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Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastatella Karjalasta Satakuntaan muuttaneita evak-

koja ja selvittää heidän elämänsä olemassaolokokemuksia sekä niiden vaikutus nykyi-

seen elämään. Tavoitteena oli luoda laadukasta tietoa hoitohenkilöstölle, jota he voivat 

hyödyntää työskennellessään esimerkiksi evakkojen tai vastaavia kokemuksia koke-

neiden kanssa, kuten maahanmuuttajien parissa. Tärkeää oli tuoda olemassaolokoke-

muksen käsite hoitohenkilökunnan tietoon ja sen merkitys sekä vaikutukset nykyiseen 

elämään. Aihe oli ajankohtainen, johtuen siitä, että laadullisesti luotettavaa tutkimus-

tulosta on kohta haastavaa saada, sillä evakkoon lähteneiden keski-ikä nousee koko 

ajan. 

 

Haastatteluun osallistui 14 henkilöä. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelemalla 

syksyllä 2016 sekä keväällä 2017. Jokainen haastattelu toteutettiin henkilökohtaisesti. 

Haastatteluja ohjasi olemassaolokäsitteistä muodostunut haastattelulomake. Aineisto 

analysoitiin sisältölähtöisellä analyysillä. Aineiston purkamisessa mukailtiin litteroin-

tia. Kuitenkin ajallisesti täydellinen litterointi ei täysin olisi ollut mahdollista, joten 

purkamisessa litteroitiin, mutta myös korostettiin esille nousseita asioita. Luotettavuu-

den pitäminen korkealla oli tärkeää haastatteluja purkaessa ja tutkija ei missään vai-

heessa haastatteluja purkaessaan muuttanut tai liittänyt aihealueita muuhun aiheeseen, 

jottei merkitys muuttuisi.  

 

Tutkimustuloksissa ilmeni, että haastateltavien kokemukset olivat melko samanlaisia 

etenkin sota-aikana. Kokemuksia muisteltiin yleisesti positiivisina. Tunnemuistoja oli 

vähemmän, lähinnä muisteltiin paikkoja, ihmisiä ja asioita. Haastateltavien nuori ikä 

puolsi myös sitä, että menneisyydestä oli helpompi päästää irti ja aloittaa elämä uu-

dessa paikassa. Sopeutuminen uuteen paikkaan koettiin suhteellisen helppona. Van-

hempi polvi koki hieman enemmän syrjintää. Uuden elämän voimavaroiksi nousi mm. 

uusi työ, oman elämän rakentaminen, yhteisöllisyys ja uudet sekä vanhat ystävät. Kou-

lutusmahdollisuuksia oli ja osa hyödynsikin sitä. Kaikki haastateltavat pitivät kuiten-

kin Karjalaisia juuriaan tärkeinä. 

 

Tutkimustuloksia arvioidessani huomasin kokemusten olevan merkittävä osa ihmisen 

elämää ja vaikuttavan suurestikin siihen mitä olemme nyt. Kokemukset tuovat myös 

ihmisiä yhteen. Jatkohaasteena näenkin, että ihmisen yksilöllistä kokemustietoa hyö-

dynnettäisiin osana hoitotyötä ja tutkittaisiin sen vaikuttavuutta kokonaisvaltaisen hoi-

don onnistumisessa. 
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The purpose of this thesis was to interview the evacuees who had moved from Karjala 

to Satakunta and to study the existence experiences of their past lives and the impact 

of these experiences on their present lives. The objective was to produce good-quality 

information for nursing staff which could be used when working with evacuees, im-

migrants, or other people with similar experiences. It was important to inform the nurs-

ing staff of the concept of existence experiences and their meaning and impact on pre-

sent lives. The topic was timely because the mean age of the evacuees is rising so 

qualitatively reliable research results will soon be challenging to obtain. 

 

14 persons participated in the interview. The interviews were carried out as focused 

interviews in the autumn of 2016 and the spring of 2017. Each interview was done 

personally. An interview form based on concepts of existence guided the interviews. 

Data was analyzed with content analysis. The extraction of the data was carried out by 

adapting transcription. Complete transcription being impossible timewise, transcrip-

tion was partially used in the extraction but also, topics that emerged were emphasized. 

Maintaining high reliability was important in the extraction of the interviews and the 

researcher did not change or attach the topics to any other ones at any point of the 

extraction to preserve the meanings. 

 

It emerged from the research results that the experiences of the interviewees were quite 

similar especially at the time of the war. The experiences were remembered in a posi-

tive tone in general. There were less memories of emotions whereas places, people and 

things were recalled more. Young age of the interviewees supported letting go of the 

past easier and starting a new life at a new place. Adapting to a new place was experi-

enced as being relatively easy. The older generation had experienced a bit more dis-

crimination. A new job, building one’s own life, a sense of community and both new 

and old friends, among others, emerged as resources of the new life. It was possible to 

get an education, and some of the interviewees utilized the chance. However, every 

interviewee considered their roots from Karjala as important. 

 

While evaluating the results I noticed that experiences are a significant part of the 

human life and that they have a great impact on what we are like currently. Experiences 

also bring people together. As a challenge in the future I see utilizing individual em-

pirical knowledge as a part of nursing and researching its effectiveness on successful 

integrated care. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Karjalasta Satakuntaan muuttaneiden evak-

kojen kokemuksia teemahaastattelemalla. Opinnäytetyöni tavoitteena oli, että jo 

ikääntyneiden evakkojen kokemuksia ja historiaa hyödynnettäisiin nykyisessä ja tule-

vaisuuden hoitotyössä. Olemassaolokokemus toimi pohjana tälle työlle. Se antoi haas-

tattelevalle mahdollisuuden kertoa nimenomaan juuri omia kokemuksia, jotka liittyvät 

menneisyyteen ja nykyisyyteen. Tämä taas auttaa esimerkiksi hoitotyön tekijöitä työs-

kentelemään evakoiden tai vastaavia kokemuksia kokeneiden kanssa, koska heillä on 

vastaavaa tutkimuspohjaa hoidettavistaan ja heidän kokemuksistaan, jotka näkyvät 

vahvastikin nykyisessä elämässä. Lisäksi tutkimus toi tärkeää lisätietoa koettujen ko-

kemusten tärkeydestä osana elämää. Koin, että evakkojen kokemusten selvittäminen 

oli myös ajallinen kysymys ja tällä hetkellä se on erittäin ajankohtaista. Väistämättä 

väestön ikääntyessä emme pysty selvittämään enää näitä kokemuksia ja varsinkin tut-

kimuksen laadullisuuden pitäminen korkealla tulee haasteellisemmaksi sairauksien ja 

sukupolven vaihdosten vuoksi. 

 

Työn tilaajana toimi Satakunnan Vanhustuki ry, joka oli kiinnostunut Satakuntaan 

muuttaneiden evakkojen kokemuksista niin menneisyydessä kuin nykyisyydessä. 

Haastateltavat tulivat Karjalaseurojen Satakunnan piiri ry:n kautta ja he olivat mukana 

tutkimuksessa vapaaehtoisesti.  

 

Haastattelut toteutettiin teemahaastattelemalla jokaista tutkimukseen osallistujaa hen-

kilökohtaisesti ja haastattelut purettiin niin, että haastateltavan kertomat asiat pysyivät 

laadullisesti korkealla. Haastattelija mukaili litterointia haastattelujen purussa. Tutki-

musmateriaali analysoitiin aineistolähtöisellä analyysillä.  

 

Valitsin aiheen siksi, että se on erittäin lähellä sydäntäni. Isovanhempani ovat olleet 

sotalapsia, jotka lähetettiin sotaa pakoon Ruotsiin sekä Tanskaan. He ovat monesti 

kertoneet minulle näistä ajoista. Opettajan tarjotessa mahdollisuutta päästä tekemään 

yhteistyötä evakkojen kanssa, olin heti valmis lähtemään mukaan. Aihe koskettaa mi-

nua ja koin sen henkilökohtaisena velvollisuutenani, että sain toimia haastateltavieni 

kanavana toimittaa laadullista tietoa evakkojen kokemuksista Satakunnan alueella.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN PERUSTA 

2.1 Olemassaolokokemus 

Tuula Nores on todennut olemassaolokokemuksen olevan ihmisen kokemusta niin, 

että olen olemassa. Olemassaolon keskeisin ajatus on kokemus elämästään. Se kulmi-

noituu erilaisiin elämässä tapahtuviin tapahtumiin ja asioihin. Se liittyy myös ihmis-

suhteisiin ja ympäristöön. (Nores 1993.) Käsitteenä se kuvataan inhimillisenä perus-

kokemuksena, jotka ovat uniikkeja, jo menneitä tai pysyviä kokemuksia. Olemassa-

olokokemus on tapamme nähdä ja kokea todellisuus. Olemassaoloa voidaan kuvailla 

ihmisten tapaa omistaa todellisuus.  Näin erotamme mikä on meitä itseämme ja mikä 

on taas jotain muuta. (Sonninen, Grönlund, Haarala, Holpainen, Kiikkala & Wilskman 

1998, 102–103.)  

 

Olemassaolokokemus muodostuu kahdesta eri käsitteestä: kokemus ja olemassaolo. 

Kokemus määritellään siten, että todellisuudesta saadaan informaatiota ja tämä infor-

maatio tulee olennaiseksi osaksi aikaisempia tietoja, mutta kuitenkin siten, ettei se ole 

riippuvainen loogisesti aikaisemmin saatuun informaatioon. Se, mihin kokemus silloin 

kohdistuu, jaotellaan sisäiseen ja ulkoiseen kokemukseen. Kokemus voi olla henkilö-

kohtainen koettu tilanne, elämys tai sitten kokemuksen kautta heti saatu tieto tai tunne 

jostain asiasta, käytännöllisen kautta perehtyneisyys, harjaantumista ja kokeneisuutta. 

(Nykysuomen tietosanakirja 1993; Nykysuomen sanakirja 1993.)  

 

Olemassaolo määritellään taas siten, että jokin on olemassa. Olemassaolon käsite 

yleensä käsitetään todellisuuden käsitteenä ja eri filosofiallisista lähtökohdista voidaan 

nähdä eri tavalla todellisuudessa olemassa olevat oliot ja asiat. Myös olemassaololla 

voidaan tarkoittaa inhimillistä olemista, ei siis kaikkea olemista mitä voi olla. Tällöin 

puhutaan siitä, että olemassaolo asetetaan vastakohdaksi olemuksen eli essentian 

kanssa. Olemassaoloon liittyvät silti olennaiset ihmiselle kuuluvat asiat kuten aika, 

erinäisten valintojen tekeminen sekä keskeneräisyys. (Nykysuomen tietosanakirja 

199; Sonninen ym. 1998, 99.) 
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Sairaanhoitajan näkökulmasta toisen ihmisen kohtaamisen päätavoitteena on auttaa ih-

mistä tutkiskelemaan ja järjestämään tapaa jolla hän kokee olevansa olemassa. Koska 

sairaanhoitajana olen toinen ihminen, tietenkään ei voida tietää mitä toinen haluaa, 

miten hän kokee tahtovansa elää tai mitä eri merkityksiä hän kaipaa elämällensä. Kui-

tenkin hoitajan näkökulmasta pystyn olemaan se läsnä oleva, vastaanottava ihminen, 

joka jakaa potilaan ajatuksia ja tunteita. Hoitajana voin kuunnella itseäni, omia ajatuk-

siani ja syntyneitä vastatunteita. Näin sen kaiken voi siirtää yhdessä tutkittavaksi. Täl-

löin saamme mahdollisuuden siihen, että jotain uutta syntyy. (Sonninen ym. 1998, 

104.)  

