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ALKUSANAT 

Kun liikutaan umpihangessa eli tahan asti tutkimattomalla alueella, on uhkaa

massa vaara, etta esitys paisuu yli suunniteltujen mittojen. Siirtolaisuus on kuiten

kin siksi monisarmainen ilmio, ettei sen kuvaaminen ja ymmarrettavaksi saattaminen 

voi tapahtua Iyhyesti tekematta vakivaltaa monille kehityslinjoille ja tarkeille taus

tatek i joi lie. 

Taman tyon valmistumisen jalkeen tarkoitukseni on ryhtya laatimaan varsinaista 

austral iansuomalaisten h istoriaa. 5 iksi 01 isin kiitoll inen kaikista kommenteista ja 

neuvoista . 

Mieluinen velvollisuuteni on kiittaa Suomen Akatemian humanistista toimikuntaa, 

joka ensin rahoitti Kyselylomakkeen painatuksen Australiassa ja sitten myonsi minulle 

tutkimusassistentin viransijaisuuden v. 1973. Brisbanessa ilmestyvaa Suomi-Iehtea 

kiitan kyselylomakkeen tehokkaasta levityksestti samoin kuin erilaisia jarjestoja ja 

yksityisia henkiloita, jotka osallistuivat tahan tyohon. Erityisen kiitoksen ansaitse

vat tyovoimaministerio ja Emil Aaltosen saatio, joiden taloudellinen tuki huomatta

vasti helpotti sopeutumistani takaisin Suomeen. Olen kiitollinen opinahjoilleni Tu

run yliopiston yleisen historian laitokselle ja Australian National University' lie ja 

erityisesti opiskeluni ohjaajille: prof. Vilho Niitemaalle ja Dr. Charles A. Pricelle. 

Kiittin merkonomi Markku Laitista erityisesti materiaalin koodauksesta ja humanisti

sen tiedekunnan matemaatikkoa Matti Rantasta huolell isesti tehdyista tietokoneajois

ta. Edelleen kiitan toimistosihteeri Mai ja-Liisa Kal hamaa suurta karsivall isyytta 

vaatineesta puhtaaksikirjoituksesta. Lopuksi lausun kiitokseni Siirtolaisuusinstituu

tille, jonka perustamiseen osallistuminen on ollut niin kiehtova tehtava, etta se 

on viivastyttanyt tutkimuksen valmistumista, siita etta tama tyo on saanut kunnian 

aloittaa instituutin suomenkielisen julkaisusarjan. 

Taman monessa suhteessa puutteellisen tutkimuksen haluaisin omistaa niille tu

hansille suomalaisille siirtolaisille, jotka perustivat kotinsa Etelanristin aile silti 

unohtamatta synnyinsijojaan. 

T urussa, uudenvuodenaattona 1974 

Olavi Koivukangas 
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JOHDANTO 

1 . Yleista 

Viimeisen sadan vuoden aikana on Suomesta siirtynyt ulkomaille lahes 800 000 

henkiloa, joista on palannut takaisin arviolta 370000. Ilman siirtolaisuutta Suomen 

vakiluku hipoisi nyt 6 miljoonaa . 1 Suomalaisen kulttuurin olisi tarkeata selvittaa 

taman kansanosan (noin 1/10 vaestosta) maastamuuttoon Iii ttyvia asioi ta, nai den ih

misten oloja uusilla asuinpaikoilla seka erityisesti sita, missa maarin he ovat sailyt

taneet suomalaiset erikoispiirteensa. Vuosikymmenien kuluessa on kuitenkin ilmesty

nyt vain muutamia tutkimuksia2 , ja useat naista ovat keskittyneet Yhdysvaltoihin 

suuntautuneeseen siirtolaisuuteen. Tama johtuu siita, etta ns. vanha siirtolaisuus 

kohdistui paaasiassa Yhdysvaltoihin, kunnes maahan paasya alettiin rajoittaa vuo

sina 1921 ja 1924 ottamalla kaytantoon kiintiojarjestelma. Sen sijaan siirtolaisuus 

Kanadaan, jonne Suomesta suuntautui muuttoliiketta erityisesti 1920-luvulla, on 

toistaiseksi jaanyt vahaiselle huomiolle . Copper Cliffissa Kanadassa asuva rovasti 

Yrjo Raivio kirjoittaa kanadansuomalaisista tutkimusta, jonka pitaisi valmistua v. 

1975 aikana. Nain ollen ei ole ihme, etta suomalainen siirtolaisuus muihin maano

siin, erityisesti Afrikkaan, Australiaan ja Etela-Amerikkaan on saanut osakseen vie

la vahemman huomiota. Tama johtuu muuttoliikkeen suhteellisesta vahaisyydesta, 

maaramaiden etaisyydesta ja vaikeudesta hankkia tu.tkimusaineistoa kyseisilta alu

eilta. Nama maanosat ovat parhaillaan, tai ovat vahitellen tulossa, maaratietoi

sen tutkimustoiminnan piiriin . Turun yliopiston yleisen historian laitoksella alet

tiin vuonna 1963 laaja siirtolaistutkimusprojekti tavoitteena kokonaisesitys 

1. Komiteanmietinto 1970: B 112, 16. 
2. Suomessa tehdyista siirtolaistutkimuksista ovat tarkeimmCit Kilpi 1917, Engelberg 

1944, Backman 1945, Lento 1951, Jutikkala 1959, Toivonen 1963, Myhrman 
1972 ja Kero 1974. 
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kaukosiirtolaisuudesta. 1 Tahan liittyviin tutkimuksiin kuuluu myos Suomen Austra

lian..siirtolaisuus, josta nyt esitettava tutkimus muodostaa osan. 

Ennenkolmen vuoden stipendimatkaani Austral iaan tammikuussa 1969 austra-

liansuomalaisten historia on ollut tutkimatonta aluetta. Suomalaisista siirtolaisista ker

rotaan kylla muutamissa matkakirjoissa, 2 mutta syvall isempaa perehtymista esi intyy 

vain PAJUSEN kirjassa. Tallaiset matkakirjat - oikein kaytettyina - voivat antaa hyo

dyllista lisavalaistusta ongelmille. Myos Australiassa on viime vuosina ilmestynyt kak-
3 

si suomalaisia siirtolaisia kasittelevaa kirjaa. HOIPON kirja kuuluu lahinna kauno-

kirjallisuuteen, perustuen jossain maarin tiettyihin suomalaiskohtaloihin. OJAN teos 

sen sijaan pohjautuu vanhoihin paivakirjamerkintoihin. 

Australia on maaratietoisesti pyrkinyt selvittamaan omaa siirtolaisuuttaan, lukui

sia tutkimuksia on ilmestynyt brittilaisesta seka etela- ja keskieurooppalaisesta siirto-
4 

laisuudesta. Australiassa tekemani vaitoskirja skandinaavisesta siirtolaisuudesta 
5 

pyrki tayttamaan yhden aukon Australian siirtolaistutkimuksessa. Tassa tyossa on 

Suomea luonnollisesti kasitelty yhtena Skandinavian osana. Muihin pohjoismaalai

siin verrattuna suomalaisia on 1900- luvulla ollut eniten Australiassa (nykyaan noin 

40 %). Tutkimustyoni pitkan tahtayksen tavoitteena on julkaista monografia austra

liansuomalaisista. Kun tama tyo aikanaan valmistuu, suurin aukko Australian siirto

laishistorian tutkimuksessa jaa Ita-Euroopan kohdalle. Nyt esitettava tyo onkin vain 

sivujulkaisu, jonka saattaminen yleiseen tietoisuuteen.- ilmeisista puutteistaan huo

limatta - on katsottu tarpeelliseksi. Suomen Australian-siirtolaisuudella on myos laa

jempaa merkitysta siirtolaisuuden an sich analysoimisessa ja kuvaamisessa osana kan

sainvalista muuttoliiketta. Samalla tutkimus tarjonnee jonkinlaista vertailupohjaa 

esim. pal jon laajemmalle Suomen Ruotsin-siirtolaisuudelle. 

Vain vahainen osa Suomen valtamerentakaisesta siirtolaisuudesta on paatynyt 

Austral ian kaukaiselle - ja usein kuivalle - maaperalle; Austral iassa on talla het

kella toistakymmentatuhatta Suomessa syntynytta henkiloa. Siirtolaisuus Uuteen 

1. Niitemaa 1971, 146-150. 
2. Malmberg 1929, Pohjanpalo 1931, CastrEfi 1960, Pajunen 1961 ja Pankola 1965 

(2. painos). 
3. Hoipo 1970 ja Oja 1972. 
4. Ks. Pricen siirtolaisuusbibliografiat 1966 ja 1971. 
5. Koivukangas 1974. 
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Seelantiin on ollut vahaista, eika sikalainen suomalaisjoukko ole koskaan noussut 

paria - kolmea sataa suuremmaksi. Vahapatoisyydestaan huolimatta Suomen Austra

lian-siirtolaisuus on ollut osa suurempaa kokonaisuutta. Ilmion saattamiseksi laajem

piin yhteyksiin seuraavassa tarkastellaan Australian siirtolaisuutta yleisemmin. Kos

ka tama tutkimus keskittyy toisen maailmansodan jalkeiseen aikaan, jolloin Austra

lia lahti maaratietoisen ja aktiivisen siirtolaispolitiikan tiel Ie, em. nakokulma on 

01 ee II i sen tarkea. 

Vuodesta 1788, jolloin kapteeni Phillips pystytti Englannin lipun Port Jackso

nin lahden rannalle nykyisen Sydneyn tienoille, aina tahan paivaan asti eurooppa

laisen Australian historia on ollut siirtolaisuuden historiaa, vaikka asutus alkoikin 

rangaistussiirtolana. Vahitellen erillaan sijaitsevat siirtokunnat kehittyivat osaval

tioiksi ja muodostivat vihdoin v. 1901 Australian liittovaltion. 

Australiaa on joskus verrattu boa-kaarmeeseen, joka kerralla nielee suuren maa

ron siirtolaisia ja sitten sulattaa heito pitkon ajan. Maan historiaa, jopa Suomen 

Australian siirtolaisuutta, tarkasteltaessa tomo noyttoo pitovan paikkansa - suoma

laiset lienevat olleet huonosti sulavaa "ravintoa". Kun ottaa huomioon aikoinaan 

kuukausia kestoneen ja usein vaarallisen merimatkan, kuuman ilmaston ja mao peron 

karuuden, on ymmorrettavoo, etta siirtolaisuuden huippukaudet sijoittuvat esim. 

1850-luvun kultaloytojen aikaan ja kausiin, jolloin Australia osallistui siirtolais-

ten matkakustannuksiin. Eri osavaltiot ja my os liittovaltio pyrkivat edistomaan 

siirtolaisten saapumista, mutta vasta toisen maailmansodan antaman opetuksen poh

jalta aloitettiin kokonaisvaltainen siirtolaispolitiikka. Japanilaisten tunkeutumi-

nen toisessa maailmansodassa aivan Australian porteille oli melkoinen jarkytys moan 

asukkaille. Sodan poattyesso Australiassa oli vain 7.4 miljoonaa ihmisto lohes Eu

roopan kokoisella alueella. "Keltainen vaara", joka vaivoin oli onnistuttu torfu

moan sodan aikana, oli yho pohjoisessa, ja poliitti~et mullistukset Aasiassa lisosivot 

tilanteen epovarmuutta. Moan talouselomo oli lamassa sodan jolkeen; oli kova puu

te asunnoista, kouluista, sairaaloista, liikenneyhteyksisto, energiasta, kulutustava

roi sta jne. Onneksi maalla 01 i runsaat koyttomottomot luonnonvarat; tarvitti in tyo

voimaa koynnistomaon rattaat, jotta moan talouselomo alkaisi elpya. 

