidät lähetettiin pois kotoaan.

Sotalapsuus herättää Suomessa edelleenkin keskustelua.

Ajankohtaiseksi sen tekevät Suomeen tulevien maahanmuuttaji-

en määrän kasvaminen ja sen mukanaan tuomat ongelmat. Nina

Santavirta on huomauttanut, että suomalaisten sotalasten koh-

talot ja jälkihuolto voisivat opettaa jotakin hyödyllistä maahan-

muutonkin ongelmien ratkaisuihin.6' Sotalapsuutta koskevassa

tapahtumaketjussa on ollut sekä yhteiskunnallisesti että yksilölli-

sesti erilaisia vaiheita. Samoin kuin nyþisille maahanmuuttajille

myös sotalapsille siirto-operaatio on ollut elämän käännekohta,

joka on vaikuttanut monin tavoin koko heidän elämänkulkuun-

sa.6"

Hollantilainen psykologian historian professori Douwe Draa-

isma on todennut, että "[M]uisti on kuin koira, joka paneutuu

makuulle mihin haluaa,6; tarkoittaen tällä sitä, että muistaminen

sen kummemmin kuin unohtaminenkaan eivät ole täysin hallit-

tavissamme, vaan noudattavat usein jopayllättävästi omaa tahto-

aan. Muisti ei tottele käsþjämme olla tallentamatta asioita, joita

emme haluaisi muistaa. Nuo muistot palaavat mieleemme spon-

taanisti. Draaisma jatkaa koiravertaustaan: muisti on kuin koira,

joka häntäänsä heiluttaen noutaa meille jotakin sellaista, josta
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olimme halunneet päästä eroon ja jonka olimme heittäneet pois.

Pois heitet¡kin muistot seuraavat meitä ja ovat osa muistojemme

ja elämämme kokonaisuutta.
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