2.2 Historia ja evakkouden (siirtokarjalaisen) syntyminen 

Vuonna 1939 Neuvostoliiton edustajat halusivat Suomen alueneuvotteluihin Mosko-

vaan, tällöin joutuivat rajaseudun alueella asuvat karjalaiset evakkoon. Sodan uhka oli 

niin suurta, että Salmin rajakylien, Kannaksen, Viipurin ja Suomenlahden saarikylien 

asukkaita varoiteltiin ja heitä kehotettiin siirtymään kotiseuduiltaan pois. Jo ennen tal-

visotaa 45 000 karjalaista lähti evakkoon ja niin kiireellä, että mukaan otettiin se mitä 

kerettiin. Rauha solmittiin ja vedettiin uusi raja Uudenkaupungin rauhan linjoille. 

Vaikka rauha solmittiin, joutuivat silti noin 420 000 karjalaista jättämään kotiseutunsa. 

Sodan jatkuessa, sekä kun menetetyt maat saatiin vallattua takaisin, noin 70 prosenttia 

karjalaisista palasi takaisin kotiseudullensa kesään 1944 mennessä. Silti jo kesäkuussa 

1944 Suomi vetäytyi Itä-Karjalasta ja talvisodan menettäneiltä alueiltaan ja sama raja, 

mikä sovittiin vuonna 1940 maaliskuussa, vedettiin takaisin. Karjalaiset lähtivät jäl-

leen evakkoon. Sodan jälkeen siirtolaisia jäi suomeen 430 000 ja heistä karjalaisia oli 

407 000. (Karjalanliitto ry:n www-sivut 2016.) 

 

Talvisota oli Suomessa 30.11.1939 – 13.3.1940. Tällöin Suomi taisteli silloista Neu-

vostoliittoa vastaan. Taistelut päättyivät Moskovassa solmittuun rauhansopimukseen. 

(Talvisotayhdistys ry:n Talvisota www-sivut 2016.) Jatkosota käytiin Suomen ja Neu-

vostoliiton välillä 25.6.1941 – 4.9.1944. Jatkosota käytiin Suomen rintamalla samaan 

aikaan kun myös Saksa toteutti hyökkäystään Neuvostoliittoon. (Reserviläisliitto ry:n 

www-sivut 2016.) 
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Entisestä Karjalasta puhutaan luovutettuna Karjalana. Luovutetun alueen koko oli noin 

24 700 neliökilometriä eli se oli noin kymmenesosa koko maan pinta-alasta. Suomi 

menetti kolme kaupunkia Karjalasta (Viipurin, Sortavalan ja Käkisalmen), sekä kaup-

palaa (Koiviston ja Lahdenpohjan). Suomi luovutti myös 39 maalaiskuntaa sekä osit-

taisia alueita 21 kunnasta. (Luovutetun Karjalan www-sivut 2016.) 

 

 

Kuva 1. Luovutettu Karjala. Lähde: Karjalaliiton www-sivut 2018. 
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Siirtoväen sijoittumiseen sodan jälkeen panostettiin lähinnä maatalousväestöön, joita 

siirtoväen sijoitussuunnitelmakin koski. Tavoitteena oli luoda suurin piirtein samat 

puitteet ja elannon mahdollisuudetkin, kuin kotiseudullaan Karjalassa. Myös samalla 

seudulla asuvia pyrittiin sijoittamaan lähelle toisiaan tai samoille seuduille. Kaupun-

kilaiset ja teollisuudessa työskennelleet hakivat taas asuntoaan lähinnä kaupungeista, 

kuten Helsingistä. Tästä syystä myös asuntopula oli suuri pääkaupunki-seudulla. Ka-

lastaja-Karjalaiset kokivat lähinnä eniten vääryyttä sijoittumisen suhteen, sillä silloi-

nen ruotsalaispykälä kielsi maan lunastuksen siirtolaisille varten. Tällöin kalastustilo-

jen luomiselle oli suuria haasteita. (Karjalan Liiton www-sivut 2016.) 

 

Kaiken kaikkiaan vuonna 1949 lopussa siirtoväki oli sijoittunut lääneittäin siten, että 

Uudenmaan lääniin sijoittui 69 801, Turun ja Porin lääniin 67 922, Hämeen lääniin 

73 812, Kymen lääniin 42 264, Mikkelin lääniin 25 051, Kuopion lääniin 50 484, Vaa-

san lääniin 35 142, Oulun lääniin 13 279 ja Lapin lääniin 8 003 siirtokarjalaista. (Kar-

jalan Liiton www-sivut.) 

 

Sodan loputtua siirtokarjalaisia oli noin 407 000. Leo Paukkunen julkaisi vuonna 1997 

tutkimuksen, jonka mukaan siirtokarjalaisia oli jäljellä 140 482 henkilöä vuonna 1996. 

Heistä Turun ja Porin läänissä asusti 21 277 siirtokarjalaista.  (Luovutetun Karjalan 

www-sivut 2016.) 

2.3 Kirjallisuuskatsaus 

Hyväksymiskriteereinä tutkielman kirjallisuuskatsauksessa olivat se, että tehty tutki-

mus koskee Suomen siirtoväkeä tai sotalapsia sota-aikana. Tutkimuksessa korostuu 

Karjalasta muuttaneiden kokemukset sodan aikana ja jälkeen. Tutkimus sai pohjautua 

myös sota-ajan jälkeiseen sopeutumiseen. Poissulkukirteereinä oli se, että siirtoväellä 

ei tarkoiteta muita kuin sota-ajan Karjalasta tulleita siirtokarjalaisia tai sotalapsia. Am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyöt valittiin harkiten tai sitten ylemmän AMK:n tutki-

mus. Kirjallisuuskatsaus suoritettiin kolmesta eri tietokannasta: Vaski, Melinda ja 

Theseus. Eri tietokannoissa hauissa käytettiin hakuina erilaisia hakusanoja: ” siirtoväki 

AND sopeutuminen AND karjala*”, ” karjalaiset AND siirtoväki AND kokemu*”, ” 

siirtoväki AND karjala* tarkennettu haku” ja ”sotalapsi AND kokemu*”.  
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Kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita tutkimuksia valittiin tutkielmaan kahdeksan. 

Niissä korostui varsinkin siirtokarjalaisten sopeutuminen, oman identiteetin löytymi-

nen nykyisellä kotiseudulla ja erilaiset kokemukset menneisyydestä ja nykyisyydestä.  

 

Ilonen teki väitöskirjan Rajan lapset: identiteettityö Kannaksen evakkojen sukupol-

vissa (2013). Tutkimuksessa oli mukana Kannakselta evakuoituneita ihmisiä ja heidän 

jälkeläisiään. Mukana oli 29 Kannaksella syntynyttä ja 82 heidän jälkeläistään. Tutki-

muksessa tutkittiin identiteettityötä, karjalaisuuden säilymistä ja säilymiseen pyrki-

mystä. Tutkimuksessa tarkoituksena oli tutkia myös karjalalaisten sisäistä identiteetti-

työtä ja sukupolvien välistä identiteettityötä. Tutkimustuloksena saatiin muun muassa, 

että Kannakselainen identiteetti on esimerkiksi isänmaallista karjalaisuutta, tasa-arvoa, 

aktiivista kansalaisuutta, suvaitsevaisuutta ja yrittäjyyttä.  Identiteetin rakenneteki-

jöiksi kulminoitui rajan imperatiivi, aktiivisuus sosiaalisessa kulttuurisuudessa ja ak-

tiivinen kansalaisuus. Jälkipolvet olivat myös kiinnostuneempia juuristaan. Aineisto 

saatiin kokoon haastatteluista ja kokemuksien kirjoittamisella kertomuksen tavoin. 

Saadut materiaalit koodattiin ja ryhmiteltiin induktiivisesti. (Ilonen 2013.) 

 

Liukko-Sipi julkaisi Pro gradu – työn Kannakselta Satakuntaan: Tyrvään ja Vammalan 

Kauppalan siirtokarjalaiset 1944–1966 (1999). Tutkimuksessa tutkittiin Tyrväälle ja 

Vammalan kauppalaan sijoitettuja siirtokarjalaisia. Lähteinä hänellä oli arkistolähteet. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sijoitettujen siirtokarjalaisten huoltamista, asut-

tamista ja sopeutumista Pohjois-Satakunnassa. Tutkimuksen tuloksissa nousi esille, 

että suurin osa siirtokarjalaisista tullut Pyhäjärveltä ja Sakkolasta. Sodan jälkeen seka-

avioliittoja solmittiin tasaiseen tahtiin. Sopeutuminen oli hyvää. Esimerkiksi kunnal-

lispolitiikassa oli moni mukana lähes heti sijoituttuaan alueelle. (Liukko-Sipi 1999.) 

 

Kananen teki Jyväskylän yläopistossa väitöstutkimuksen nimeltään Kontrolloitu so-

peutuminen. Ortodoksinen siirtoväki sotien jälkeisessä Ylä-Savossa (1946–1956). 

Väitöstutkimus valmistui vuonna 2010. Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida or-

todoksisen rajakarjalaisen sopeutumista luterilaisenemmistöiseen yhteisöön silloin 

kun he olivat siirtoväen asemassa. Tutkimuksessa analysoitiin arkistomateriaaleja. 

Tutkimuskysymyksien vastaukset selvitettiin tarkastelemalla tutkimusaihetta teemoit-
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tain. Tutkimuksen kysymysasettelussa esiin tulivat muun muassa siirtoväen sopeutu-

mista edistävät keinot uudella asuin seudulla sekä siirtokarjalaisten tekoja saadakseen 

hyväksytyn aseman uudella asuin seudullaan. Sekä mitkä olivat paikallisväestön ja vi-

ranomaisten tekoja siirtoväen sopeuttamisessa sekä tutkimuksessa myös tarkasteltiin 

yläsavolaisen ja kansallisen identiteetin suunnalta sopeutumista paikallisyhteisöön. 

Tutkimustuloksina saatiin muun muassa, että siirtoväki oli kohdannut ongelmia ja uu-

della asuin seudulla vastaanotto oli kovin kielteinen. Sopeutumisongelmia oli, koska 

paikkakuntalaiset eivät ymmärtäneet siirtolaisten saamaa avustusta. (Kananen 2010.) 

 

Savolainen julkaisi Helsingin yliopistossa tutkimuksen vuonna 2015: Muisteltu ja kir-

joitettu evakkomatka: Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta. Tut-

kimuksessa tarkasteltiin siirtokarjalaisten lapsievakkojen sodan johdosta kokemaa 

evakkomatkaa koskevia muistelukirjoituksia. Aineisto muodostui Lasten evakkomat-

kat – teksteistä. Muistelukirjoituksia tarkasteltiin hahmottamalla kolme kerrontastra-

tegiaa, jonka tarkoituksena on luonnehtia lapsuuden evakkomatkakirjoituksia ja muis-

telukerrontaa. Tutkimustuloksina saatiin muun muassa, että muistot kiteytyvät pääasi-

assa konkreettisiin paikkoihin, tavaroihin, erilaisiin dokumentteihin tai elämässä mer-

kityksellisiin kertomuksiin ja kehon tuntemiin muistoihin. Konkreettiset kiinnekohdat 

näyttävät sen sekä vahvistavat eri aikakausien välistä sidettä. Evakkomatkan kirjoituk-

sissa käsiteltiin myös sosiaalisiin suhteisiin sekä ruokaan liittyneitä merkityksiä, niissä 

korostui muun muassa eettinen puoli oikeasta ja väärästä sekä rooli perheessä. (Savo-

lainen 2015.) 