Toto ulko- ja sisopoliittista taustaa vasten kohosi ikaan kuin maan sydomesta 

huuto: tarvitsemme lisoo ihmisia, ei yksistaon puolustamaan Australian rannikoita, 

vaan kohottamaan maa vaurauteen ja hyvinvointiin . Niinpa heti sodan jolkeen 
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v. 1945 lyovaenpuolueen hallitus paCitti aloittaa laajamittaisen ohjelman vakiluvun 

lisaamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin yhden prosentin vuotuinen vaestonkasvu siirto

laisuuden avulla. Ohjelmaa toteuttamaan perustettiin erillinen siirtolaisministerio . 

Parempaa ajankohtaa tuskin olisi voitu valita. Eurooppa oli viela polvillaan 

maailmansodan jaljilta, sen elintaso oli painunut alhaiseksi, kulutustavaroista oli 

kova puute ja sadattuhannet ihmiset olivat ahdettuina pakolaisleireihin valmiina 

aloittamaan uuden elaman missa tahansa - jopa Euroopan ulkopuolella. Yhteistyos

so kansainvalisen pakolaisjarjeston (IRO) kanssa yli 300000 pakolaista siirrettiin

kin Australiaan 1940-luvun lopussa ja 1950-luvun alussa. Maan vakilukuun nahden 
1 

tama 01 i ennatys, ja I ukumaarai sesti vain Yhdysvallat otti suuremman macron . 

Lahinna Ita-Euroopasta kotoisin olevat pakolaissiirtolaiset osoittautuivat hyodylli

seksi ruiskeeksi maan talouselamalle. Useat heista olivat ammattitaitoisia, jopa 

akateemisesti sivistyneita, ja he sopeutuivat suhteellisen nopeasti ja hyvin uuteen 

ympar istoonsa. 

Samaan aikaan ruvettiin innokkaasti varvaamaan siirtolaisia Brittein saarilta . 

Alkuperaisena tavoitteena oli saada brittilaisia suhteessa 10:1 muihin kansalliSJuk

siin nahden, mutta tasta tavoitteesta jouduttiin pian tinkimaan, koska Brittein saa

rilta ei ollut tarpeeksi tulijoita. Saadakseen lisaa siirtolaisia Australia teki useim

pien Keski- ja Etela-Euroopan maiden kanssa bilateraalisen sopimuksen matka-avus

tus ten myontamisesta ja toimi yhteistyossa Euroopan hQllitusten muodostaman sii rto

laiskomitean (ICEM) kanssa. Kaytannossa nama sopimukset merkitsivCit rajoittama

tonta siirtolaisuutta Euroopasta Australiaan, vaikka jonkin aikaa 1950-luvulla ete

laeurooppalai sten maahanpaasya rajoitetti in, jottei eri kansall i suuksien val inen 

tasapaino olisi jarkkynyt liikaa. Muutenkin Australian hallitus olisi mieluimmin 

nahnyt siirtolaisuuden lisaantyvan Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista kuin Etela

Euroopasta . N iinpa 1950-luvun puolivalista matka-avustusta alettiin myontaa 

my os pohjoismaalaisi lie si irtolaisille. Tama aloitti uuden vaiheen Suomen Austra

I ian-siirtolaisuudessa. 

Mutta ennen kuin mennaan suomalaisten Austral iaan muuttoon, lienee paikal-

1 . Patridge 1955, 406; Reese 1964, 136- 137 ja Clark 1969, 250 - 251. 
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laan todeta Iyhyesti, kuinka Australian laaja siirtolaisohjelma on toteutunut. 

Vuodesta 1947 vuoteen 1970 Austral ia on saanut yl i kaksi ja puol i mil joonaa 

siirtolaista, mista nettosiirtolaisuus on jonkin verran yli kaksi miljoonaa. Austra

liassa syntyneine lapsineen sodan jalkeisten siirto laisten maara oli v. 1970 lahes 

2.9 mil j. ihmista el i 23 % maan tuolloin 12.5 mil joonaisesta vaestosta, ts . 58 % 
1 

sodan jalkeisesta vakiluvun kasvusta on siirtolaisuuden ansiota. Alkuperainen 

tavoite, yksi prosentti vuotuiseksi vakiluvun kasvuksi, ei kuitenkaan ole taysin 

toteutunut. Kun huippuvuonna 1949-50 (ns. financial year heinakuun alusta seu

raavan vuoden kesakuun loppuun) paastiin yl i kahden prosentin, keski maarainen 

kasvu on ollut 0.9 %, joten kokonaisuudessaan tulosta voidaan Australian kannal

ta pitaa hyvana. Enemman kuin puolet siirtolaisista on ollut ei brittilaista alkupe

raa, mm. noin 30:sta Euroopan maasta. Suurin osa siirtolaisista sai Australian val

tion matka-avustuksen. Siirtolaisuuden merkitysta osoittaa se, etta v. 1966 melkein 

joka viides Australiassa asunut henkilo oli sodan jalkeen maahan tullut siirtolainen 

tai tallaisen lapsi. 2 Tama myos selittaa, miksi siirtolaisuutta tutkitaan Australias-

sa intensiivisesti. 

2. Lahteet ja metodit 

(a) Ti lastot 

Tutkimuksen perustar.a ovat viraliiset vaestolaskennat ja siirtolaistilastot seka 

Australiassa etta Suomessa ja Australiassa v. 1970 suorittamani postihaastattelu. 

Australiassa suomalaiset luettiin venalaisiin tai "muihin eurooppalaisiin" ennen 

v. 1921 vaestolaskentaa. Australian siirtolaistilastot, joissa on tietoja suomalaisista 

vuoden 1924 puolivalista lahtien, perustuivat ennen v. 1959 ILO:n ja YK:n suosi

tusten mukaan paaasiassa kansallisuusperiaatteelle jakona "pysyvat" ja "tilapaiset" 

siirtolaiset. Pysyviksi siirtolaisiksi luettiin henkilot, jotka aikoivat oleskella Austra

liassa tai ulkomailla vahintain vuoden. 

1. Price 1971, A. 17, 
2. Price 1968, 9. 
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Australian tilastojen heikkoudet havaittiin 1950-luvun puolivaliin tultaessa 

mm . seuraavista syista. (1) Kansallisuuspohjaisiin tilastoihin vaikuttaa voimakkaas

ti siirtolaisten hakeutuminen Australian kansalaiseksi. (2) Vertailun suorittaminen 

varsinaisten vaestotilastojen (censuses) kanssa on vaikeata, koska nama perustuvat 

lahinna syntymapaikkaan. (3) Ryhma "pysyvat" siirtolaiset perustui pelkastaan siir

tolaisen ilmoittamaan aikomukseen olla Australiassa tai sen ulkopuolella va

hintain vuoden . Tahan heterogeeniseen joukkoon kuului itse asiassa kolme ryhmaa: 

(a) aidot uudet siirtolaiset, (b) australialaiset palatessaan yli vuoden kestaneelta 

ulkomaan matkaltaan ja (c) pitkan aikaa maassa asuneet liikemiehet, opiskelijat 

jne. Naista syista jo~tuen vuodesta 1959 lahtien tilastot muutettiin kasittamaan 

syntymapaikan, viimeisen asuinmaan, tarkan kansallisuuden seka selvityksen siita, 

oliko tulija tai lahtija pysyva siirtolainen, vierC!ilija vai vakinainen Australian 

asukas. Australialla onkin vuodesta 1959 lahtien erinomaiset siirtolaistilastot. 

Samaa ei voi sanoa Suomen siirtolaistilastoista, joista ilmenee vain passin 

ottaneiden henkiloiden maaramaat. Lisaksi ei ole varmaa, onko siirtolaiseksi ai

kova todella matkustanut. Suomen tilastojen perusteella ei ole mahdollista saada 

luotettavaa kuvaa siirtolaisuuden maarista ja suunnista, etenkaan vuoden 1953 

jalkeen, jolloin luotiin yhteispohjoismaiset tyomarkkinat. Arviot onkin perustet-
1 

tava lahinna vastaanottajamaiden ti lastoih in. Suomen ti lastoissa Austral ia ja 

Uusi-Seelanti on I isaksi laskettu yhteen. 

(b) Kyselylomaketiedustelu v. 1970 

KerCitessani Australiassa aineistoa suomalaisista huomasin pian, etta virallisten 

tilastojen lisaksi oli saatavissa tuskin mitaan henkilokohtaista informaatiota uusim

mista siirtolaisista. Yanhemman siirtolaisuuden tutkimiselle hyodylliset kansalaisek

sioton yhteydessa syntyneet asiakirjat, ns. naturalisointipaperit, olivat tutkijoiden 

kaytettavissa vain vuoteen 1947. Lisaksi siirtolaisviranomaisten arkistot ja kortistot 

ovat salaisia. Ymmarsin hyvin, etta tutkimus, joka perustuisi yksipuolisesti tilasto

aineistoon - riippumatta siita kuinka hienoja menetelmia kaytettaisiin - antaisi kui-

1. Majava 1968, 58. 
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van ja yksipuolisen kuvan siirtolaisuuden monisarmaisesta ilmiosta. Aariviivat ja 

ja yleiset havainnot saattaisin esittaa oikein, mutta esim. tiedot siita, kuinka siir

tolainen tuli lahteneeksi toiselle puolelle maapalloa, kuinka hanen onnistui sopeu

tua uuteen ymparistoonsa jne., ts. yksilokohtainen - individuaalinen - lohestymis

tapa ja metodi puuttuisivat taysin. Tosto syysta pyrin ympori Australiaa ulottuvilla 

matkoillani haastattelemaan niin monia vanhoja siirtolaisia kuin mahdollista. Mut

ta toisen maailmansodan jalkeen saapuneita suomalaisia oli tuhansia, joten taytyi 

keksia uusia keinoja tietojen hankkimiseksi . 

Niinpa paatin suorittaa kyselylomaketiedustelun australiansuomalaisten keskuu

dessa. Oli kaksi tieta edeto: (1) mikrotutkimus jossakin enemman tai vahemman yh

tenaisessa suomalaiskeskuksessa tai (2) periaatteessa kaikkia australiansuomalaisia 

koskeva kysely. Hylkasin ensimmaisen vaihtoehdon, paikall istutkimuksen, usei sta 

syista. Ensiksikin maan koon (Australia on 22 kertaa Suomen kokoinen) ja hetero

geenisyyden vuoksi mikrotutkimus, varsinkin kun ei ole olemassa mitaan yleisesitys

ta austral iansuomalaisista, tuskin antaisi kuvaa koko suomalaisyhteisosta; esim. 

Mount Isassa suurin osa oli kaivosmiehia, Canberrassa kirvesmiehia, joillakin ran

nikkoseuduilla vain maanviljelijoita jne. Toiseksi olin parhaillaan aloittamassa 

laajaa tutkimusta skandinaavisesta siirtolaisuudesta Australiaan, eika minulla 01-

lut aikaa, tarmoa ja varoja keskittya suomalaisiin. Kuitenkin, mikali aioin tehda 

haastattelututkimuksen, .se oli tehtava kolmivuotisen Australiasso oleskeluni alku

vaiheessa ennen vaitoskirjan analysointi ja kirjoitusvaihetta. Vajaa vuosi Austra

liaan saapumiseni jalkeen laadin 70 kysymyksen lomakkeen, jonka soveltuvuus 

testattiin lahettamalla se muutamille siirtolaisille eri puolille maata. Tietysti oli-

si ollut ihanteellista, jos olisin viela paremmin ehtinyt perehtya australiansuoma-

lai sten tilanteeseen. Lomake pyrki perusteell i suuteen, koska se 01 i ensimmainen 

laatuaan australiansuomalaisten keskuudessa. Siksi se mahdollisesti oli hieman lii-

an pitka. 

Suomen Akatemian pienen maararahan turvin lomake painettiin Brisbanessa 

kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvan Suomi-Iehden kirjapainossa ja vuoden 1970 

puolivalissa se levitettiin lehden sisalla ympari Australiaa. IIman tata ainoata 

paivantasaajan etela-puolella ilmestyvaa suomenkielista sanomalehtea lomakkeen 

levittaminen tehokkaasti tuskin olisi ollut mahdollista. Lomaketta levitettiin my os 

paikall isten Suomi-seurojen, seurakuntien ym. jarjestojen avulla. 
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Kyselylomakkeen vastaanotto sai monenlaisia ilmauksia. Jo se seikka, ettei 

minulla ollut varaa liimata edes postimerkkeja palautuskuoreen, vaan kukin vastaa

ja joutui itse maksamaan postimaksun, edellytti tiettya myonteista aktiivisuutta 

vastaajan taholta. Toisena ehkaisevana tekijana olivat siirtolaisten epaluulot. Muu

tamat yksityishenkilot levittivat lomaketta lahimpaan ymparistoonsa. Vastaanotto 

saattoi olla seuraavanlainen: 

"Eraaseen perheeseen, johon yritimme kaavaketta kaupata, sanottiin kohta, 
etta ei. Meilla ei ole mitaan tekemista Suomen kanssa. Silla siisti. - Sa
malla viikolla teimme toisen kolporteerausmatkan toi seen perheeseen. E i, 
tuli siellakin vastaukseksi. Pappi sen meille lahetti - on siinakin hengen 
mies, joka noin pimeisiin puuhiin ryhtyy. Se kaavake oli naas niin juonis-
ti suunniteltu ja kysymykse't niveltyivat toinen toisiinsa niin taitavasti, et
ta jos kaikkiin vastaat niin varmasti lennot lankaan. Liittovaltion salaisen 
poliisin arkistoihin ne joutuvatja ennen pitkaa sinut leimataan - kommunis
tiksi. Ja sitten olet sina ja perheesi liistsrissa lopun ikaasi. Tama johdon
mukainen analyysi oli suoritettu pitkaaikaisen pohdinnan ja puntaroinnin tu
loksena, eika mitkaan sen vesittamisyritykset onnistuneet, painvastoin esit
tel ija tunsi olevansa mustaakin mustempi konspiraattori, moraal i ton F . B.I .:n 
agentti . II 1 

On vaikea sanoa, miten yleista tallainen suhtautuminen on ollut. Oheinen lai

naus on laotuaan ainoa, mutta on ilmeista, etta tuhansien suomalaissiirtolaisten jou

kossa on henkiloita, jotka suhtautuivat, ellei vihamielisesti, niin ainakin valinpita

mattomasti kaikkeen suomalaiseen. Ehka tama tavalla tai toisella kytkeytyy heidan 

siirtolaiseksi lahtonsa motivaatiotaustaan. Vastaamatta jattaneista valtaosa lienee oI-
I 

'. tyypillisia suomalaisia" siina mielessa, etta lomake vain jai tayttamatta omaa 

saamattomuutta. Suomalainen (tyomies)ei ole kynamies Austral iassakaan. Tota tuke

vat matkoillani silloin talloin kuulemani valittelut vastaamatta jaamisesta; huolimat

ta tallaisen lahteen yksipuolisuudesta. 

Edella esitettya taustaa vasten saavutettua tulosta, 411 taytettya lomaketta, 

noin puolestatoi statuhannesta levi tetysta, voidaan pitaa hyvana. Kun puutteell iset 

ja Uudesta Seelannista seka muualta tulleet vastaukset oli erotettu, jaljelle jai 399 

Austral i asta saatua vastausta edu~!aen avi opuol i sot huomi oon ottaen 703 vastaajaa. 

1. Armas Koskisen kirje 16.11.1970, Whyallasta, Etela-Australiasta. Mr. Koskinen 
oli yksi monista australiansuomalaisista, jotka ovat kaikin tavoin pyrkineet autta
maan tutkimuksen edistymista, ja jotka ansaitsevat vilpittoman kiitoksen. 
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Naista 324 oli Suomi-Iehden tilaajia, mika oli noin 27 % australiansuomalaisesta 

tilaajamaarasta. Tilaajakuntaan kuului my os jonkinverran virolaisia ja henkiloita, 

joiden nimesta ei tieda, olivatko he esim. ei-suomalaisten kanssa naimisissa ole

via suomalaisia naisia tai sellaisia henkiloita kuten eras hammaslaakari, joka ti

lasi vastaanotolleen suomalaisen lehden . On mahdollista, etta todellinen vastaus

prosentti on lahella 30:ta. Vastausprosenttia on pidettava hyvana, silla Australia

laisen tason - jopa kansainvalisen mittapuun mukaan - postitiedustelua pidetaan 

onn i stuneena, j os saadaan 10 prosentti 0 vastaamaan . 

Vastaajilta pyydettiin my os mielipiteita lomakkeesta. Joku piti sita liian 

pitkana ja vaikeana tayttaa - jopa liian henkilokohtaisena. Useat olivat vilpitto

masti ilahtuneita, ja muuan vastaaja totesi: "0lipa kerrankin janna kaavake tay-
1 

tettavaksi. Tavallisesti ne ovat tympeita." (088) Toinen siirtolainen uskoi 10-

makkeen peilaavan suomalaisten sopeutumista Australiaan, samoin kuin heidan jo

kapaivaisto elamaansa, tyotansa ja harrastuksiaan ja arveli taten saatavan hyvin 

arvokkaan ja ainutlaatuisen kokoelman niin Australian kuin Suomenkin valtiolle. 

(224) Edelleen haastattelun todettiin olevan "paikallaan, jos se edesauttaisi, et

tei tonne tultaisi liian sinisilmaisesti". (348) Yleisesti miellettiin tutkimuksen 

hyodyllisyys ja toivottiin saatavan siita myohemmin tietoja esim . sanomalehdissa. 

(c) Haastattelun edustavuus ja luotettavuus 

Aineiston edustavuuden selvittamiseksi ei liene muita keinoja kuin (1) mahdol 

lisuuksien mukaan verrata aineistoa virallisiin tilastoihin ja (2) havainnointi (itse tai 

esim. Suomi-Iehden toimituksen tekema). 

Australiassa v. 1971 suoritetun vaestolaskennan mukaan 28.5 % Suomessa syn

tyneista henkiloista (n= 10239) oli aile 20-vuotiaita. Taman mukaan Australiassa oli 

haastatteun aikaan yl i 7000 yl i 20-vuoti asta Suomessa syntynytta si irtolai sta. Haastat-

1. Tosto lahtien suluissa oleva pelkka numero tarkoittaa Turun yliopiston yleisen his
torian laitoksen siirtolaisuusarkistoon, TYYH/SA/h 1, taltioidun alkuperaisen 
vastauslomakkeen numeroa. 
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teluun vastasi 703 henkiloa, joilla oli 837 lasta, joista 583 oli syntynyt Suomessa, 

25 muualla Australian ulkopuolella ja 12 ei tietoa syntymapaikasta. Kun lomake 

antaa tietoja myos lapsista, haastattelu edustaa noin 13 % Australiaan muuttaneis

ta suomalaisista siirtolaisista. 

Kuvio I. Suomalai sten ikajakautuma v. 1971 Austral iassa suori tetun vaestolasken
nan mukaan 

ikaryhmat 

~o ~ 

miehet rr (n = 5672) U-" naiset 
(n = 4567) ,0 -6'1 

~s -51 

I ~ - fl( 

I IIf -'I, 
I 1(0 - I(i{ 

I 3'[ - 39 

I ~D- 3'1 

I ~!- 2' 
l .16 -.t'l 

I IIJ'- IJ 

I fo - /I{ 

I O-:J 

I o-l/ 
310 ,,,0 (00 "00 

Lahde: Bureau of Census and Statistics, ennakkotietoja v. 1971 vaestolaskennasta, 
"G A" Taulukko 6. Tilasto kasittaa suomalaissyntyiset pysyvat asukkaat{re

sidents) . 

Aineisto on siis huomattava osa kokonaisjoukosta. Haastatteluun osallistuneet 

eivat luonnollisestikaan ole otos sa nan varsinaisessa mielessa (satunnaisuuteen perus

tuva). Kautta tutkimuksen on pidettava mielessa, etta haastattelu antaa tietoja vain 

lomakkeeseen vastanneista henkiloista eika kaikista australiansuomalaisista. Siksi 

vertailupohjaksi on pyritty saamaan virallisia tilastoja ym. lahteita mahdollisim

man pal jon . 
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Taulukko 1. Vastaajien siviilisaaty 

siviilisaoty 
miehet naiset yhteensa 

n % n % n % 

naimattomia 37 10 10 3 47 7 
naimisissa 316 88 320 94 636 91 
leskia ja eronneita 7 2 11 3 18 2 
ei tietoa 1 1 2 

yhteensa 361 100 342 100 703 100 

Haastattelu on parhaiten kattanut naimisissa olevan ja ilmeisesti vakiintuneen 

ja paikallaan pysyvan vaeston. Aineiston keruutapakin suosi vakiintuneempaa va

estoa; edellyttaahan tavallisimmin vuodeksi tilattava lehti yleensa pysyvaa oso~ 

tetta. Tarkeinta kokonaan tutkimattomassa siirtolaisuudessa on kuitenkin juuri va

kiintunut ja usein naimisissa oleva ydinjoukko verrattuna vahemman paikallaan ole

viin ja usein naimattomiin siirtolaisiin, joista monet ajan mittaan saattavat lahtea 

poiskin. Naimaton vaesto, varsinkin havaintojeni mukaan tyopaikkaa usein vaihta

vat poikamiehet, oli suhdelukuaan heikommin edustettuna. Tama voidaan paotel-

10 taulukosta 2., joka ei tosin ole suoraan vertailukelpoinen taulukon 1. kanssa 

siita syysta, etta virallisessa vaestolaskennassa tilastoon sisaltyvat yli 15-vuotiaat 

perheenjasenina, kun taas haastatellut edustavat taysi-ikaisia henkiloita. 

Taulukko 2. Yli 15-vuotiaiden suomalaisten siviilisaaty vaestolaskennassa v. 197' 

siviilisaaty 
miehet naiset yhteensa 

n % n % n % 

naimattomia 1740 36 800 22 2540 30 
naimisissa 2774 57 2687 72 5461 64 
leskia ja eronneita 352 7 218 6 570 6 

yhteensa 4866 100 3705 100 8571 100 
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Australiassa v. 1971 suoritetun vaestolaskennan mukaan 44.5 % Suomessa syn

tyneista oli naisia ja vastaajista 48.6 %; kyselylomake edustaa siis suhteellisesti 

enemman naisia kuin miehia. Runsas tutkimukseen osallistuminen on kunniaksi aust-

raliansuomalaisille naisille. 