 

Ahokas julkaisi Turun yliopistossa vuonna 2009 tutkimuksen Evakko matkalla: Kar-

jalaisten kokemuksia ensimmäiseltä evakkomatkalta. Tutkimuksessa siis tarkasteltiin 

evakkojen kokemuksia ja se perustui muistitietotutkimukseen. Tutkimusaineosto tuli 

arkistolähteistä. Alkuperäisaineistona oli Karjalaisten heimoseura ry:n järjestämä 

”Evakko-matka” muistitetokeruun kirjoitukset. Keskeisin tulos oli se, että vaikka tut-

kimuksen aineisto koostuikin eri kirjoittajien muisteluista, niin niillä oli varsinkin ko-

kemuksen tasolla paljon yhtenäistä. Myös muistot ja tunteet olivat hyvin yhtenäisiä eri 

kertojien välillä. (Ahokas 2009.) 
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Raininen-Siiskonen julkaisi väitöstutkimuksen Vieraana omalla maalla: tutkimus kar-

jalaisen siirtoväen muistelukerronnasta. Tutkimus julkaistiin vuonna 1999. Tutkimuk-

sessa tarkasteltiin Karjalalaisten muistelukerrontaa, jossa keskitytään siirtoväen so-

peutumiseen, miltä koti-Karjala näyttää kun aikaa on kulunut, kuinka siirtokarjalaiset 

otettiin uudessa paikassa vastaan sekä sie ja mie – tunteen synnyttämistä. Tutkimuk-

seen osallistui vuosina 1985–87: 264 henkilöä, josta suurin osa siirtokarjalaisia sekä 

heidän muutamia lapsia ja aviopuolisoita. Vuosina 1991–92 osallistui: 71 henkilöä, 

joista 22 haastateltu edelliselläkin kerralla. Haastateltavista valittiin 21 henkilöä. Tut-

kimus analysoitiin perinneanalyysillä. Yhteenvetona tutkimustuloksina ilmeni, että 

vuosien aikana on kokemus siirtokarjalaisuudesta muuttunut. (Raininen-Siiskonen 

1999.) 

 

Järvenpään ylempi AMK -opinnäytetyö Sotalapsista seniorikansalaisiksi – elämänta-

rinat sosiaali- ja terveyspalveluissa (2012) tarkasteltiin kahdeksan vantaalaisen sota-

lapsenhaastatteludokumentteja valmiista arkistoista. Haastattelut oli kerätty 1990 – lu-

vun puolessa välissä Vantaan Pohjola-Norde ry:n toimesta. Ne liittyivät lapsuusajan 

poikkeuksellisen ajanjakson muisteluihin. Tarkoituksena oli sotalasten kokemuksien 

kuvaaminen ja niiden myötä kulkeutuneita merkityksellisiä vaikutuksia heidän elä-

mänsä matkalla. Haastattelut analysoitiin sisällönlähtöisellä analyysillä. Aineiston tu-

loksissa muodostui kaksi pääluokkaa: elinolosuhteiden muutos ja vuorovaikutussuh-

teiden muutos. Molemmissa osapuolissa oli luopumista ja sopeutumista toiseen ympä-

ristöön sekä sen olosuhteisiin ja paikalliseen kieleen. Sodan vuoksi jouduttiin luopu-

maan läheisistään ja sopeutumaan uuteen perheeseen. Erilaiset muutokset koettiin pai-

koin haastaviksi, mutta hyvinä koetut muistot, erilaisten niin sosiaalisten- kuin kult-

tuurilisten taitojen oppiminen auttoivat elämässä eteenpäin. Kielen oppiminen ja läpi 

elämän kestäneet hyvät suhteet vastaanottaneen perheen kanssa koettiin voimavarana. 

Yksilölliset kokemukset vaikuttivat siihen miten sotalapsena olo koettiin, oliko se kai-

ken kaikkiaan voimavaroja vähentävä vai lisäsikö kokemukset niitä. (Järvenpää 2012.) 

 

Päätimme yhdessä opinnäytetyön ohjaavan opettajan kanssa nostaa esille myös uudeh-

kon, vuonna 2016 julkaistun väitöskirjan Riutamaalta: Maan korvessa kulkevi – Evak-

kolasten kasvukokemusten tunnemuistot ja hyvinvointi. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

evakkolasten tunteisiin liittyviä muistoja sekä jälkeenpäin niiden yhteyksiä hyvinvoin-

tiin. Keskiön muodostivat kokemukset varsinkin koti- ja koulukasvatuksesta, joita 
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ikäihmiset muistelivat. Aineisto kerättiin 631 kyselyvastauksesta sekä 11 haastatte-

lusta, jotka analysoitiin monimetodisesti hyödyntäen tilastollista ja sisällöllistä ana-

lyysia. Tulokset kertoivat, että nykyään ikääntyvät evakkolapset kokevat voivansa 

pääsääntöisesti hyvin. Kotikasvatus on luonut heille vahvat taidot selviytymiseen ja 

sopeutumiseen. Sisukkuus myös kumpuaa kotikasvatuksesta. Sananlaskut kasvatuk-

sessa ohjaavat tulevaisuuteen uskomiseen. Kasvatusmetodit myötäilivät samaa linjaa 

suomalaisen kasvatuksen kanssa. Suru ja menetys ilmaistiin vaikenemalla. Tutut laulut 

olivat voimavara. Koulukokemuksissa korostui varsinkin syrjiminen, johtuen uskon-

nollisista ja kielellisistä syistä. Varisinkin ortodoksiuutta ei katsottu hyvällä. Tunne-

muistoissa korostui kuusi erilaista tyyppiä: identiteetin etsijät, optimistiset toimijat, 

selviytyjäsankarit, menetysten kantajat, trauman työstäjät ja kohtalonsa hyväksyjät. 

Vaikka tunnemuistoja korostui monia, suurimmalla osalla evakkolapsista oli positiivi-

sia tunnemuistoja. (Riutamaa 2016.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää teemahaastattelemalla evakkojen kokemuksia, 

kun he ovat muuttaneet sodan jälkeen Karjalasta Satakuntaan. Tutkimusongelmana 

näin seuraavan kysymyksen: Millaiset olemassaolokokemukset painottuvat haastatte-

lussa, niin menneisyydessä kuin nykyisyydessä? Työn tilaajana toimi Satakunnan 

Vanhustuki ry, joka oli kiinnostunut Satakuntaan tulleiden evakkojen kokemuksista 

niin menneisyydessä kuin nykyisyydessä.  

 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset: 

 

1. Millaisia ovat evakkojen kokemukset, kun he sodan jälkeen ovat muuttaneet 

Karjalasta Satakuntaan? 

 

2. Miten evakot kokivat sopeutuneensa uuteen asuinympäristöönsä? 

 

3. Millaisiin voimavaroihin painottui selviytyminen uudessa asuinympäristössä? 

 

4. Millaiset olemassaolokokemukset ovat jäsentäneet elämää ja ikääntymistä? 

3.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa laadukasta tietoa hoitotyön tekijöille, jotka työs-

kentelevät esimerkiksi evakoiden tai vastaavia kokemuksia kokeneiden ihmisten pa-

rissa. Tärkeänä tavoitteena pidän, että jo ikääntyneiden evakkojen kokemuksia ja his-

toriaa voisi hyödyntää hoitotyössä sekä sen kehittämisessä. Koin myös erittäin tär-

keänä tuoda olemassaolokokemuksen käsite hoitohenkilökunnan tietoon ja sen merki-

tys sekä vaikutukset nykyiseen elämään. 
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Hirsikorven ja Perätalon ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, Muistisairaan kivun 

tunnistaminen ja lääkkeetön kivunhoito – opas henkilökunnalle, ovat kertoneet muis-

telun vaikutuksesta lääkkeettömänä kivunhoitona. Oman identiteetin ja olemassaolon 

kannalta muisteleminen on tärkeää. Etenkin sairauden ollessa alkuvaiheessa, oman 

elämänsä muistelu ja muistot voivat toimia keinona jäsentää omia ajatuksiaan sekä 

auttaa käymään läpi sairauden tuomaa kriisiä. Muistisairautta sairastava ihminen voi 

muistelunsa ja muistojensa avulla saada ymmärrystä oman elämän tarkoituksesta ja 

merkityksestä. Muistelu auttaa myös hahmottamaan ja sisäistämään oman elämän eri 

vaiheita ja omia kokemuksiaan. (Hirsikorpi ja Perätalo 2015, 14 -15.)  

 

Omana tavoitteena pidin oman näkemykseni syventämistä siitä, että miten ihmisten 

erilaiset kokemukset voivat vaikuttaa siihen mitä olemme, tunnemme ja koemme nyt? 

Lisäksi tavoitteenani oli lisätä teoreettista ja käytännön tietoa kvalitatiivisen opinnäy-

tetyön tekemisestä sekä sen vaiheista. Kiinnostuksena oli myös saada yksilöllistä tietoa 

etenkin karjalaisten olemassaolokokemuksista.  

4 KVALITATIIVINEN TUTKIMUS EVAKKOJEN KOKEMUKSISTA 

TEEMAHAASTATTELEMALLA 

4.1 Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu 

Tutkimus toteutettiin laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmänä käyttäen 

tiedon keruussa teemahaastattelua. Teemahaastattelun tarkoitus on antaa haastatelta-

valle mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan tiettyjen rajojen sisäpuolelta eli haastat-

telun teemaan pohjautuen. Haastattelun tarkoitus on tuoda haastateltavan ajatukset 

kuuluviin ilman, että haastattelija kysyisi juuri tiettyjä kysymyksiä ja haluaisi vain tiet-

tyjä vastauksia. Tämä haastattelumuoto on erittäin hyvä, kun selvitetään haastateltavan 

subjektiivisia kokemuksia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48.) 

 

Aineiston kokoamisessa tärkeää on, että tilanteesta tehdään mahdollisimman luonteva 

niin haastattelijalle kuin haastateltavalle. Haastattelutilanteesta tehdään mahdollisim-
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man aito eikä niin, että haastattelutilanne on järjestetty vain tutkimuksen tarpeita var-

ten. Haastateltavalla tulee olla riittävästi tietoa tutkimuksesta ja siitä mihin hän on 

osallistumassa. (Mäkelä 1990, 127.) Haastattelua ohjasi olemassaolo – käsitteeseen 

perustuva haastattelurunko (LIITE 3). 

 

Haastattelut nauhoitettiin nauhurilla. Ennen nauhoitusta haastateltava allekirjoitti so-

pimuksen, jossa oli kerrottu haastattelun nauhoittamisesta, tutkimuksen ja haastattelun 

tarkoituksesta sekä mihin haastattelua käytetään. Haastateltavalla oli milloin tahansa 

mahdollisuus ottaa haastattelijaan yhteyttä ja kieltää oman haastattelunsa käytön tut-

kimuksessa. Haastattelija teki sopimuksen haastateltavan kanssa kaksin kappalein, jo-

ten haastateltava sai toisen osan, jossa oli myös haastattelijan yhteystiedot. Kukaan 

haastateltavista ei ilmoittanut jälkikäteen haluavansa perua tutkimukseen osallistumi-

sen. 

4.2 Tutkimuksen haastattelijat  

Tutkimuksen haastattelijoina toimi kaksi haastattelijaa. Toinen haastattelija toimi tut-

kielman tekijänä ja suoritti puolet haastatteluista. Puolet haastatteluista suoritti toinen 

hoitotyön opiskelija, joka suoritti toisen opintojakson hoitotyön koulutusohjelmasta 

osallistumalla haastattelujen suorittamiseen. 

4.3 Tutkimuksen haastateltavat 

Tutkimuksen haastateltavat tulivat Karjalaseurojen Satakunnan piiri ry:n kautta. He 

olivat joko ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi tutkimukseen tai kysyttäessä suostuneet 

osallistumaan osaksi tutkimusta. Haastateltavien tuli täyttää tämän opinnäytettyön tut-

kittavilta vaadittavat kriteerit. Heidän tuli olla Karjalasta Satakuntaan muuttaneita 

evakkoja, he kykenivät antamaan haastattelun tutkijalle ja allekirjoitetulla suostumuk-

sella he ymmärsivät mihin haastatteluita hyödynnettiin. Jotta tutkimustulokset olisivat 

mahdollisimman laadukkaita, tutkittavan tuli olla sen verran perusterve etteivät tutki-

muksessa saadut tulokset olisi epäluotettavia tiedollisesti. Opinnäytetyön ohjaava 

opettaja toimitti haastateltavien yhteystiedot haastattelijoille ja tutkimuksen tekijä sekä 

toinen haastattelija otti itse yhteyttä haastateltaviin. Haastateltavat tulivat Satakunnan 
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alueelta Porista (13) ja Ulvilasta (1). Haastateltavia oli suunniteltu otettavaksi tutki-

mukseen yhteensä 18. Kaksi haastateltavaa perui osallistumisensa, yksi haastateltava 

ei muistanut osallistuneensa tutkimukseen ja täten halusi myös peruuttaa sen, sekä yh-

teen tutkittavaan ei saatu yhteyttä. Täten tutkimukseen osallistui määrällisesti 14 tut-

kittavaa. Haastattelut toteutettiin haastateltavien omissa kodeissaan tai heidän halua-

massaan paikassa. 

4.4 Aineiston purkaminen 

Saatua aineistoa lähdettiin purkamaan litterointia mukaillen. Litteroimisella tarkoite-

taan sitä, että haastattelut kirjoitetaan mahdollisimman sanasta sanaan puhtaaksi, jotta 

se tieto, jonka haastateltava on sanonut, ei muutu analyysin aikana. (Hirsjärvi ym. 

2008, 138.)  

 

Se kuinka tarkkaan litteroidaan, riippuu tutkimusongelman ja aineiston keräämisessä 

käytettävän lähestymistavasta. Etenkin vuorovaikutteisissa haastatteluissa sanasta sa-

naan litterointi on järkevää. Silloin haastattelija voi kohdistaa kiinnostuksensa haasta-

teltavassa esimerkiksi miten ja milloin jotain sanotaan. Litteroinnissa on tärkeää hyö-

dyntää myös sanattomia asioita, kuten ajallisesti puhevuorojen väliset tauot, haastatel-

tavan katkokset puheenvuoroissaan sekä kuvailla haastateltavan puhetapaa ja äänen 

sävyä. Kuitenkin, jos haastattelussa ollaan kiinnostuneita esiin tulevista asiasisällöistä, 

yksityiskohtaista litterointia ei nähdä tarpeelliseksi. Esimerkiksi jos tarkoituksena on 

tutkia jonkin tapahtuman kulkua sekä saada käsitys mitä tilanteessa tapahtui, vähempi 

litterointi riittää erittäin hyvin. Kuitenkin litteroinnissa on silti syytä litteroida sekä 

haastateltavan että haastattelijan puheenvuorot, jotta voidaan huomata erinäiset haas-

tattelijan kysymyksen asettelujen vaikutukset saatuun vastaukseen. (Ruusujärvi, Ni-

kander & Hyvärinen 2010, 424–425.)  

 

Koska tutkimuksessa alun perin oli kaksi tutkijaa, oli työ suunniteltu toteutettavaksi 

siten, että litterointi tapahtuisi mahdollisimman tarkkaan. Työn jäädessä kuitenkin toi-

sen tutkijan vastuulle, annettuihin työtunteihin nähden litterointia ei voinut suorittaa 

siten, miten aluksi suunnitelmissa oli. Haastatteluissa pääpaino oli silti litteroinnissa, 
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ja että haastattelut puretaan mahdollisimmat luotettavasti, mutta ajan puutteen vuoksi 

litterointi koostui lähinnä asiasisällöistä. 

4.5 Tutkimuksen analysointi  

Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisellä analyysillä. Kvalitatiivinen aineistolähtöi-

nen analyysi eli laadullinen analyysi on kuvattu kolmivaiheisena prosessina, joka 

koostuu kuvauksesta, luokittelusta ja yhdistelystä. Kuitenkin, ennen kuin aineistoa läh-

detään purkamaan kolmivaiheisesti, tulee se ensin lukea niin että tutkija on sisäistänyt 

analysoitavan aineiston. Analysointia ei voida suorittaa, ellei koottua aineistoa ole lu-

ettu. (Hirsjärvi ym. 2008, 143, 145.) Ennen analysointia puretut haastattelut luettiin 

ajatuksella läpi muutaman kerran niin että haastattelun tuotokset pystyi sisäistämään. 

 

Kuvailu toimii pohjana aineiston analyysille. Sen tarkoitus on, että tutkija yrittää muo-

dostaa käsitystä haastateltavista henkilöistä sekä heidän esille tuomistaan henkilöistä, 

erinäisistä ominaisuuksista, jotka liittyvät tapahtumiin, kohteisiin tai niiden piirteisiin. 

Tärkeää on, että kuvauksessa korostuu ilmiö, joka on sijoitettu sille kuuluvaan aikaan, 

paikkaan ja kulttuuriin. Kontekstitieto eli asiayhteyttä kuvaava tieto korostuu tär-

keydellään jotta sosiaalinen ja historiallinen merkitys, esimerkiksi tutkittavasta ilmi-

östä, voitaisiin ymmärtää laajemmin. Kuvauksen tarkoituksena on pyrkiä vastaamaan 

aineistoissa yleensä ainakin näihin kysymyksiin, kuten kuka ja missä, milloin, kuinka 

paljon ja miten usein? (Hirsjärvi ym. 2008, 145–146.) Purettuja haastatteluja lukies-

sani kuvailua pyrittiin tekemään niin paljon vain kun pystyi. Ennakkokäsityksiä ei ol-

lut vaan haastattelujen tuotoksista muodostettiin vastauksia erinäisille kysymyksille 

kuten kuka, missä, milloin, mitä asioita korostui ja miksi? Haettiin alustavia vastauksia 

tutkimuskysymyksille. 

 

Luokittelun tarkoituksena on luoda kehys kerrytetylle aineistoille, jonka myötä saatua 

aineistoa voidaan myöhemminkin tulkita, tiivistää ja kuvailla yksinkertaisemmin. 

Kyse on päättelystä. Luokittelu on merkittävä osa aineiston analyysissä, jos tarkoituk-

sena on aineiston eri osien vertaileminen tai luokitellaan aineiston tapauksia eri tyyp-

peihin. Luokittelussa vertaillaan ja jäsennellään eri osia. Luokkien luomisessa ei ole 



19 

 

yksiselitteistä vastausta, vaan kriteerit luokkien luomiseen ovat yhteydessä tutkimus-

tehtävään ja saadun aineiston laatuun. Myös tutkijan oma teoreettinen tietämys ja sen 

hyödyntäminen ovat omassa osassan luokittelussa. (Hirsjärvi ym. 2008, 147–148.) Ku-

vauksessa esille tulleita apuja hyödynnettiin luokittelussa. Korostuneita ja yhdistäviä 

tekijöitä haettiin lukemalla sekä kirjaamalla ylös.  

 

Edellä mainitut osat ovat vain välivaiheita analyysin muodostamisessa. Yhdistelyn tar-

koituksena on huomata ja löytää säännöllisyyttä sekä samankaltaisia asioita. Tarkaste-

lussa löydetään usein myös poikkeavia tapahtumia. Luokkien yhdistelyssä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi graafisia esityksiä. Luokat voidaan nimetä jo olemassa olevilla 

teoreettisilla käsitteillä tai tutkija voi luoda itse ilmiötä kuvaavia käsitteitä. Tutkijan 

ajattelu ja ymmärrys ovat tärkeitä yhdistellessä asioita toisiinsa. Tärkeää on, että yh-

distelyssä löydetyt yhteydet voidaan ymmärtää empiirisesti, mutta ennen kaikkea teo-

reettisesti. (Hirsjärvi ym. 2008, 149–150.) Haastattelujen läpikäymisten jälkeen pereh-

dyttiin luokittelussa esiin tulleisiin erinäisiin korostuneisiin. Tutkimuspäiväkirja auttoi 

jäsentelyssä ja yhdistävien tekijöiden etsimisessä. Erilaisia niin sanottuja pääluokkia 

myös muodostui jo luokittelussa. Pääluokat muodostuivat haastatteluista. Yhdistelyssä 

etsittiin sekä verrattiin erilaisia haastattelussa ilmenneitä aihealueita ja ne jaettiin luok-

kien alle samankaltaisten aihealueiden kanssa. Tärkeää oli, että aihealue vastasi tutki-

muskysymyksiin ja että aiheissa oli yhdistävät tekijät.  

 

Analysoinnissa pyritään onnistuneeseen tulkintaan, jossa jokainen osapuoli sisäistää 

saman tulkinnan näkökulman koostuneesta aineistosta, riippumatta onko joku osapuoli 

erimieltä näkökulmasta. Analysoitavassa materiaalissa jokaisella siis voi olla eri nä-

kökulma, mutta ne kaikki yhdistyvät samaksi näkökulmaksi joita jokainen voi tulkita 

samalla tavalla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulkinta korostuu koko sen ajan mitä 

tutkimusprosessia suoritetaan. Tutkijan tulkinta on hyvä varmentaa tulkitsijalla. 

Koottu aineisto varmennetaan tällä tavoin. (Hirsjärvi ym. 2008, 151–152.) Opinnäyte-

työn tulosten tulkinnasta on vielä keskusteltu ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaavan 

opettajan kanssa ohjaavassa keskustelussa oli tärkeää, että opettaja ymmärsi mitä tu-

lokset tarkoittivat ja asiat oli esitetty niin, että haastateltavien kokemukset korostuivat. 

Tuloksista puhuttiin samalla tavalla eikä tieto ollut muuttunut tutkimuksen edetessä 
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esimerkiksi tutkija omiin näkemyksiin. Tulokset tuotiin esille mahdollisimman selke-

ästi ja ymmärrettävästi. Eri haastattelut muodostivat yhden tutkimustuloksen, jossa 

kuitenkin korostui yksilöllisyys.  

4.6 Tutkimuksen eettisyys 

Jotta tutkittavan yksityisyys säilyy, tutkimus toteutettiin eettisyyttä kunnioittaen. Tär-

keintä oli, että tutkittavaa oli informoitu kaikesta ja hänelle annettiin mahdollisuus 

päättää esimerkiksi yksityisyyden suojastaan. Aluksi kerroin ennen haastattelua miksi 

tätä tutkimusta tehdään ja kenelle. Haastattelun pohjana toimi luotettavuus ja henki-

löiden oma suostumus osallistua haastatteluun. Kerroin myös miten haastattelusta saa-

tuja tietoja tullaan käyttämään jatkossa. Informoin, että haastattelu nauhoitetaan ja että 

aion purkaa haastattelun kirjaamalla tutkittavan kertoman tarinan siten, miten hän on 

sen kertonut. Tutkimushaastattelussa on tärkeää kunnioittaa tutkittavaa ja hänen koke-

muksiaan, tämän tiedoin toin myös esille tutkittavalle. Tutkittavan inhimillistä tilan-

netta voidaan myös nostattaa tutkimuksen avulla ja tutkimuksen tarkoitus oli myös 

katsoa haastattelutilanteessa sitä myös sillä silmällä. (Hirsjärvi ym. 2008, 20.) Niin 

kuin aiemmin jo mainitsin, tutkittavalla oli myös milloin tahansa oikeus ilmoittaa, ett-

eivät hänen antamansa tiedot ole käytettävissä tai että ei halua niitä tutkimukseen. 