Toinen ulottuvuus on maassaoloajan pituus. Lomakkeeseen vastannut varhaisim

min saapunut siirtolainen oli saapunut Australiaan v. 1911 ja viimeisimmClt haastatte

luvuonna 1970. Valilla olleen kuudenkymmenen vuoden aikana olosuhteet ovat muut

tuneet suuresti, jo tastakin syysta alajaotus on valttamClton. Lahinna siirtolaisuutta 

suuresti saatelevan matkan rahoituksen perusteella voidaan tutkittava aika jakaa kol

meen jaksoon: 

T au I ukko 3. V astaa ji en saapum i sa j at 

saapumisajat 
miehet naiset yhteensa 

n % n % n % 

ennen v. 1955 saapuneet 46 13 37 11 83 12 
II v. 1955-65 saapuneet 165 46 163 49 328 47 
III v. 1966-70 saapuneet 146 41 l35 40 281 41 
ei tietoa tai ei sovellu l 4 7 11 

yhteensa 361 100 342 100 703 100 

Jakso I edustaa pisinta, mutta suhteellisesti vahaisinta siirtolaisuutta, erityisesti 

1930- ja 1940-luvulla. Tana aikana suomdlaisille ei annettu matka-avustusta; pain

vastoin maahanpaasy oli ajoittain tarkastikin rajoitettua, joten tata ajanjaksoa voidaan 

kutsua omatoimisen siirtolaisuuden ajaksi. Toiselle ajanjaksolle, 1955-65 oli tyypillis

ta osittain avustettu siirtolaisuus, silla v. 1954 lopulla suomalaiset yhdessa muiden poh

joismaalaisten kanssa alkoivat saada jonkin verran avustusta matkakustannuksiin, noin 

1/4 - 1/3 lipun hinnasta. Kolmannen ja Iyhyimman ajanjakson rajana on v. 1966, 

1. Vahaisesta lukumaarasta johtuen varsinaisissa taulukoissa ei ole otettu huomioon ta
pauksia, jolloin tulovuotta ei ole annettu tai jolloin vastaaja on syntynyt Austra
liassa suomalaisista vanhemmista. Nain ollen "yhteensa" summa ei ole sama kuin 
kolme ajanjaksoa yhteensa, mika on syyta muistaa myohemmissa taulukoissa. 
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jolloin suomalaiset alkoivat saada lahes ilmaisen matkan Australiaan, edellyttaen, 

etta henkila viipyi maassa vahintain kaksi vuotta. Itse maksettava osuus oli 25 Aust

ralian doll aria eli tutkittavana ajanjaksona vain hieman yli 100 mk. Heinakuusta 

1973 itse maksettava osuus korotettiin 75 dollariin. Matka-avustusta alettiin v . 1954 

ja 1966 myontaa keskella vuotta, mutta koska vastaajat usein ilmoittivat vain pelkan 

tulovuoden, tilastointia varten rajaksi on otettu sopivin taysivuosi. Niinpa taulukossa 

3. esitettyja vastaajien saapumisaikoja ei voida aivan suoraan verrata taulukossa 4, 

esitettyihin virallisen vaestolaskennan mukaisiin saapumisaikoihin, mutta yleisesti 

katsoen voidaan paotella, etta kauemmin maassa olleet siirtolaiset ovat vastanneet 

suhteellisesti paremmin kuin viimeksi tulleet. 

Taulukko 4. Suomalaisten Australiaan saapumisajat v. 1971 vaestolaskennan mukaan 

saapumisajat 
miehet naiset yhteensa 

n % n % n % 

ennen heinak. 1955 
saapuneet 678 14 283 7 961 11 

heinak. 1955 - kesak. 
1966 saapuneet 2112 43 1862 48 3974 45 

heinak. 1966 - kesak. 
1970 saapuneet 2109 43 1777 45 3886 44 

yhteensa 4899 100 3922 100 8821 100 

Australiassa oloajan pituus vaikuttaa siirtolaisen identifioitumiseen joko suoma

laiseen, australialaiseen tai mahdollisesti molempiin kulttuureihin ja toten halukkuu

teen tilata Suomi-Iehtea. Vanhat siirtolaiset kokevat lehden yhdyssiteeksi entiseen 

kotimaahan. Uusille siirtolaisille lehti antaa lisaksJ hyodyllista informaatiota Austra

liasta suomenkielella siten edistaen sopeutumista. Voisi olettaa, etta vasta tulleet 

siirtolaiset olisivat enemman kiinnostuneita suomenkielisesta lehdesta, varsinkin kun 

monet heista eivot osaa lukea englanninkielista tekstia. Kun uudet siirtolaiset ovat 

vastanneet, ja ilmeisesti myos tilanneet lehtea, suhteellisesti vahemman, kuin kauem

min maassa olleet henkilot, tahan lienee selityksena, etta 1960-luvun lopun siirtolais

aalto Australiaan ei ollut viela v. 1970 puolivalissa ehtinyt vakiintua ja "loy tao" 

Suomi-Iehtea. Toto kuvastanee lehden voimakas levikin kasvu vuosina 1971-73 . 
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Yhtena dimensiona alttiuteen tilata Suomi-Iehtea voidaan pitaa uskonnollisia 

ja poliittisia nakemyksia. Suhtautumisessa tahan lehteen maailmankatsomuksellisil

la nakokohdilla ei nykyaikana liene niin suurta merkitysta kuin esim. lehtea perus

tettaessa 1920-luvulla, jolloin voitiin havaita oikeisto - vasemmisto jakautumaa. 

Suomi-Iehti syntyi Merimieslahetysaseman yhteydessa v. 1926 ja sai uskonnollisen 

leiman merimiespapin ollessa toimittajana. Vahitellen toiminta-alue laajeni,ja leh

ti on entista selvemmin omaksunutitsenaisen linjan. Tahan liittyy myos kysymys, 

kuinka erilaisten uskonnollisten yhteisojen (helluntaiseurakunnat, jehovalaiset jne.) 

edustajat ovat tilanneet Suomi-Iehtea ja vastanneet haastatteluun. Kun nama ryh

mCit ilmoittelevat runsaasti lehdessa, voidaan paCitella, etta se leviaa naihin piirei

hin. 

Edustavuuden ohella toinen peruskysymyksista on saatujen vastausten luotetta

vuus. Tata on harkittava erikseen kunkin kysymyksen kohdalla, mutta yleinen havain

to on, etta vastaajat ovat pyrkineet kertomaan totuuden. On mahdollista, etta hen

kilokohtaiset asiat on voitu jattaa pois tai korvata yleisilla. Aikaisemmin on viitat

tu kyselylomaketta kohtaan tunnettuihin epaluuloihin, jotka ovat voineet vaikuttaa 

vastausten sisaltoon. Eras rouva kirjoitti mm.: "En meinannut lahettaa, kun kirjoitin 

I iian totta." (193) Joskus vastaaja ei ole ehka kyennyt puhumaan totta. Muistivir

heiden osuus lisaantyy, mita kauemmin siirtolainen on ollut maassa; 40 - 50 vuoden 

takaisista tapahtumista ei kyeta muistamaan yksityiskohfia. Vanhemmista siirtolaisis

ta on muita lahteita, joista ainakin osa tiedoista voidaan tarkistaa. Lisaksi on muis

tettava, kuinka pal jon inhimillinen laiskuus tai halu liioitteluun vaikuttaa tulosten 

luotettavuuteen. 

Osa kysymyksista ei ole avoimia, osa valmiiksi koodattuja vaihtoehtoja. Avoi

milia kysymyksilla, kute-n Australian lahdon syyt, harrastukset ja erilaiset mielipiteet, 

pyrittiin tarkemmin kartoittamaan vivahteet, varsinkin kun ennakolta on vaikea, suo

rastaan mahdoton, tietaa millaisia vastaukset tulevat olemaan. Saatujen vastausten pe

rusteella tallaiset kysymykset luokiteltiin jalkeenpain. Avoimista kysymyksista johtu

en vastausten luokittelussa on jouduttu kayttamaan melko karkeita perusteita. Tilas

tollisina analyysikeinoina onkin kaytetty vain ristiintaulukointia ja prosenttijakau

tumia. 

Vaikka lomaketiedustella keratty materiaali antaa tietoja jopa ajasta ennen 
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ensimmaista maailmansotaa, aineiston valtaosan perusteella kasilla oleva tyo 

keskittyy toisen maailmansodan jalkeiseen aikaan. Vuosina 1945 - 70 vahintaan 

405000 ja enintaan 420 000 henkea siirtyi Suomesta ulkomaille. Maaramaiden 

mukaan nama jakaantuivat seuraavasti: 

Ruotsi 
Kanada 
Austral ia 
Yhdysvallat 
Muut maat 
yhteensa 

329 000 
21 000 
13 000 
12 000 
30 000 

405 000 

henkea 
" 
" 

henkea 

81 % 
5 " 
3 " 
3 " 
8 " 

100 % 

Vuosina 1971 ja 1972 lisaksi noin 1000 suomalaista siirtyi Australiaan 1 ja 

taulukko 1.1. perusteella (s. 18 ) voidaan todeta noin 15000 suomalaisen 

siirtyneen Australiaan toisen maailmansodan jalkeen. Australia on siis yksi tar

keimpia Ruotsin ulkopuolisia maaramoita. Nain tutkimuksella lienee jonkin ver

ran merkitysta tamanhetkisen siirtolaisuuden ymmartamiselle ja siirtolaispolitii

kan toteuttamiselle. Vanhempaa siirtolaisuutta kasitellaan vain niilta osin kuin 

on tarpeen taustan sel ventam iseks i, poikkeuksena Iyhyt h istori all i nen katsaus. 

Kuitenkin eri ajanjaksojen vertailu, erityisesti sellaisten seikkojen selvittami

seksi kuin onko siirtolaisuus ollut eri aikoina eri tyyppista, lahtoisin eri puolil

ta Suomea, erilaisista ammateista jne., on yksi tutkimuksen tavoitteista. Ge

neettinen nakokulma on my os poikkileikkauksen kaltaisessa tutkimuksessa meto

disesti valttamaton. 

1. Majava 1973, 276-279. 
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1. SIIRTOLAISUUS SUOMESTA AUSTRALlAAN 

1.1. Paapiirteet, maarat ja vaihtelut 

Siirtolaisuus ei ole irrallinen ilmio, vaan sen esiintyminen riippuu koko yhteis

kunnasta ja ennen kaikkea taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksesta seka lahto

etta tulomaassa. Tutkimuksen paisumisen estamiseksi seuraavassa esitetaan vain Suo

men Australian siirtolaisuuden yleispiirteet. IImioiden ymmartamiselle valttamaton

ta muuttoliikkeen yhdistamista laajempiin yhteyksiin suoritetaan tutkimuksen kulu-

essa. 