Tämä tuotiin esille tutkittavalle ennen haastattelua. Haastattelua varten tutkittava kir-

joitti suostumuslomakkeen (LIITE 2). Jotta yksityisyys säilyisi, tutkimuksen valmis-

tuttua aineisto tuhottiin. Tutkittavalle annettiin toinen osa suostumuslomakkeesta, 

jossa on kirjallinen seloste haastattelusta sekä opiskelijan yhteystiedot. Tämä antoi 

mahdollisuuden tutkittavalle saada yhteyden opiskelijaan. (Ruusuvuori & Tiittula 

2005, 18.) 

4.7 Tutkimuksen luotettavuus 

Haastattelun analyysissä tuli olla erittäin tarkka, ettei kirjata väärin tai ymmärretä vää-

rin mitä on kirjattu. Tieto ei saanut muuttua analyysissä, jotta haastattelujen luotetta-

vuus säilyi. Tutkimuksen luotettavuuden säilymiseksi tärkeää olisi, että haastattelut 

litteroidaan nopeasti. Aineistoa tarkkaillaan jatkuvasti. Tutkimuspäiväkirjan pitämi-
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nen auttaa luotettavuuden säilyttämisessä, koska haastatteluissa ilmenneet vaikeat sa-

nat tai kysymysmuodot voidaan välttää seuraavassa haastattelussa. (Hirsjärvi ym. 

2008, 184–185.) Tärkeintä on, että sekä tutkija, tutkittava ja lukija tulkitsevat tutki-

muksen tulokset samalla tavalla. Tällöin tulkinta on onnistunut. (Hirsjärvi ym. 2008, 

151.) 

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuus oli erittäin tärkeää ja sitä piti pitää silmällä erittäin 

tarkkaan, varsinkin kun haastattelijoita oli kaksi. Haastatteluissa haastateltavilla oli 

yhteinen käsitys siitä mitä tarkoitusta haastatteluilla tavoitellaan. Tutkija pyrki pitä-

mään tutkimuksen luotettavuuden ja laadun mahdollisimman korkealla. Kriittisyys ko-

rostui koko ajan sekä tutkija piti tutkimuspäiväkirjaa itsellään tehdyistä töistä. Tämä 

helpotti asioiden organisoimista sekä sitä, että muistiin oli kirjattu asioita mihin piti 

esimerkiksi vielä panostaa enemmän.  

4.8 Aikataulu 

Aiheseminaari tutkimuksesta pidettiin keväällä 2016. Kirjallisuuskatsausta tutkimusta 

varten lähdettiin suorittamaan kesän alussa 2016. Satakunnan ammattikorkeakoulun 

Rauman kampuksen kirjaston henkilökunta auttoi kirjallisuuskatsauksen suorittami-

sessa, sillä tutkimusmateriaalia tuntui olevan haastava löytää. Suunnitteluseminaari oli 

syksyllä 2016. Sopimus opinnäytetyön tekemisestä allekirjoitettiin tilaajan sekä ohjaa-

jan kanssa lokakuussa 2016 (LIITE 1). Tämän jälkeen haastattelut toteutettiin myö-

hemmin syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Osa haastatteluista lähdettiin purkamaan jo 

kesällä 2017. Lokakuussa 2017 oli vanhustenviikko, jonne opinnäytetyön ohjaava 

opettaja laati Power Point – esityksen alustavista tuloksista esiteltäväksi Porissa Kar-

jaseuran vanhustenviikon juhlassa (LIITE 4). Tutkija ei päässyt esitykseen johtuen 

siitä, että hänelle tuli perheenlisäystä syyskuun lopulla. Loput haastattelut purettiin 

kesällä 2018. Analyysi tapahtui aineistolähtöisesti loppu kesästä 2018. Lopullisesti työ 

valmistui lokakuussa 2018. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

“Ei karjalaisuudesta eroon pääse, 

karjalainen on aina tottunut sopeutumaan. 

Se on hänen kotinsa, 

mihin hän pääs kallistaa.” 

5.1 Kokemukset, jotka korostuivat Karjalasta Satakuntaan muuttaneilla evakoilla 

Yleisesti haastateltavien tulokset mukailivat paljon samaa. Lähes jokainen haastatel-

tava oli lapsia lähtiessään sotaa pakoon, muutama jo iältään murrosikäisiä. Toisen ker-

ran sotaa pakoon lähtiessä osa lapsista oli kasvanut murrosikäisiksi tai lähemmäksi 

täysikäisyyttä. Talvisodan alettua nuorimmat olivat 3 – 4 vuotiaita lähtiessään sotaa 

pakoon ja jatkosodan sytyttyä oltiin 4 – 5 vuotta vanhempia. Tämäkin näkyi haastat-

telussa siten, että toinen lähtö muistettiin usein helpommin ja tarkemmin. Lähes kaikki 

joutuivat lähtemään sotaa pakoon kahdesti silloin kun talvisota alkoi marraskuun lo-

pulla vuonna 1939 ja jatkosodan päätyttyä syksyllä 1944.  

 

Kokemukset korostuivat etenkin siten, että haastateltavat kokivat asiat lähinnä muis-

toina paikoista, asioista, hetkistä ja ihmisistä. Erilaiset asiat kuten härkävaunut eli 

”mullivaunut” ja siellä olleet laverit sekä kamiina muistuivat mieleen. Matkatavarat, 

rakennukset, pommikoneet ja työpaikat jäivät hyvin mieleen. Lapsuudenmaisemia 

sekä tekemisiä muisteltiin haikeudella. Elämän matkan varrella tutustuttuja ihmisiä 

muisteltiin mielellään ja nimetkin olivat jääneet suurimmalle osalle haastateltavista 

hyvin mieleen. Tunteista myös puhuttiin, kuten tyytyväisyydestä ja turvallisuuden tun-

teesta, siitä että pääsi sotaa pakoon. Mutta selkeästi tunteet eivät korostuneet lainkaan 

niin paljon kuin erinäisiin asioihin ja tapahtumiin liittyvät muistot. Tämä voisi johtua 

esimerkiksi haastateltavien nuoresta iästä sodan syttyessä tai siitä, että kokemukset 

asioista jäivät paremmin mieleen kuin tunnekokemukset. Lähes kaikki haastateltavat 

totesivat muutamia lukuun ottamatta, että niinkään pelkoa he eivät tunteneet sodan 

alettua tai sitä, että mihin sitä nyt joudutaan. Lähinnä koettiin hämmennystä. 
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”Sitten kun pappi lähti pois, me ruvettiin mun siskoni kanssa hyppimään, et voiko 

hiennoo et päästään junnaa! Ukko rupes itkee. 

Ukko sano meil sillai, et huomen ku hän vie teit tuonne Räisälän kirkol ni teil ei ol 

ennää kotti.” 

 

Osalla oli taas huonompiakin kokemuksia lähdöstä. Esimerkiksi muistikuvia oli pom-

mikoneista ja pommeista lähempääkin, eräs haastateltavaa muistaa seisoneensa pihalla 

katsoen yllä lentäviä pommikoneita mielenkiinnolla. Kunnes pommit tiputettiin 2 ki-

lometrin päähän. Silloin asian todellinen laita ymmärrettiin. Toinen haastateltava 

muisteli vilkuttaneensa ohi menneille lentokoneille, kunnes näki savun nousevan lähi-

seudulta, sen jälkeen ei enää vilkutettu ja ymmärrettiin tilannetta paremmin. Lähellä 

kuolemaa ja menetyksiä kokeneet osasivat pelätä asioita enemmän kokemuksen pe-

rusteella. Myös kuolemaa nähtiin. Matkat härkävaunuilla kestivät 2 – 3 vuorokautta. 

Ihmiset olivat väsyneitä, osa haavoittuneita. Eräskin haastateltava muisteli, että mat-

kan aikana kuoli kaksi ja syntyi kaksi ihmisitä.  

 

Koulua käytiin siellä missä oltiin. Suurimmalla osalla oli koulutaipale vielä käymättä 

tai kesken. Koulukokemukset korostuivat haastatteluissa, sillä koulua joutui käymään 

useammassakin paikassa, vaihto tapahtui jopa yhden vuoden välein. Suurin osa haas-

tateltavista osasi kertoa tarkastikin missä koulua aina oli käyty. Yleisesti paikkojen 

nimet ja ihmisten nimet muistuivat hyvin mieleen.  

 

Yleisesti kokemukset miellettiin positiivisiksi. Lapsuudenmuistot olivat kauniita, 

miellyttäviä eikä sota-ajan asioita haluttu muistella myöskään niinkään pahalla. Ne 

kuuluivat osaksi elämää. Katkeruudesta ei kukaan puhunut sanallakaan. Pettymyksiä 

kyllä koettiin ja menetyksiä oli. Luopuminen koettiin yleisesti siten, että, koti ja lap-

suuden maisemat, kuten järvi- ja merimaisemat sekä kumputiet, menetettiin. Osalla jäi 

osa perheestä vielä Karjalaan. Yksittäisiä luopumisen aiheita ei niinkään korostunut 

vaan luopuminen koettiin yleisesti laajalti isona kokonaisuutena.  

 

Lämmöllä muistettavia sodan jälkeisiä kokemuksia muisteltiin mieluiten, kuten työ-

paikan saantia, lasten tuloa, avioliittoa, elämyskokemuksia, talon rakentamista ja eläk-

keelle jäämistä. Haastatteluissa esille nousikin se, että sota-ajan kokemuksista puhut-

tiin jopa vähemmän kuin niistä kokemuksista, joita elämä oli eteen tuonut. Osassa 
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haastatteluja joutui useastikin palaamaan takaisin sinne sota-aikaan, sillä mielellään 

muisteltiin niitä olemassaolokokemuksia, joita aikuisiällä oli saanut kokea.  

5.2 Sopeutuminen uuteen asuinympäristöön 

Haastateltavat kokivat sopeutumisen tapahtuneet melko kivuttomasti. Etenkin ensim-

mäisen lähdön jälkeen, kun ei tiedetty, kauanko evakossa olo jatkuu talvisodan jälkeen. 

Odotettiin vain, että milloin päästään takaisin kotiin. Lähinnä esimerkiksi hiusten vä-

rin, eli selkeän erilaisuuden myötä, kiusaamista esiintyi. Yksi haastateltava muisteli 

joutuneensa vaihtamaan paikkakuntaa ja käymään loppu vuoden siellä koulua, sillä 

koulussa kiusaamista esiintyi niin paljon. Myös toinen haastateltava kertoi, että toiset 

lapset kokivat eri murteen aluksi ongelmaksi, mutta ongelmat selvitettiin ja tämän jäl-

keen sopeuduttiin hyvin. Haastateltavien ollessa niin nuoria, pääsääntöisesti syrjimi-

nen ei suurimmalta osaltaan kohdistunut heihin. Vanhempi polvi koki enemmän syr-

jintää tai sanomista kantasuomalaisilta. Muutamalla haastateltavalla oli kokemusta ai-

nakin aluksi syrjinnästä esimerkiksi Kankaanpäässä. 

 

”Ne rupes haukkuu, et teit o lapsii o ni kauheesti,  

et menkää takaisin sinne Karjalaan.” 

 

Ruotsinkielisten kanssakin löydettiin sama sävel; näytettiin käsimerkein ja naureskel-

tiin. Syrjintää ei silloinkaan koettu vaikka yhteistä kieltä ei ollut. Toimeen tultiin silti. 

Murteita ihmeteltiin ja sanojen merkitystä.  

 

Jatkosodan jälkeen, kun Karjala menetettiin Venäjälle ja uudet rajat piirrettiin, piti 

myös sisäistää ajatusta uudesta alusta. Sopeutumisessa helpotti se, että useimmat sa-

malla alueella asuneet ihmiset sijoitettiin samalle alueelle Suomen puolella. Suurim-

malla osalla ainakin osa sukulaisista, perheestä ja ystävistä tuli samalle alueelle asu-

maan. Evakot pitivät yhtä. Suurimmalla osalla oli hyviä kokemuksia isäntäperheistä. 

Muutamat muistelivat, että paikkojen ollessa täynnä Suomeen saavuttaessa, heille tar-

jottiin nukkumapaikkaa myös vapaaehtoisesti. Nukuttiin vaikka lattialla tuvan puolella 

vieri vieren. Kouluikäisinä ollessaan kouluja ehdittiin käymään uudessa asuinympä-

ristössä jo talvisodan jälkeen sekä jatkosodan jälkeen, lähdettäessä viimeisä kertaa 
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evakkoon. Rippikoulun myös suurin osa kävi Suomen puolella. Tämä loi yhtenäi-

syyttä.  

 

Ruoan suhteen myös oli totuttelemista. Esimerkiksi leipä ei ollut täysin samanlaista 

kuin Karjalassa, makua kuvattiin jopa oudoksi. Reikäleivät roikkuivat katossa ja olivat 

aivan kivikovia, sitä eräskin haastateltava muistelee ihmetelleensä. Mutta kaikkeen 

tottui. Lisäksi omista ruokatottumuksista ei täysin tarvinnut luopua vaan ruokaperin-

teitä etenkin vanhempi polvi piti yllä.  

 

Sopeutumisessa auttoi myös perheissä esimerkiksi se, että osalla vanhemmilla työ-

paikka siirtyi myös mukana tai työelämästä sai hyvin pian kiinni muutettuaan Sata-

kuntaan. Myöhemmin lopullinen asuinpaikkakunta määräytyi etenkin haastateltavilla 

työn, koulutuksen tai esimerkiksi avioon menon puolesta. Puolison asuinpaikkakunta 

vaikutti paljonkin missä elämää aloiteltiin yhdessä.  

 

Valtio antoi mahdollisuuden lunastaa itsellensä tontteja, peltoa ja metsää, jotta elämä 

uudella maalla saataisiin alkuun. Valtio tuki elämän uudelleen aloittamista, osa muis-

telee, että rahallista tukeakin sai siitä mitä menetti Karjalaan. Lähinnä vanhempi polvi 

sitoutui siihen alueeseen missä mahdollisuus uuden rakentamiseen oli ja missä töitä 

oli. Myös ikä auttoi sopeutumisessa, sillä haastateltavat olivat alle täysi-ikäisiä sodan 

syttyessä ja jättäessään Karjalan. Näin heillä oli mahdollisuus uuden alkuun myös jos-

sain muualla.  

 

Aloiteltiin koulutuksia ja töitä haettiin. Osa kouluttautui Helsingissä ja jäikin sinne 

töihin tai meni muuten vain töiden vuoksi aivan ulkomaille asti käymään. Töitä tehtiin 

mistä niitä saatiin. Kuitenkin selvästi tuloksissa nousi ilmi se, että kauas ei uudesta 

kotipaikasta lähdetty tai sinne aina palattiin takaisin. Osa vastaajista jäi myös kotiin 

tekemään töitä tai auttamaan sinne osittain. Sopeutumisessa myös korostui asenne 

siitä, että vaikka koti oli siellä missä itsekin oli, ei silti tarvinnut luopua muistoista ja 

siitä mistä on alun perin tullut.  

 

Kaipuuta vanhaan paikkaan oli sekä että. Osa teki ja tekee edelleen vielä esimerkiksi 

yhdistysten kautta retkiä Karjalaan tai erinäisiin tapahtumiin, jotka pohjautuvat omiin 

juuriin. Osalle taas Karjalan merkitys ja muistot haluttiin säilyttää sellaisena kuin ne 
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lapsuuden kuvina mieleen olivat jääneet. Haastateltavien ollessa nuorempia lähties-

sään Karjalasta evakkoon, korostui tunneside ja ylpeys omista juuristaan. Kuitenkin 

tiedostettiin se, että lapsuuden maiset ovat muuttuneet. Erilaiset seuratoiminnat antavat 

edelleen mahdollisuuden pitää mukanaan sitä omaa kulttuuria ja tuoda karjalaisuutta 

osaksi omaa arkea vaikka lapsuuden maisemissa ei enää tulisikaan käytyä.  

 

”Ne on metsittynyt ne paikat mis me asuttiin, tiet ja kaikki tukossa. Miks mä menisin 

sinne ja ne vanhat muistot häipyy. Haluan muistaa ne niin kuin ne oli silloin.” 

 

Nykyään sopeutuminen on koettu niin, että karjalaisuus on sisällä päin, mutta satakun-

nassa asutaan. Edelleen joissain asia yhteyksissä voidaan nähdä karjalaisten ja sata-

kuntalaisten ero, kuten eräs haastateltava totesi kuulevansa nykypäivänkin, että ”jaa, 

se on niitä karjalaisia”. 

5.3 Voimavarat selviytymisen tukena uudessa asuinympäristössä 

Kun evakuointia lähdettiin suorittamaan, pyrittiin evakuoimaan saman alueen ihmisiä 

samoille aluille. Tämä auttoi sopeutumisessa, mutta se oli myös voimavara uudessa 

asuinympäristössä. Haastateltavat kertoivat karjalaisten olevan periksi antamattomia 

ja vilkkaita. Tämä jopa poikkesi siitä millaisia satakuntalaiset olivat. Perheeltä ja van-

hemmilta oli opittu työn ja tekemisen merkitys. Jo lapsena Karjalassa asuttaessa mui-

den ollessa peltohommissa, nuorimmaiset hoitivat kotia. Uudessa paikassa alettiin luo-

maan uutta kotia siitä mitä oli annettu. Eräs haastateltava lausui seuraavat sanat, jotka 

ovat otteita vanhasta laulusta, miten hän sen muisti: 

 

”Kuulkaa korpemme kuiskintaa,  

jylhien järvien loiskintaa. 

Meidän on luotava uudesta maa, 

raukat vain menköhön merien taa.” 

 

Voimavaroina korostui myös töiden teon mahdollisuus. Lisäksi ystävystyttiin naapu-

rien, työtovereiden, opiskelutovereiden ym. kanssa. Päästiin mukaan erilaisiin yhtei-

söihin. Autettiin toinen toisiaan. Eräskin haastateltava muisteli kuinka äiti kävi aina 
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ompelemassa eri kotitaloissa vaatteita. Evakkoon tulleet taas saivat käydä naapurissa 

soittamassa puheluita, kun joka talossa ei vielä puhelinta ollut. Evakoilta taas ostettiin 

maitoa. 

 

Lähes kaikki kertoivat, että oma jaksaminen nykyäänkin pohjautui siihen, että ei jääty 

paikalleen. Puolison menetettyä aloitettiin erilaisia harrastustoimintoja. Erilaisiin seu-

ratoimintoihin kuului moni vastaajista. Osa taas piti kovasti niin kotimaan kuin ulko-

maankin reissaamisista puolison kanssa, perheen kanssa ja yksinkin. Liikkumista 

myös kannatettiin, kuten jumppaa ja sauvakävelyä.  

 

Monellakaan haastateltavista ei käynyt kotipalvelua tai kotihoitoa haastatteluja suorit-

taessa, tehtiin niin paljon itse kuin pystyttiin. Kotihoidosta lähinnä oli lääkkeenja-

koapua, turvapuhelin, pyykkäysapua ym. Nämäkin palvelut olivat vain muutamilla 

haastateltavilla käytössä. Muutamalla kävi kotihoito säännöllisesti. Periksi antamatto-

muus näkyi siinä, että imuroitiin vaikka yksi huone per päivä. Muutamalla kävi esi-

merkiksi siivoja ja ikkunanpesijä.  

 

Perinteiden ylläpitäminen nähtiin positiivisena ilmiönä. Etenkin naispuoliset haasta-

teltavat kertoivat äidiltään oppineen esimerkiksi karjalanpiirakoiden ja karjalanpaistin 

teon. Luonto oli lähellä sydäntä. Sienestys, marjastus ja puutarhanhoidonkin osa koki 

merkitykselliseksi. Ruokaa arvostettiin. Uskonta ollessa ortodoksisuus, kulki se mu-

kana läpi elämän. Karjalassa myös oltiin kovia saunomaan. Eräskin haastateltava mai-

nitsi, että karjalaisten saunatottumukset erosivat selvästi satakuntalaisten saunatottu-

muksista. 

 

”Meiä isä sanos, et Karjalas käydää kaks kolmeki kertaa viikos saunas, 

ku ne ihmetteli kui te nii puhtai ootte.” 

 

Myös perheen rooli ja tuki jaksamisen kannalta oli tärkeää. Ystävien kanssa pidettiin 

yhteyttä, niiden kanssa joita vielä on. Mieltä piristivät myös muut henkilökohtaiset 

harrastukset, kuten esimerkiksi ikonimaalaus, taide, ompeleminen, kirjojen kirjoitta-

minen ja lukeminen. Positiivista asennetta pidettiin myös erittäin tärkeänä. Voimava-

roja syövänä kerrotaan menetykset lähipiirissä sekä oman voinnin heikkeneminen. 
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Sairaudet yrittävät lannistaa, mutta niiden kanssa on opittu pärjäämään mahdollisim-

man hyvin. 

 

Lähes kaikki vastaajat kertoivat kokevansa olevan edelleen juuriltaan karjalaisia. Mi-

tään vastaan satakuntalaisuutta ei ole. Pikku hiljaa karjalan murre on unohtunut ja sa-

takuntalainen kulttuuri on tullut osaksi elämää. Vaikka pääosin hyviä muistoja on ollut 

satakunnasta sekä tyytyväisyyttä sopeutumisesta sinne ja siellä elämisestä, korostui 

karjalaisuus silti vahvasti. Juuria kunnioitettiin syvästi, mutta todettiin kuitenkin, että 

koti on siellä missä asuu.  

 

”Mieleltäni olen aina karjalainen, 

niin kauan kuin elän.” 

5.4 Olemassaolokokemukset jotka ovat jäsentäneet elämää ja ikääntymistä 

Tuula Noreksen käsitys olemassaolokokemuksesta keskeisintä on kokemus elämi-

sestä, joka todentuu elämän eri tapahtumissa (Nores 1993). Sota-ajan kokemukset nä-

kyivät vahvasti omassa elämässä ja ikääntymisessä vahvistavana tekijänä. Myös esi-

merkiksi kasvatusperinteet, jotka oli opittu omien kokemusten kautta, kulkivat mukana 

osalla mukana edelleen. Periksi antamattomuus kumpuaa myös Karjalasta, opittuina 

vanhemmilta ja isovanhemmilta, sekä sota-ajan kokemuksien kautta. Juuri se periksi 

antamattomuus, vaikka vaikeita hetkiä oli koettukin jo lapsuudesta asti, on auttanut 

selviämään elämän vaikeissakin tilanteissa ja vahvistaneet elämässä pärjäämistä. 

 

”Etteenpäin pittää mennä iloisin mielin,  

ku ei valittamine auta.” 

 

Jo lapsuudesta asti koettiin monia muutoksia ja esimerkiksi muuttoja oli paljon. Muu-

tokset elämässä eivät antaneet lannistaa. Avioliiton kariuduttuakin yksi haastateltava 

kertoi, että ei jäänyt asiaa murehtimaan, vaan alkoi tekemään elämässä hänelle mielei-

siä asioita. Elämässä yleisesti keskityttiin asioihin, jotka ovat itselleen mieleisiä eikä 

turhaan murehdittu. 
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Ikääntymistä ei yleisesti koettu tekijänä, joka rajoittaisi tekemisen mahdollisuuksia. 