Ensimmainen Australiassa kaynyt suomalainen oli Turusta kotoisin oleva luon

nontutkija Herman Dietrich Sporing, joka kuului kapteeni Cookin miehistoon, kun 

Australia otettiin Englannin kruunulle v. 1770. Seuraavan kerran suomalaisista 

kuultiin Victorian kultakentilta 1850-luvulla, jolloin tapahtui suuri kultaryntays 

Australiaan. Tietoja suomalaisten merimiesten matkoista Australiaan alkaa esiintya 

1850-luvun puolivalissa. Monet heista jaivat maihin tai purjehtivat Australian ran

nikkovesilla. Taman ns. merimiessiirtolaisuuden huippukautta on 1880-luku, mutta 

merimiesten karkaaminen tai ulosmaksun ottaminen on jatkunut pitkalle 1900-lu

kua - jopa meidan paiviimme saakka. Vuosisadan vaihteessa Queenslandin osaval

tio myonsi Lontoosta ilmaisen matkan suomalaisille siittolaisille. Tilaisuutta kayt-

ti hyvakseen lahes 200 suomalaista niiden 10 kuukauden aikana, jolloin tarjous oli 

voimassa. Tahan joukkoon kuului 78 henkiloa, jotka saapuivat perustamaan Matti 

Kurikan johdolla ihanneyhteiskuntaansa Eldoradoa Queenslandin eramaahan. Yri

tys epaonnistui ja Kurikka useine kannattajineen lahti Kanadaan perustamaan Soin-
1 

tulaa, mutta monet tasta yhteisosta jaivat pysyvasti Australiaan. Kun USA:n haI-

I itus alkoi rajoittaa maahanpaasya 19io-luvulla, Austral ia tul i Kanadan ohella yh

deksi vaihtoehtoiseksi maaramaaksi. Suunnannayttajana oli jaakariupseeri ja kaut

ta Pohjanmaan tunnettu mies, lohtajalainen Nestori Karhula, joka meni Australiaan 

v. 1921. Noin tuhat suomalaista matkasi Australiaan 1920-luvulla, kunnes lamakau

si ja siita johtuva maahanpaasyn rajoittaminen sulkivat portit. Siirtolaisuus ei ehti-

1. Koivukangas, March 1972,55-63 ja Niitemaa 1971, XXV, 163-262. 
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tinyt juuri elpya, kun syttyi toinen maailmansota ja osa maassa olevista suomalai

sista vietiin - varmuuden vuoksi - keskitysleireille. 

V uoden 1921 vaestolaskennasta vuoteen 1971 Suomessa syntyne i den I ukumaarCit 

Austral iassa ovat olleet seuraavat: 

vuosi miehia naisia yhteensa 

1921 1227 131 1358 
1933 1607 218 1825 
1947 1158 215 1373 
1954 1334 399 1733 
1961 3939 2549 6488 
1966 3423 2502 5925 
1971 5747 4612 10359 

Luvuista ilmenevCit lukumaarCit ja ajoittaiset vaihtelut paapiirteissaan. Erityi

sesti huomio kiinnittyy suomalaisten naisten vahaiseen maaraan ennen 1950-luvun 

jalkipuoliskoa. Seu~aavassa kasitellaan siirtolaisuutta Australiaan ja siihen vaikutta

neita tekijoita hieman yksityiskohtaisemmin. 

Valkoihoiset paasivat aluksi esteetta Australiaan, mutta v. 1924 etelaeuroop

palaisten runsaan saapumisen vuoksi Australian hallitus maarasi, etta jokaisella siir

tolaisella tul i olla maih innousurahaa 40 puntaa tai takuumies Australiassa. Pula-ai

kana 1930-luvun alussa alettiin vaatia erillistCi maihinnousulupaa. Kyselylomakkeen 

lopussa kirjoitti v. 1937 saapunut siirtolainen seuraavasti: 

"Me suomalaiset, jotka tulimme tanne Australiaan ennen sotia, piti saada maahan
tulolupa Australian hallitukselta ja se maksoi £5.00. Lisaksi piti olla maineto
distus ja itse maksaa kyytinsa seka huolehtia itse itsestCian koko matkan. Sit-
ten piti olla £ 200.00 ns. maihintulorahaa, tai joltakin taalla olevalta ja 
asuvalta henkilolta saada takaus siita, ettei ensimmaisen kolmen vuoden ajal-
la tule millaan tavalla val tion huollettavaksi. Si lIoinen sosi aal inen huol to 
oli Australiassa aivan olematon, ei ollut tyottomyyshuoltoa eika muutakaan 
sosiaal ihuol toa." (278) 

Vuosikymmenen lopulla maarayksia hieman helpotettiin, mutta toinen maailman

sota katkaisi pian siirtolaisuuden. 

Sodan jalkeen Suomen Australian-siirtolaisuus oli vahaista ; 1950-luvun alun 

pienta nousukautta (ks. kuvio II, sivu 19) voidaan pitaa sotia edeltaneen kauden 

jatkona. Useat lahtijoista olivat joko aikaisemmin maassa olleita tai Australiassa 

olevien siirtolaisten sukulaisia ja tuttavia. Tavallisimmin matka suuntautui Queens-
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landin suomalaisalueille ja erityisesti Mount Isan kaivoskaupunkiin, jonne 1930-

luvulla oli muodostunut voimakas suomalaisasutus ja jossa suomalainen oli niin hy

vCin tyontekijCin maineessa, ettCi kaivos pyrki mCiCirCitietoisesti hankkimaan heitCi 

kaivosmiehiksi. Maihinnousurahaa vaadittiin yksinCiiseltCi henkiioltCi 50 puntaa ja 

perheelliseltCi 100 puntaa. IImeisesti halukkaita siirtolaisia olisi Suomesta ollut 

enemmCinkin, mutta esteenCi oli, paitsi kallis matka ja maihinnousuraha, myos vai

keus saada Austral iasta takaaja, jonka viranomaiset useimmiten vaativat. 1 Korkein 

sallittu ikCiraja oli yksinCiisellCi miehellCi 45 vuotta ja naisella 35 vuotta, mutta nai

misissa olevilla 50 vuotta . KCiytCinnossCi siirtolaiseksi anominen tapahtui Englannin 

ICihetyston kautta. 

Taulukko 1.1. Australiaan lokak. 1945 - kesCik. 1973 vCihintCiin vuodeksi menneet 
Suomen kansal ai set 2 

vuosi (alkaen heinCik.) avustettuja muita ~hteensCi 

I okak . -45 - kesCik. -48 19 19 
48-49 28 28 
49-50 63 63 
50- 51 126 126 
51-52 195 195 
52-53 81 81 
53-54 56 56 
54-55 1 56 57 
55-56 45 32 77 
56-57 118 45 163 
57-58 490 26 516 
58-59 2498 36 2534 
59-60 1906 27 1933 
60-61 483 39 522 
61-62 102 43 145 
62-63 48 51 99 
63-64 126 56 182 
64-65 276 75 351 
65-66 169 70 239 
66-67 301 60 361 
67-68 723 90 813 
68-69 2551 77 2628 
69-70 1796 62 1858 
70-71 997 82 1079 
71-72 458 108 566 
72-73 211 120 331 

yhteensCi 13229 1723 15022 

1 . Suomen Australian konsuli P. Simel ius pastori I.A. Esalalle, Florenton, Minn., 
USA, 2.11.1971, UM, Canberra,7T, No 483. 

2. Department of Immigration, Australian Immigration; Consolidated Statistics, No 7., 
Canberra 1973, p. 35. 
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Taulukosta 1.1. ilmenee avustetun siirtolaisuuden alkaminen 1950-luvun puo

livalissa, jolloin ns. General Assisted Passage Scheme eli GAPS ulotettiin koske

maan myos Suomea. Jokaiselle aikuiselle myonnettiin avustusta 37.10.00 puntaa 

ja lapsille ian mukaan. Vahitelleen matka-avustusta lisattiin ja v. 19581opulla, 

jolloin alkoi ensimmainen huippukausi, se oli 71.8.6 puntaa. Matka-avustus oli 

noin 1/4 - 1/3 matkalipun hinnasta, kuten aikaisemmin on mainittu (sivu 12). Ha

kijan taytyi allekirjoittaa sopimus, etta han maksaisi avustuksen takaisin, jos han 

tai joku perheenjasenista lahtisi Australiasta ennen kahden vuoden maaraaikaa. 

Siirtolaiseksi aikovan tuli itse ensin maksaa koko matka ja han sai avustuksen 

vasta perilla Australiassa. Jos lahtijalla ei ollut riittavasti varoja, avustus voitiin 

maksaa suoraan laivayhtiolle. Maihinnousurahaa vaadittiin 10 puntaa yksinaiselta 

ja 20 puntaa perheelta. Miesten ylin ikaraja oli edelleen 45 vuotta, naisilla 35 

vuotta ja naimisissa olevilla 50 vuotta. Sellaiset, jotka eivot saaneet avustusta 

voivat turvautua vanhaan takuumiesjarjestelmaan. Asunnon takuun lisaksi vaadit

tiin maihinnousurahaa 25 puntaa yksinaiselta ja 50 puntaa perheelliselta. Suomen 

hakemukset hoidettiin Australian Koopenhaminan konsulaatin kautta siten, etta 

virkamiehet kavivat tarpeen mukaan Suomessa. Joulukuussa 1962 vuokrattiin 

toimitilat Helsingista. 

GAPS:n puitteissa noin 5000 suomalaista muutti Australiaan 1950-luvun 10-

pulla, huippukautena oli heinakuun 1958 - kesakuun 1959 valinen aika, jolloin 

yli kaksi ja puoli tuhatta suomalaista saapui Australiaan. Vuotta myohemmin luku 

oli viela lahes 2000, mutta sen jalkeen aina 1960-luvun lopulle keskimaarainen 

siirtolaisuus oli vain muutamia satoja henkiloita vuodessa. 

Koska maahanmuutto vaheni, heinakuusta 1966 lahtien avustusjarjestelma ni

melta Special Passage Assistance Programme eli SPAP ulotettiin myos Pohjoismaihin. 

Ohjelman mukaan aile 19-vuotiaat saivat taysin ilmaisen matkan ja yli 19-vuoti

aiden oli maksettava vain 25 dollaria (Australia oli siirtynyt punnasta dollariin v. 

1966). KaytannCiIi isesti katsoen matka 01 i ilmainen edellyttaen kahden vuoden vi i

pymista Australiassa. Kuten taulukosta 1.1. ilmenee, myos 1960-luvun lopulla 

noin 5000 suomalaista muutti Austral iaan. On erinomainen asia, etta taman uusim

man siirtolaisuuden huippu on saatu mahtumaan taman tutkimuksen piiriin. 

Siirtolaisuus Australiaan on 1970-luvulla ollut melko vahaista; vain muuta-
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mia satoja vuodessa. Mielenkiintoinen piirre on, etta Ruotsiin vuosina 1969-70 

menneesta suuresta si irtolai saallosta osa on jatkanut matkaansa Austral i aan. Ta

ma voidaan paatella siitCi, etta Suomessa syntyneiden 1970-luvun alussa Austra

liaan muuttaneiden luku on huomattavasti suurempi kuin Suomessa viimeksi asu

neiden, kun taas vastaavasti Ruotsin kohdalla tilanne on painvastoin. Suomen 

Australian-siirtolaisuudessa on parhaillaan hiljainen kausi. Tosin Australiaa kos

kevien tiedustelujen maara lisaantyi 1973 lopulla ja v. 1974 aikana, mutta toi

selta puolelta Australia nayttaa olevan tarkistamassa siirtolaispolitiikkaansa 

siihen suuntaan, etta huomio kiinnitetaan entista enemman siirtolaisten laadul-

lisiin edellytyksiin. Tama johtu u 

to Australiassa. 

lahinna taloudellisen tilanteen kiristymises-

1.2. Takaisinpaluu ja nettosiirtolaisuus 

Tarkeampi kuin pelkat Australiaan saapumista osoittavat luvut on kuiten-

kin nettosiirtolaisuus. Vuoden 1924 puolivalista on tilastoja Australiaan tulleis-

ta ja maasta lahteneista suomalaisista. Tosto ajankohdasta vuoden 1939 loppuun 

lahti Austral iasta 43 % samana ajan jaksona saapuneesta 1415 suomalaisesta. Osa 

lahtijoistCi saattoi luoimollisesti menno Kanadaan tai muualle, mutta suurin osa pa

lasi Suomeen. Jotkut lahtivCit uudelleen Australiaan sodan jalkeen. Toisaalta eraCit 

ennen sotia Australiaan muuttaneet ovat sodan jalkeen palanneet Suomeen viettaak

seen vanhuutensa syntymamaassaan. Nain ollen on vaikea laskea takaisin palannei-
1 

den tarkkaa osuutta, mutta lopullinen paluuprosentti lienee 40-50 %:n valilla. 

Nettosiirtolaisuutta laskettaessa on tarkeCita kayttaa mahdollisimman pitkaa 

aikavalia, silla tilastollinen viivastyma paluuliikenteessa johtuu siita, etta ta

kaisinpaluu tapahtuu yleisimmin muutamia vuosia kunkin siirtolaishuipun jalkeen i 

Australiassa yksistaan siita syysta, etta uudemmassa siirtolaisuudessa matka-avus

tuksen saaminen edellytti kahden vuoden oleskelua maassa. Taulukon 1.2. mu

kaan runsas kolmannes Australiaan vuosina 1948-68 saapuneista Suomen kansa

laisista lahti pois Austral iasta. Miehilla paluuprosentti 01 i 37.1 ja naisi lIa 30.5 

osoittaen naissiirtolaisuuden pysyvampaa luonnetta. 

1 . Koivukangas 1974, 198. 



Taulukko 1.2. Suomen kansalaisten nettosiirtolaisuus Austral iaan heinak. 1948 - 1968 

saapuneita IClhteneita nettosi irtolaisuus 
vuosi miehet naiset yhteensa miehet naiset yhteensc miehet naiset yhteensa 

1948 jalk. 1/2 6 3 9 2 - 2 4 3 7 
1949 29 26 55 7 1 8 22 25 47 
1950 52 25 77 8 2 10 44 23 67 
1951 138 82 220 8 5 13 130 77 207 
1952 79 40 119 36 17 53 43 23 66 
1953 74 41 115 58 22 80 16 19 35 
1954 42 33 75 31 14 45 11 19 30 
1955 42 30 72 40 19 59 2 11 13 
1956 192 45 237 148 35 183 44 10 54 
1957 159 117 276 37 26 63 122 91 213 
1958 958 722 1 680 57 13 70 901 709 1 610 
1959 1 423 1 000 2 423 97 55 152 1 326 945 2 271 
1960 658 524 1 182 151 82 233 507 442 949 
1961 170 138 308 318 159 477 - 148 -21 -169 
1962 94 98 192 276 177 453 -182 -79 -261 
1963 130 86 216 199 128 327 - 69 -42 -111 
1964 216 184 400 172 134 306 44 50 94 
1965 189 174 363 199 147 346 -10 27 17 
1966 230 213 443 173 140 313 57 73 130 
1967 408 282 690 172 133 305 236 149 385 
1968 1 130 852 1 982 196 129 325 934 723 1 657 

yhteensa 6 419 4 715 11 134 2 385 1 438 3 823 4034 3 277 7 311 

% saapuneista 37.2 30.5 34.3 62.8 69.5 65.7 

Lahde: Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Demography Bulletins, 1948-1968. 

'" '" 



Taulukko 1.3. Suomessa syntyneiden nettosiirtolaisuus Australiaan vuosina 1959-1968 

saapuneita lahteneita 

vuosi miehet naiset yhteensa miehet naiset yhteensa 

1959 1 345 965 2 310 110 63 173 
1960 672 532 1 204 177 91 268 
1961 192 149 341 339 167 506 
1962 128 114 242 304 185 489 
1963 180 112 292 248 145 393 
1964 260 206 466 210 147 357 
1965 230 194 424 237 161 398 
1966 277 241 518 219 168 387 
1967 459 324 783 232 179 411 
1968 1 185 883 2 068 273 181 454 
yhteensa 4 928 3 720 8 648 2 349 1 487 3 836 

% saapuneista 47.7 40.0 44.4 
------ -- - -------------- ----- ----- ----- - - ------ -- ---- -- ----- -- - ---- - ----- - -- --- --

Lahde: Demography Bulletins. 

nettosi i rtol aisuus 

miehet naiset 

+ 1 235 + 902 
+ 495 + 441 
- 147 - 18 
- 176 - 71 
- 68 - 33 
+ 50 + 59 
- 7 + 33 
+ 58 + 73 
+ 227 + 145 
+ 912 + 702 
+ 2 579 2 233 

52 . 3 60.0 
--- -- -

yhteensa 

2 137 
936 

- 165 
- 247 
- 101 
+ 109 
+ 26 
+ 131 
+ 372 
+1 614 
4 812 

55.6 
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Taulukko 1.3. osoittaa Suomessa syntyneiden henkiloiden nettosiirtolaisuuden 

Austral iaan vuosina 1959-68 olleen 4812 henkea. Lyhyen aikaval in taulukossa pa

luuprosentti on 44.4; miehilla 47.7 % ja naisilla 40 %. Lahes 10 prosentin ero 

taulukkojen 1.2. ja 1.3. valilla johtuu aikavalin erilaisesta pituudesta ja ennen 

kaikkea siita, etta kansallisuuteen perustuvassa taulukossa 1.2. lahtosiirtolaisuu

den osalta eiva't ole mukana henkilot, jotka ovat hankkineet Australian kansalai

suuden. 

Kun muistetaan, etta toisen maailmansodan jalkeen Australiaan on mennyt 

noin 15000 suomalaista ja etta v. 1971 vaestolaskennassa Suomessa syntyneita oli 

hieman yli 10000, niin ottaen huomioon kuolleisuudenkin osuuden, nayttCiCi silta, 

etta sodan jalkeenkin menneiden paluuprosentti on 40 ja ylikin. Jalleen on koros

tettava, etta kaikki eivCit suinkaan ole palanne~t Suomeen. 

Yli 400 000 suomalaisesta siirtolaisesta vuosina 1946-70 noin 120000 eli va

jaa 30 % on palannut takaisin Suomeen. 1 Suomen Ruotsin-siirtolaisuudessa v. 
2 

1946-1972 paluumuuton osuus oli 33.5 %. Taman tutkimuksen perusteella nayttaa 

siltCi, etta paluumuutto Australiasta on ollut suurempaa kuin Ruotsin- siirtolaisuu

dessa. 

1. Majava 1973, 289. 
2. KomiteanmietintO 1972:B 119, 72. 
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1.3. Haastateltujen tuloajan ja yleisen siirtolaisuuden vertailu 

Kuten johdannossa (sivu 10 ) todettiin, ennen kuin voidaan tehda mitaan 

johtopaCitoksia, haastatteluaineisto on projisoitava mahdollisuuksien mukaan vi

rallisiin tilastoihin ja muihin lahteisiin. Kuvio III osoittaa, kuinka hyvin vastaa

jien tulovuodet edustavat yleista siirtolaisuutta toisen maailmansodan jalkeen. 

Tosin kuvioiden takana olevat tilastot eivCit ole taysin vertailukelpoisia, silla 

vastaajien tuloaika lasketaan kalenterivuosittain, kun taas virallinen tilasto al

kaa aina vuoden puolivalista. Vaikkb ottaa huomioon taman pienen sivusuuntai

sen poikkeaman, molemmat kuviot ovat melkein identtisia ja voidaan siis to

deta, etta haastatteluaineisto edustaa mainiosti kokonaissiirtolaisuutta ja kar

toittaa hyvin molemmat huippukaudet. Tosin, kuten pieni ero 1950-luvun hui

pussa osoittaa, on varhaisempia aikoja tarkasteltaessa otettava huomioon takai

sinpaluu ja kuolleisuuden osuus yhdessa suomalaisuudesta vieraantumisen kanssa, 

mitka tekijat ovat voineet aiheuttaa suhteellisesti vahaisemman vastausprosentin. 

1 .4. Matkan rahoi tus 

Suomen Australian-siirtolaisuutta hallitseva tekija on ollut matkan pituus 

ja si i ta aiheutuneet kustannukset. K uten johdannossa (sivu 12 ) esitettiin, tut

kittava aika voidaan jakaa kolmeen aikakauteen juuri matkan rahoituksen perus

teella. Taulukosta 1.4. ilmenee, kuinka eri ajanjaksoina menneet kyselyyn vas

tanneet siirtolaiset ovat rahoittaneet matkansa. 

Ennen vuotta 1955 muuttaneista yli puolet oli kyennyt rahoittamaan matkan 

omilla varoillaan ja joka neljas oli lainannut matkarahat joko kokonaan tai osit

tain. Kyytirahat lainattiin pankeista, pitajan rahamiehilta tai parhaassa tapa uk

sessa kotoa. Saattoipa joku saada matkarahat perintoosuutenaan, mutta lainaami

nen oli yleista. Eras 1920-luvulla lahtenyt henkilo lainasi pankista 8000 mk ja 

sai Queenslandissa olevalta veljeltaan 60 puntaa. Tuohon aikaan (1927) laiva

lippu maksoi 9600 mk ja maihinnousurahaa vaadittiin 40 puntaa. (086) Viela 

1950-luvulla suomalaisten taytyi itse kustantaa matkansa ja suorittaa pieni mai-



Kuvio III Lomakkeeseen vastanneiden ja Suomen Australian siirtolaisuuden 
suhteelliset t~loajat 1948 - 1970 

lomakkeeseen vas
tanneet 639, joi
den tulovuosi on 
annettu 

Suomen kansalaisu~-
den omaavien siir
tolaisten tuloajat 
heinak.1948 - KesaK. 
1970 (13027 henkea). 
-Consolidated Statistics 
N:o 5, 1971. Table 20. -

haastattelu suori
tettiin v. 1970 
puoliv~li5sa; vuo
den lopulla tul
leilla ei ollut mah
dollisuutta vastata. 
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hi nnousuraha . 

T aul ukko 1.4. Matkan rahoitus 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 
rahoitus 

0/0 % % n n n 
kaikki itse 43 53 78 24 10 4 
osa lainattu 7 8 1 
kaikki lainattu 12 15 5 2 2 
sukulaiset Austra-
I iassa avustaneet 6 7 6 2 

vanhemmat maksa-
neet 7 8 7 2 

matka-avustus 
- osittain 2 2 221 67 31 11 
- melkein kokonaan 4 1 236 83 

muu rahoitus 2 2 1 2 1 
ei tietoa tai ei sovellu 4 5 5 2 
yhteensa 83 100 328 100 281 100 

Toisena ajanjaksona, 1955-65, menneista 2/3 oli saanut Australian valtion 

osittaisen matka-avustuksen, ja joka nel jas 01 i joutunut maksamaan itse koko mat

kan. Usein Suomessa oleva omaisuus, esim. talo, myytiin ja tulot kaytettiin matka

kustannuksiin. Yleista oli edelleen lainata matkarahat esim. pankeilta ja van hem

milta. Myos erilaiset liikeyritykset ja jarjestot, kuten Mount Isan kaivokset ja Lu

terilainen Maailmanliitto, saattoivat lainata matkarahoja. 

Mika oli matka-avustuksen merkitys 1950-luvun Australian-siirtolaisuuteen ? 