Elämän tuomat kokemukset ja näkemykset korostuivat selkeästi siinä, että ikääntymi-

nen koetiin osaksi elämää, mutta se ei estänyt toteuttamasta itseään. Eräskin haastatel-

tava mietti, kuinka kovasti valitetaan asioista, todellisuudessa aika pienistäkin asioista. 

Turhaan ei valiteta, tämä oli myös korostuva tekijä. Elämän, sairauksien ja ikääntymi-

sen tuomat haasteet koettiin harmittavana, mutta ei niinkään rajoittavana tekijänä. 

Poikkeuksellinen lapsuus ja karjalainen tausta vahvistivat elämänkatsomusta ja asen-

noitumista omaan elämään. Osalla haastateltavista oli raskastakin sairaushistoriaa. 

Asennoituminen elämään silti korostui positiivisena ilmiönä. Erään haastateltavan mu-

kaan elämässä on opittu siitä, että karjalaiset ovat joutuneet tekemään ja kärsimään, 

mikään ei ollut valmista: ”ruokaa ei oo tuotu pöytään.” 
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6 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

6.1 Tulosten tiivistys ja tarkastelu 

Tiivistettynä tuloksiksi saatiin, että muistot olivat yleisesti positiivisia. Konkreettiset 

muistot korostuivat enemmän, kuin tunnemuistot. Yleisesti haastateltavien tulokset 

mukailivat paljon samaa. Sopeutuminen koettiin helpoksi, sillä haastateltavat olivat 

ikänsä puolesta sen ikäisiä, etteivät olleet ehtineet aloittamaan aikuselämää Karjalassa. 

Muistot pysyivät mukana. Sosiaalisten suhteiden luomisessa ei koettu ongelmia. Oma 

jaksaminen nykyelämässä kumpuaa periksi antamattomuudesta ja siitä, ettei jää pai-

koilleen. Kokemusten merkitys nykyelämässä korostui. Kaikille karjalaiset juuret oli-

vat tärkeitä. Osalla kulkee edelleen karjalaisuus näkyvästi mukana arjessa esimerkiksi 

karjalaseuratoimintojen tai perinteiden kautta. Periksi antamattomuus ja poikkeuksel-

liset lapsuuden kokemukset ovat olleet vahvistava tekijä elämän kulussa.  

 

Tutkimustulokset antoivat paljon ajateltavaa. Kokemukset korostuivat paljonkin, jotka 

etenkin ovat määritelleet paljonkin omaa identiteettiäkin nykyelämässä. Kokemukset 

ja ajatukset ovat mielestäni muovanneet ihmisistä sen ihmisen mitkä he ovat nyt. Ajal-

lisesti tutkimusaihe oli haastava ja tutkimustuloksiin olisin halunnut paneutua syvem-

min. Mitä kaikkia yhtenäisyyksiä ja eriäväisyyksiä olisikaan voinut löytyä? Ihailen 

syvästi karjalaisten asennetta elämään ja tutkimuksen suorittamisen jälkeen oma elä-

mänkatsomukseni on laajentunut.  

 

Tutkijana pidin koko ajan haastateltavat ja heidän antamansa haastattelut yksilöinä. 

Kuitenkin lukiessani haastatteluja, huomasin paljon yhtäläisyyksiä, tämä jopa yllätti 

minua joltain osin. Samankaltaiset kokemukset yhdistävät ihmisiä ja tuovat heitä yh-

teen myöhemminkin. Omaa taustaa arvostettiin hyvinkin paljon ja sillä oli merkitystä 

koko loppu elämän. Muistelemisen aikana ihmiset rentoutuivat ja kertoivat asioita 

mielellään. Kertomisen aikana monellakin haastateltavalla muistoja vain tulvi mieleen 

eikä niitä muisteltu pahalla.  
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Vertaillessani tutkimustuloksia kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleisiin tutkimuksiin, 

muun muassa Riutamaa Eevan tutkimuksessa positiiviset tunnemuistelut korostuivat. 

Tutkimustulos tuki omaa tutkimustulostani, sillä pääasiassa ei pelkoa tunnettu vaan 

kaikkiaan konkreettiset – ja tunnemuistot olivat pääsääntöisesti positiivisia. Myös Ulla 

Savolaisen tutkimus muistelluista evakkomatkoista myötäilivät omia tutkimustulok-

siani: hänen tutkimustuloksissa muistelukerronta perustui lähinnä konkreettisiin paik-

koihin ja muistoihin. Liisa Ahokkaan muistitietotutkimuksen tulos karjalaisten koke-

muksista ensimmäiseltä evakkomatkalta oli se, että eri kertojien välissä oli paljon yh-

tenäisyyksiä etenkin kokemuksien tasolla. Tämä korostui myös omassa työssäni hy-

vinkin paljon. Liukko-Sipi Markon tutkimuksessa tutkittiin sijoitettujen evakoiden so-

peutumista, huoltamista ja asuttamista Pohjois-Satakunnassa. Sopeutuminen todettiin 

olleen hyvää tutkimustuloksissa. Tämä tuki omassa tutkimuksessani todettuja tuloksia 

siitä, että sopeutuminen oli onnistunutta. 

 

Karjalaisten kokemuksia ja identiteettiä yritin saada itselleni selvennettyä useamman 

kerran. Aloin miettimään, miten voisi kuvailla kokemusten merkitystä elämässä mah-

dollisimman hyvin, siten, että muutkin ymmärtävät sen tärkeyden ja erilaisuuden. 

Muotoilin asian näin: 

 

”Ihminen on kuin puu, juuret ovat syvällä maassa. Mutta puun kokema elämä ja eri-

laiset itsestäkin riippumattomat kokemukset muovaavat puusta sen millainen se on 

nyt. Puun oksat voivat haarautua ja levitä kauaskin, kannatella ja kokea paljon elä-

mää. Kuitenkin ne oksat ja lehdet, kaikki se mistä puu on saanut voimaa kasvaa, tu-

lee juurista. Juuret ovat vahvasti maassa – ilman juuriani ja elämän tuomia koke-

muksia en olisi Minä.”  

 

Tutkimustulokset antoivat mielestäni vastaukset tutkimuskysymyksiini sekä täyttivät 

opinnäytetyöni- että omat tavoitteet. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on nyt tut-

kittua tietoa käytettävissään evakkojen kokemuksista, joita he voivat hyödyntää esi-

merkiksi työssään evakkojen ja vastaavia kokemuksia kokeneiden parissa, kuten esi-

merkiksi maahanmuuttajien kanssa. He voivat hyödyntää haastatteluissanikin käytet-

tyä pohjaa olemassaolokokemuksiin pohjautuneista kysymyksistä ja määritellä hoidet-

tavansa olemassaolokokemuksia jostain merkittävästä elämän osa-alueesta, joka on 
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vahvana osa ihmisen elämää. Näin he voivat hyödyntää saamaansa tietoa osana hoi-

dettavan hoitoa. Toivon myös, että tutkimustulokset herättävät ajatuksia siitä, kuinka 

merkityksellisiä asioita eri kokemukset ihmisten elämässä ovat. Muistettavaa onkin, 

että kokemukset ovat yksilöllisiä ja tutkimustulosten kautta saadaan tietoa yleisesti 

käyttöön. 

 

Tutkimistuloksien hyödyntämistä hoitotyössä puoltaa myös Kirsi Ruotsalaisen tekemä 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Elämän tarinat muistisairaanhoitotyössä. Tutki-

muksen tarkoituksena oli tuoda esille hoitajien kokemuksia elämäntarinatietojen ke-

räämisestä sekä niiden hyödyntämisestä, kun työskennellään muistisairaiden kanssa. 

Tuloksina saatiin, että elämäntarinan hyödyntäminen on koettu hyväksi hoitotyössä. 

Asiakas voidaan huomioida yksilöllisemmin kun tiedetään hoidettavan asiakkaan eri-

laisista tavoista ja tottumuksista. Asiakkaan käyttäytymistä voidaan myös ymmärtää 

paremmin kun taustoista tiedetään. Vuorovaikutus voi toimia paremmin ja hoitotyön 

laadukkuus nousee. Elämäntarinan hyödyntäminen myös luo luottamusta hoitajan ja 

asiakkaan välille, samoten asiakkaan omaisten välille. Asiakkaan tyytyväisyys, turval-

lisuuden tunne ja mieliala koettiin paranevan elämäntarinoita hyödynnettäessä. (Ruot-

salainen 2010, 30–31, 34.) Koen, että tutkimustulokseni vastaavat esimerkiksi siihen, 

että näitä tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyössä ja ne voi toimia pohjana evakoiden 

ja vastaavia kokemuksia kokeneiden hoitotyölle. Kirsi Ruotsalaisen opinnäytetyön tu-

lokset tukivat tavoitteitani.  

6.2 Pohdinta tutkimuksen suorittamisesta 

Kaiken kaikkiaan koin tutkimuksen tekemisen antoisaksi ja opettavaiseksi. Haastatel-

tavien tarinat koskettivat minua syvästi ja koinkin useasti hoitajan ”viettiä” ja velvol-

lisuutta haastatteluja suorittaessani. Vaikeuksia tuottikin pitää itsensä haastattelijana, 

ei hoitavana hoitajana.  

 

Oma osaamiseni ja ajatteluni syventyi tehdessäni tutkimuksellisen opinnäytetyön. 

Koin halua, että olen oman työni ja valitsemani aiheen asiantuntija. Pääsin harjoittele-

maan haastattelemista ja haastatteluja purkaessani huomasin itsessänikin paljon asi-

oita, joita voisin muovata jatkossa. Olen ehkä liikaakin ”asioihin takertuja”, joka ei 
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välttämättä ole hyvä kaikissa haastattelutilanteissa. Tarkentavia kysymyksiä saa esit-

tää, mutta joskus liika on liikaa. Olemassaolokokemus teoreettisesti oli itselleni täysin 

uusi asia, jota aion varmasti hyödyntää tulevaisuudessa toimiessani sairaanhoitajana. 

Asiaa tulisi mielestäni nostaa enemmän pinnalle ja ottaa osaksi hoitotyötä. Esimerkiksi 

elämän aikajanoja ym. voidaan hyödyntää hoitotyössä, mutta harvemmin niitä tulee 

etenkään ikäihmisten kanssa työskennellessä nähtyä. Mielestäni jokaiselle hoidetta-

valle, ikään katsomatta, olisi hyvä luoda joko hoidettavan tai omaisten kautta jokin 

raami kokemuksista elämässään, jotka voisivat vahvasti vaikuttaa omaan identiteettiin 

ja yksilöllisen hoidon onnistumiseen. Tämä taas voi edes auttaa luomaan positiivisia 

hoitokokemuksia ja hoitosuhteita hoitohenkilöstön sekä potilaan välillä.  

6.3 Tutkimuksen haasteet  

Haasteena opinnäytetyön aineison keräämisessä ja raportin kirjoittamisessa oli se, että 

alun perin tästä samasta aiheesta oli tekemässä toinenkin opiskelija opinnäytetyötä. 

Tarkoituksena oli, että kaksi tutkijaa muodostavat yhden yhteisen tutkimusraportin. 