Toistaiseksi asiasta ei ole riittavasti tietoja, mutta kasitykseni on, etta mat

ka-avustus ei ratkaissut lahtoa Australiaan. IImeisesti Suomen olot eli lahtomaan 

tyonto painoi enemman lahtopaatosta tehtaessa. Matka-avustus 01 i vain 37 puntaa 
1 

eli noin 34 000 mk aikuista ja vastaavasti vahemman lasta kohden. Vuoden 195810-

pulla lippu Turun Satamasta Melbourneen maksoi 142000 mk 4-6 hengen hyteissa,mut-
2 

ta 20 hengen yhteismajoituksessa matka voitiin tehda 10000 markalla. Kun Aust-

1. Uusi-Suomi, 23.11.1958. 
2. Kuva-Posti, No 49,4.12.1958. 
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ralian siirtolaisviranomaiset suurensivat avustuksen aikaisemmasta 37 punnasta 

57 puntaan, ja sen sai joko Suomessa osamaksuna laivalipun hintaan tai perilla 

rahana, kasvoi kiinnostus Australiaa kohtaan huomattavasti Suomi-Seuran siir-
1 

tolaisosastoa hoitaneen maisteri Arne Leanderin mukaan. Avustusta lisattiin 

edelleen niin, etta vuosikymmenen lopulla 71 puntaan aikuiselle ja lapsille vas

taavasti vahemman. Itse maksettavaksi jai noin 100 puntaa matkustustavasta 

riippuen. Suuriperheiselle siirtolaiselle tama osuus saattoi nousta satoihin pun

tiin. Australialaisten mielesta omavastuuosuus oli yha liian suuri, varsinkin 

kun australialaiset arvioivat tulotason olevan Suomessa vain noin puolet Austra

lian vastaavasta. 2 Matka-avustuksen saaminen edellytti kahden vuoden vii

pymista maassa ja osallistumista Australian valtion jarjestamiin ilmaisiin kieli

kursseihin. 

Kun vuoden 1966 puolivalissa taysi-ikaisten (yli 19 v.) tarvitsi maksaa 

vain 25 Australian dollaria eli toistasataa markkaa, {lvautuivat portit Austra

liaan kaiki lie, jotka muuten tayttivat edellytykset, kuten perheelle, joka jo 

v. 1957 olisi lahtenyt Australiaan, mikali rahoitus olisi jarjestynyt. (391) 

Kaytannollisesti katsoen ilmainen matka oli ratkaiseva tekija, kun viimeisin 

siirtolaisaalto suuntautui Australiaan 1960-luvun lopulla. 

1 .5. Matka Austra Ii aan 

Matkustustavalla, matkareiteilla ja muilla matkaan liittyvilla teknisilla 

seikoilla ei liene nykysiirtolaisuudelle suurtakaan merkitysta, vaikka varhai

sempina aikoina nama olivat hyvinkin ratkaisevia. Esimerkiksi 1800-luvun 10-

pulla harvoilla siirtolaisilla oli varaa ja rohkeutta lahtea kuukausia kestaval

Ie ja usein vaaralliselle purjehdusmatkalle Australiaan, kun Amerikkaan paasi 

halvalla ja Iyhyessa ajassa vakiintuneita siirtolaisreitteja myoten. Kuitenkin on 

muutama sana tarpeen matkasta Australiaan. 

Kun ilmiona hieman erillista merimiessiirtolaisuutta ei oteta lukuun, suoma-

1. Yhteisvoimin, No 3, 1959. 
2. Australian National Universityssa siirtolaistutkimusta tehneelta Siirtolaisminis

terion Brooks- nimiselta virkamiehelta saadut tiedot. 
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laisten siirtolaisten matka Australiaan on tavallisimmin kulkenut Englannin ja Sak

san kautta. Ensimmaisen varsinaisen siirtolaisaallon mennessa Austral iaan 1950 -

luvun lopulla kaytettiin runsaasti myos italialaisia matkustajalaivoja, joilla paasi 

suhteell isen hal valla. Austral ian siirtolaisviranomaisten toiminnan tehostuessa Suo-

messa 1960-luvulla alettiin entista enemman kayttaa lentokul jetuksia. Austral ian 

valtio pyrki kaikin tavoin huolehtimaan siirtolaisista . Jos tulija ei heti saanut yk

sityista asuntoa, tilapaismajoitus jarjestettiin siirtolaisleireille, joista kasin siirto

laiset pyrittiin sijoittamaan eri puolille maata tyomahdollisuuksien mukaan. Tata 

"ohjelmoitua" siirtolaisuutta kuvaa hyvin seuraava lainaus: 

" Suurin yllatys minulle oli se hyva huolenpito, jolla Australia ot
taa siirtolaisensa vastaan. Ne kirjaset ja tiedot, joita Austral ian 
konsulaatissa annettiin, osoittautuivat myohemmin taysin oikeik
si. Enhan voinut syyttaa maata, joka haluaa siirtolaisia, siita, 
ettei se rupea haukkumaan itseaan, vaikka aihetta olisikin. Pe
rilla taalla oli aina mies vastassa asemilla ja satamassa lapun 
kanssa, johon oli suomeksi kirjoitettu tarvittavat ohjeet. Vie
tiiri autolla syomaan ja nukkumaan. Annettiin ilmainen ylospi-
to ja matka tyopaikkaan, jopa matkarahaa. Ostettiin I iput ja 
huollettiin tavarat. Eniten oli balsamia sydamelleni se, etta 
sain tuntea olevani ihmisena kallisarvoinen ja haluttu. Olinhan 
ennen tottunut olemaan joko Ii ikaa tai yhtei skunnan ja tyonan
tajan Iypsylehma." 1 

Tama perhe, mies muutamia kuukausia aikaisemmin kuin muut perheenjase

net, oli saapunut v. 1961. Lainaus on erittain myotamielinen Australian siirto

laisviranomaisille, ja monet siirtolaiset ovat varmasti asiasta eri mielta. Kasitykse

ni kuitenkin on, etta Australian siirtolaisviranomaiset ovat pyrkineet tekemaan 

kaikkensa, jotta siirtolaiselle maahan saapuminen ja sopeutuminen olisi mahdolli

simman kitkatonta. Eri asia tietysti on, kuinka tassa on onnistuttu. Asian ymmar

taa paremmin, jos ajattelee, etta Australian siirtolaispolitiikka on eraanlaista 

teoll isuutta, jossa hyodykkeina ovat ihmiset. 

1. Emil Hanhiniemi, "Onko perspektiivi oikea ? 
15 . 11 . 1969. 

K annanotot", Suom i , 22, 
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1.6. Ika saapumishetkella 

Siirtolaisen saapuessa vieraaseen ymparistoon hanen ikansa vaikuttaa ratkai

sevasti sopeutumisen nopeuteen. On selvaa, etta 20-vuotias henkilo omaksuu uu

den ymparistonsa el intavat ja uuden kielen vaivattomammin kuin esim. 40-vuoti-

as. Sopeutumisen kannalta parhaassa asemassa ovat luonnoll isesti lapset. 

Taulukko 1.5. Ika saapumishetkella 

ika saa-
ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 yhteensa 

puessa n % n % n % n % 

o - 14 7 8 5 2 12 2 
15 - 19 5 6 7 2 3 1 15 2 
20 - 24 27 33 46 14 48 17 121 17 
25 - 29 19 23 72 21 85 30 176 24 
20 - 34 11 13 65 20 61 22 137 20 
35 - 39 10 12 54 17 39 14 103 15 
40 - 44 3 4 37 11 26 9 66 9 
45 - 49 21 6 11 4 32 5 
50 - 15 5 5 2 20 3 
ei tietoa ei 

sovellu 1 1 6 2 3 1 21 3 
yhteensa 83 100 328 100 281 100 703 100 

Taulukosta 1.5. ilmenee, etta valtaosa haastatteluun vastanneista siirtolaisis

ta on ollut parhaassa tyoiassa Austral iaan tullessaan; yl i 3/4 01 i ikavuosien 20-40 

valilla. Eri ajanjaksoja verrattaessa on otettava huomioon, etta monet vanhimpana 

ajan jaksona iakkaana Austral iaan tulleet henkilot 01 ivat v. 1970 jo kuolleet tai 

muuten suhdeosuuttaari vahemman vastanneet lomakkeeseen. Kuitenkin nayttaa si I

ta, etta ennen toista maailmansotaa ja mahdollisesti viela 1950-luvun alussa, lah

dettiin siirtolaisiksi yleensa nuorina. Niinpa ennen v. 1947 Australian kansalai

siksi otetuista suomalaisista miehista runsaasti yli puolet oli Australiaon saapues

saan ollut 15 - 24 vuoden ikaisia; vuosina 1920-41 tulleista perati 56 prosenttia. 1 

1. Koivukangas 1974, 224. 
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Noina aikoina siirtolaisuus oli tavallaan "muot ia", monilia oli sukulaisia ja tutta

via siirtolaisina. Usein pikkupojat jo mielessaan paattivat lahtea siirtolaiseksi 

niin pian kuin mahdollista. Sotien valisena aikana tama tavallisimmin tapahtui 

heti asevelvoll isuuden suorittamisen jalkeen . 

Sen sijaan 1950-luvun lopulla ei liene ollut samassa maarin "siirtolaiseksi 

syntyneita", vaikka seikkailunhalu vetikin merten taakse . Ajatus siirtolaiseksi 

I ahdosta lienee syn tynyt vah i tellen j a kypsynyt lahtopaatokseksi mahdoll i sesti 

Suomen tyoll isyys-ym. olosuhteiden vaikutuksesta. Monet siirtolaiset 01 ivat ehti

neet hakeutua tyoelamaan ja perustaa perheenkin. Lisaksi on muistettava, etta 

v. 1955 - 65 matka vaati viela suuria taloudellisia uhrauksia. 

Kun keskimaarainen ajanjakso edustaa hieman vanhempia ikaluokkia, odot

taisi ehka, etta 1960-luvun lopun siirtolaiset olisivat olleet nuorempia kuin tau

lukko 1.5. esittaa. Tama yksistaan siita syysta, etta matkan ollessa melkein il

ma inen kenenkaan ei tarvinnut taloudell isista syista luopua tai Iykata Austral ian 

matkaansa, kuten oli tapahtunut 1950-luvulla. Tosin on muistettava, etta monet 

juuri ennen haastattelua Austral iaan tulleista nuoremmista ja usein naimattomis

to henkiloista viettivat liikkuvaa elamaa eivatka olleet tutkimuksen tavoitetta

vissa. Kuitenkin se, etta lahes kolmannes vastanneista oli ollut 25-29 -vuotiai

to Austral iaan saapuessaan, osoittaa, etta he 01 ivat ehtineet puuhata yhta ja 

toista ennen Austral iaan lahtoaan. Tam a antaisi 0501 taan aihetta hypoteesille, 

etta monet viime vuosien siirtolaisista ovat lahteneet Australiaan "aloittaak

seen uuden el aman " . 