Molemmilla oli jaettuna saman verran haastateltavia ja tarkoitus oli, että molemmat 

suorittavat oman osuutensa haastattelemalla ja purkamalla haastattelut. Työ koki yl-

lättäen takaiskun, kun haastatteluja oli jo aloitettu minun puolestani. Työn toinen osa-

puoli ei jatkanutkaan opiskelujaan, joten kaikki vastuu jäi minulle haastattelujen teke-

misestä myöten. Onnekseni ohjaava opettaja löysi toisen hoitotyön opiskelijan suorit-

tamaan puolet haastatteluista. Kuitenkin haastattelujen purkaminen jäi minun vastuul-

leni sekä raportin laadinta. Monesti mietin kuinka tästä selviän ja miten saan työni 

tehtyä mahdollisimman luotettavasti? Omassa elämässäkin tuli myös suuria muutok-

sia, jonka johdosta työn valmistuminen lykkääntyi vuodella. 

 

Monia eettisiä kysymyksiä kohtasin matkan varrella, kuten esimerkiksi ajallisesti en 

voinut purkaa haastatteluja täysin puhtaasti litteroiden, vaikka alun perin se oli suun-

nitelmissa. Kuitenkin olin myös sanani antanut haastateltaville allekirjoitetuissa sopi-

muksissa, että purkaan haastattelut sanasta sanaan. Miten toimin, jotta toimin mahdol-

lisimmat oikein? Yhdessä opettajan kanssa sovimme, että puran haastattelut siten, että 
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nostan korostuneet aihealueet esille haastatteluja purkaessani siten, ettei työn luotetta-

vuus vaarannu. Lisäksi litteroin mahdollisimman paljon haastatteluja, sen verran 

kuinka ajallisesti siihen pystyn. 

 

Haastatteluista myös muodostui ajallisesti pitkiä. Pyrin pysymään laadituissa raa-

meissa, mutta koin hankalasi ohjata haastateltavaa kertomaan tarinaa niin kuin hän 

haluaa, mutta tiivistetymmin. Herkästi asiat hyppäsivät asiasta toiseen. Pohdinkin, oli-

siko ollut järkevämpää toteuttaa haastattelu esimerkiksi pienemmällä määrällä haasta-

teltavia, oliko aihe-alue ja teemahaastattelun aihe-alue liian laaja. Rajausta selkeästi 

olisi pitänyt tehdä. Lisäksi haastateltavien tausta myös olisi pitänyt huomioida parem-

min valittaessa kuinka monta haastateltavaa valitaan. Elämänkokemusta ja täten muis-

teluja oli paljon, asioita kerrattiin välillä monestikin haastattelujen aikana. Näin yh-

delle ihmiselle työtä oli hyvin paljon monin eri vaiheineen. Näenkin tämän aiheisen 

tutkimuksen suoritettavan ennemmin pro graduna tai useamman ihmisen suoritteena. 

Kirjallisuuskatsauksessakin ylemmän AMK – tutkimuksessa tarkasteltiin valmiita 

haastatteludokumentteja, sillä teemahaastattelu koettiin liian aikaa vieväksi annettui-

hin tunteihin nähden. Itselleni teemahaastattelu tiedonkeruu – menetelmänä oli yllät-

tävää, kuinka paljon ajallisesti se vie aikaa. Myös kaksi haastattelijaa tuotti sen puo-

lesta vaikeuksia, että esimerkiksi kaksi haastattelijaa ei aina keskittynyt samoihin asi-

oihin haastattelun aikana kuten kysymysten esille tuomisessa tai esimerkiksi vain taus-

tahälyn poissulkemisessa. Kuitenkin pääasia oli, että lopputulos oli sama ja siihen 

päästiin. Jos aikaa olisi ollut, olisin halunnut vielä syventyä tutkimustuloksiin parem-

min ja teemoitella olemassaolokokemukset. 

6.4 Jatkotutkimusehdotus 

Väestön ikääntyessä ja muistisairauksien lisääntyessä ihmisen kokonaisvaltaiseen yk-

silölliseen hoitoisuuteen tulee haastetta. Jatkotutkimushaasteena näen, että ihmisen yk-

silöllisiä kokemuksia hyödynnetään hoitotyössä. Jatkotutkimus ehdotuksena esitän, 

että tutkitaan miten yksilöllisten menneisyyden ja nykyisten olemassaolokokemusten 

hyödyntäminen hoitotyössä näkyy vaikka puolessa vuodessa tai vuodessa? Koros-

tuuko olemassaolokokemusten hyödyntäminen esimerkiksi positiivisena ilmiönä yk-
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silöllisessä hoitotyössä? Tutkimuksessa ihmisen kartoitettua yksilöllistä kokemustie-

toa hyödynnettäisiin osana hoitotyötä ja tutkittaisiin sen vaikuttavuutta kokonaisval-

taisen hoidon onnistumisessa. 
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”Mä Karjalan hengessä elän.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

LÄHTEET 

Ahokas, L. 2009. Evakkomatkalla: Karjalaisten kokemuksia ensimmäiseltä evakko-

matkalta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto: Suomen historia. Viitattu 19.9.2009 

Hirsikorpi, M. & Perätalo, M. 2015. Muistisairaan kivun tunnistaminen ja lääkkeetön 

kivun hoito – opas henkilökunnalle. Opinnäytetyö. Diakonia –ammattikorkeakoulu. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111916813 Viitattu 17.5.2018 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Ilonen, A. 2013. Rajan lapset: identiteettityö Kannaksen evakkojen sukupolvissa. 

Väitöskirja. Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-642-4 Viitattu 6.9.2016 

Järvenpää, J. 2012. Sotalapsista seniorikansalaisiksi: elämäntarinat sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012092613881 Viitattu 6.9.2016 

Kananen, H, K. 2010. Kontrolloitu sopeutuminen: Ortodoksinen siirtoväki sotien jäl-

keisessä Ylä-Savossa (1946-1959). Väitöstutkimus. Jyväskylän yliopisto. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4119-2 Viitattu 6.9.2016 

Karjalanliitto ry:n www-sivut. 2016. Viitattu 24.5.2016 & 19.9.2016. 

http://www.karjalanliitto.fi/ 

Liukko-Sipi, M. 1999. Kannakselta Satakuntaan: Tyrvään ja Vammalan kauppalan 

siirtokarjalaiset 1944-1960. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yli-

opisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1999793402 Viitattu 6.9.2016 

Luovutetun Karjalan www-sivut. 2016. Viitattu 24.5.2016 & 19.9.2016. 

http://www.luovutettukarjala.fi/  

Mäkelä, K. (toim.) 1990. Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gau-

deamus. 

Nores, T. 1993. Olemassaolokokemus: Naisvanhuspotilaan olemassaolokokemusta 

koskeva käsitteellinen ja empiirinen analyysi. Turku: SHKS.  

Nykysuomen sanakirja 1. 1980. Juva: WSOY. 

Nykysuomen tietosanakirja: yleistieto. 1993. Porvoo: WSOY. 

Porin kaupungin www-sivut. 2016. Viitattu 23.5.2016. https://www.pori.fi  

Reserviläisliitto ry:n www-sivut. 2016. Viitattu 24.5.2016. http://www.reservilais-

liitto.fi/sotiemme_veteraanit  

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111916813
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-642-4
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012092613881
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4119-2
http://www.karjalanliitto.fi/
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1999793402
http://www.luovutettukarjala.fi/
https://www.pori.fi/
http://www.reservilaisliitto.fi/sotiemme_veteraanit
http://www.reservilaisliitto.fi/sotiemme_veteraanit


38 

 

Riutamaa, E. 2016. Maan korvessa kulkevi: Evakkolasten kasvukokemusten tunne-

muistot ja hyvinvointi. Väitöskirja. Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-

951-29-6551-9 Viitattu 19.9.2016  

Ruotsalainen, K. 2010. Elämäntarinat muistisairaan hoitotyössä. Opinnäytetyö. Mik-

kelin Ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120116479 Viitattu 

17.5.2018 

Ruusuvuori, J. Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.) 2010. Haastattelun analyysi. 

Tampere: Vastapaino.  

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 

Tampere: Vastapaino.  

Savolainen, U. 2015. Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka: Tutkimus evakkolapsuu-

den muistelukerronnan poetiikasta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9451-07-7 Viitattu 6.9.2016 

Sonninen, A, L., Grönlund, E., Haarala, R., Holopainen, A., Kiikkala, I. & Wilsk-

man, K. 1998. Hoitotyön ulottuvuuksia: Näkökulmia ammattikieleen. Helsinki: Suo-

men Sairaanhoitajaliitto Ry. 

Talvisotayhdistys ry:n Talvisota www-sivut. 2016. Viitattu 24.5.2016. 

http://www.talvisota.fi/etusivu  

Raninen-Siiskonen, T. 1999. Vieraana omalla maalla: Tutkimus karjalaisen siirto-

väen muistelukerronnasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. 

 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6551-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6551-9
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120116479
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9451-07-7
http://www.talvisota.fi/etusivu


 

 

Liite 1 

 



 

 

Liite 2 

 

SUOSTUMUS HAASTATTELUUN OSALLISTUMISESTA 

 

Haastattelun tarkoitus on selvittää Karjalasta Satakuntaan muuttaneiden evakkojen eli 

siirtokarjalaisten kokemuksia. Haastattelijana toimii Satakunnan ammattikorkeakou-

lussa hoitotyön -koulutusohjelmaa opiskeleva Laura Kallila.  

 

Haastattelu suoritetaan suostumuksen allekirjoituksen jälkeen ja se nauhoitetaan. 

Haastattelussa esille nousemat asiat kirjataan tietokoneelle ja tämän jälkeen nauhoite 

tuhotaan. Kun kirjallinen tuotos haastattelusta on valmistunut, kirjattu haastattelut tu-

hotaan. Haastattelua hyödynnetään vuonna 2017 syksyllä valmistuvassa opinnäyte-

työssä. 

 

OLEN HALUKAS OSALLISTUMAAN HAASTATTELUUN JA ANNAN LUVAN 

HAASTATTELUN NAUHOITUKSEEN SEKÄ NAUHOITUKSEN KÄYTTÖÖN 

TUTKIMUKSELLISESSA OPINNÄYTETYÖSSÄ: 

 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

AIKA JA PAIKKA 

 

 

PUHELINUMERO 

 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

Haastattelijan yhteystiedot: 

Sairaanhoitajaopiskelija Laura Kallila 

Puh. 040 813 1778 

Sähköposti: laura.kallila@student.samk.fi 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

mailto:laura.kallila@student.samk.fi
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HAASTATTELURUNKO 

 

Ikääntyneen elämäntarina hoitotyön tukena: Karjalasta Satakuntaan muuttanei-

den kokemuksia 

 

Haastattelua ohjaa olemassaolokokemuksen – käsite, jonka tarkoitus on sisäistää ker-

tojan kokemus ja näkemys ja tuntemus elämästään ja sen merkityksestä menneisyy-

dessä ja nykyisessä elämässä.  

 

Haastatteluteemoja: 

 

1. Elämänhistoria:  

a. kokemukset Karjalasta 

b. mistä joutui luopumaan 

c. matka Karjalasta Satakuntaan ja asettuminen tänne 

2. Mikä ja kuka on ihmisenä? 

a. oma identiteetti 

b. kokemukset Satakuntaan muuttamisesta 

3. Mitä ajattelee nykyisestä elämästä? 

a. oma jaksaminen 

4. Millaisia ihmissuhteita/harrastuksia on? 

a. perhe/ystävät 

b. ajankulu/tekemiset 

5. Millainen on nykyinen vointi? 

a. sairaudet 

b. toimintakyky 

6. Millaisia hoitokokemuksia on? 

a. hoitojärjestelmät: kotihoito/laitoshoito 

b. hoitoon/huolenpitoon osallistuvat ihmiset 

7. Mitä omaa on jäljellä? 

a. karjalaisuus/satakuntalaisuus 

b. koti/läheiset ihmiset/merkittävät asiat, esineet 
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Dia 1. 
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