Sukupuolien valilla ei iassa saapumishetkella ole suuria eroja. Kuitenkin 

se, etta ennen v. 1955 saapuneiden ryhmassa naiset olivat saapuessaan jonkin 

verran vanhempia kuin miehet, heijastaa vanhemmalle siirtolaisuudelle tyypil

lista piirretta, etta aviomies lahti ensin siirtolaiseksi ja kutsui vaimon sitten luok

seen muutamia vuosia myohemmin. 
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1.7. Sukupuolirakenne ja siviilisaaty 

Ennen 1950-luvun lopun runsasta siirtolaisuutta australiansuomalaisten jouk

ko oli hyvin miesvaltaista. Vuoden 1954 vaestc;laskennan mukaan 1733:sta Suo

messa syntyneesta oli vain vajaa neljannes eli 23 % naisia, v. 1961 naisten osuus 

oli 39 % ja kymmenta vuotta myc;hemmin 44.5 % (10 359:sta). Suomen Australi

an-siirtolaisuus on siis ollut miesvaltaista, mutta sukupuolierot ovat vahitellen ta

saantumassa. Tama siksi, etta uusin siirtolaisuus on ollut entista enemman perhe

siirtolaisuutta. Toiseksi yha useammat naimattomat naiset ovat uskaltaneet lahtea 

kaukaiseen Australiaan, varsinkin kun vuodesta 1966 lahtien matka on ollut mel

kein ilmainen. 

Epatasainen sukupuol ijakautuma on vaikuttanut voimakkaasti austral iansuoma

laisten avioitumiseen. Ennen toista maailmansotaa enemman kuin puolet yli 15 -

vuotiaista suomalaisista miehista oli naimattomia, mutta naisista vain 16 %.1 So

dan jalkeen tilanne on muuttunut niin, etta v. 1971 Suomessa syntyneista yli 

15-vuotiaista miehista oli naimattomia 36.5 % ja vastaavasti naisista 21.6 %. 

Valitettavasti virallisista tilastoista e; ilmene siirtolaisen siviilisaatya saa

pumishetkella. K yselylomakkeessakaan ei toto suoranai sesti kysytty, vaan sen 

sijaan tiedusteltiin viimeksi solmitun avioliiton solmimispaikkaa ia -vuotta. Nain 

ollen tarkkaa rajaa ei voida vetaa tapauksissa, joissa Australiaan tulovuosi on sa

ma kuin avioitumisvuosi. Lisaksi joukossa saattaa olla henkilc;ita, jotka ovat sol

mineet uuden avioliiton Australiassa. Taulukosta 1.6. ilmenee, etta yli puolet 

haastatelluista oli ollut naimisissa vahintain kuusi vuotta ennen siirtolaiseksi lah

tc;a. Ennen vuotta 1955 monet 01 ivat saapuneet naimattomina, miehista 59 % 

naisista vain 29 %. Naineetkin miehet olivat ehtineet olla aviossa vasta vahan 

aikaa, silla he olivat saapuneet yleensa nuorempina Australiaan kuin myc;hemmat 

siirtolaiset, kuten edella todettiin. Jalleen on otettava kuitenkin huomioon va

raus, etta vanhempina saapuneet ja mahdollisesti kauemmin avioliitossa olleet 

henkilc;t ovat osuussuhdettaan huonommin edustettuina. Tasoittavana tekijana 

taas on se, etta uusimpaan siirtolaisuuteen kuuluvat nuoret ja usein naimattomat 

henkilc;t ovat myc;s vastanneet osuussuhdettaan huonommin. Kuitenkin taulukko 

1. Koivukangas 1974, 239. 
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1.6. vahvistaa kasitysta, etta "vanha siirtolaisuus" oli enemman nuorten ja nai

mattomien muuttoliiketta ja uudempi siirtolaisuus kasitti vanhempaa ja enemman 

naimisissa olevaa vaestoa. 

Taulukko 1.6. Naimisissa oloaika ennen siirtolaiseksi lahtoa 

naimisissa ennen 1955 1955 - 65 1966 - 70 yhteensa 
oloaika 

% % % % n n n n 

lahtenyt naimattomana 34 45 45 14 8 3 87 13 
ollut naimisissa 

0- 5 v. 24 32 76 24 77 31 177 27 
6-lOv. 10 13 74 23 79 31 163 25 

11 - 20 v. 7 9 84 27 63 25 154 24 
yli 20 v. 34 11 19 8 53 8 

ei tietoa tai 
ei sovellu 4 4 2 20 3 

yhteensa 76 100 317 100 250 100 654 100 

Haastatteluun vastanneet suomalaiset olivat yleensa naimisissa samaa kansal

lisuutta olevan puolison kanssa. Lukuisimmin ei-suomalaisten kanssa olivat avioi

tuneet ennen 1955 saapuneet miehet (22 % ja naiset 15 %). Lahinna suomalaisten 

naisten puutteen vuoksi suomalaisten miesten ennen sotia Australiassa solmimissa 

avioliitoissa vain 11 %:110 oli suomalainen puoliso, mutta naisilla yli puolella. 1 

Taulukko 1.7. Puolison kansallisuus 

puol ison ennen 1955 1955 - 65 1966 - 70 yhteensa 
kansallisuus 

% % % % n n n n 

suomalainen 62 81 300 95 243 98 615 95 
austral ialainen 
tai brittilainen 8 11 11 3 2 22 3 
muu kansallisuus 6 8 5 2 3 14 2 

yhteensa 76 100 316 100 248 100 651 100 

1 . K oi vukangas 1974, 245. 
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Niinpa suuri osa ennen sotia Australiaan saapuneista suomalaisista miehista jai 

naimattomiksi. Matkoillani ympari Australiaa tapasin lukemattomia vanhanpo

jankorilaita, joista nuorekkaimmat ja vitsikkaimmat suunnittelivat vaimon hank

kimista Suomesta - olivatpa jotkut kirjeenvaihdon avulla saaneet ns. lentomor

siamen. Myos monen nuoremmankin siirtolaispojan Suomen matkojen taka-ajatuk-

sena lienee elamankumppanin katseleminen. 

Taulukko 1.8. Avioliiton solmimispaikka 

avioliiton ennen 1955 1955 - 65 1965 - 70 yhteensa 
solmimispaikka 

n % n % n % n % 

Suomessa 44 58 255 80 221 89 527 81 
Australiassa 29 38 52 16 20 8 105 16 
muualla 3 4 8 3 3 1 14 2 
ei tietoa 2 1 6 2 8 1 

yhteensa 76 100 317 100 250 100 654 100 

Aviopuolison valintaa pidetaan yhtena parhaimmista indekseista, joilla mi

tataan siirtolaisten sopeutumista. Katsotaan, etta mita suurempi osa siirtolaisryh

masta avioituu oman kansallisuuden ulkopuolelle ja erityisesti kantavaestoon, si

to paremmin ja nopeammin tallainen kansallisuus sulautuu uuteen ymparistoon. 

Kuitenkin - erityisesti suomalaisten osalta - on otettava huomioon muutamia eri

tyistekijoita, jotka vaikuttavat siirtolaisten avioliittomalleihin. Ratkaisevin te

kija on pienryhman sukupuolirakenne. Ennen 1950-luvun loppua suomalaisen poi

kamiehen oli hyvin vaikea loy tao Australiasta suomalaissyntyista vaimoa. Sen si

jaan 1960-luvulla tilanne oli toinen, kun Suomesta tuli runsaammin naimattomia 

naisia ja 1950-luvun lopulla saapuneet lapset varttuivat naimaikaan. Myos siir

tolaisen ika saapumishetkella vaikuttaa avioitumismalleihin. On todennakoisem

paa, etta 20-vuoden ikaisena saapunut siirtolainen avioituu australialaisen kans

sa kuin esim. 40-vuotiaana tullut. Kolmantena tekijana voidaan mainita suoma

laisasutuksen hajanaisuus yl i laajan mantereen. Nain ollen australiansuomalais

ten avioitumismalleista ei voida tehda pitkalle menevia johtopaatoksia sopeu

tumisen nopeudesta. 
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1.8. Viipymisaika Australiassa; alkuperainen ja aikomus haastatteluhetkella 

Useimmilla siirtolaiseksi lahtevilla on jonkinlainen mielikuva siita, kauanko 

he aikovat viipya maaramaassa vai aikovatko jaada pysyvasti sinne. Vain 35 %: 

Iia vastaajista oleskeluajan pituus oli haastatteluhetkella sama kuin alkuperainen 

k . 1 
tar OltUS. 

Ennen v. 1955 tulleet aikoivat yleisimmin viipya maassa vain muutamia vuosia 

tai korkeintaan kymmenen vuotta, mutta haastatteluhetkella ylivoimaisen enemmis

ton (93 %) tarkoituksena oli vila Australiassa lopun elamaa. Usein alkuperaisena 

aikomuksena oli vain ansiomatka Australiaan, kuten eraalla ennen sotaa saapuneel

la vastaajalla: 

" Kotiseudullani oli kymmenen muuta miesta, jotka lahtivat samaa matkaa. 
Tarkoituksen i 01 i kayda vahan tienaamassa ja palata takaisin koti seudulle. 
Oltuani muutaman vuoden ajattelin, etta taalla on paremmat mahdollisuu
det ehka lapsil~ekin tulevaisuudessa ja niin kutsuin perheenikin tanne". 
(317) 

Monen 1920-luvun lopulla saapuneen kohdalla pula-aika siirsi paluuta Suomeen, 

ja toisen maailmansodan syttyminen muutti suunnitelmia viela enemman. Tyypillisia 

taman aikakauden siirtolaisille olivat Kannuksesta kotoisin olevan, v. 1927 saapu-

N ··I O· 2 ·h neeri, II 0 Ian val eet: 

"Ensi vuosina oli huono aika. Ei tullut rahaa kasaan. Sitten tuli maailmansota. 
Kun oli ollut maassa 20 vuotta paatin olla taalla lopun elamaani". (379) 

Alkuperaisena suunnitelmana hanellakin oli ollut vain 2 - 5 vuotta. 

Vuosina 1955 - 65 saapuneiden vastauksissa kiinnittaa huomiota se, etta noin 

kolmanneksella oli alusta alkaen tarkoituksena olla lopun elamaansa Australiassa ; 

haastatteluhetkella kolme neljasta aikoi pysya Australiassa. Kun muina ajanjaksoina 

menneista oli taulukon 1.9. mukaan huomattavasti pienemmalla osalla tarkoitukse

na alusta lahtien olla Australiassa lopun elamaansa, tama vahvistaa kasitysta, etta 

1 . Ks. taulukko 5.4 . sivu 154 , oleskeluajan muutoksen ja tyytyvaisyyden vali
sesta vertailusta. 

2. Vaiheistaan Niilo Oja on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan Koralliranta ja 
Spinifex, Brisbane 1972. 



Taulukko 1 .9. Austral iassa viipymisaika 
I Alkuperainen aikomus 

ennen 1955 menneet 

viipymisaika miehet naiset yht. 
n 0/0 n % n % 

enintaan 2 v.x) - - 2 9 2 3 
2-5 v. asti 14 37 4 17 18 30 
5-10 v. asti 11 29 6 26 17 28 
yli 10 v., mutta 
ei pysyvasti 3 8 2 9 5 8 
lopun elamaa 9 24 9 39 18 30 
ei maaraaikaa 1 2 - - 1 1 
yhteensa 3$ 100 23 100 61 100 

II Aikomus haastatteluhetkella (v. 1970) 

ennen 1955 menneet 

viipymisaika miehet naiset yht. 
n 

\ 
% n % n % 

enintaan 2 v.7.) 1 2 - - 1 1 
2-5 v. asti - - - - - -
5-10 v. asti - - - - - -
yli 10 v., mutta 1 2 2 7 3 4 
ei pysyvasti 
lopun elamaa 38 94 26 93 64 94 
ei maaraaikaa 1 2 - - 1 1 
yhteensa 41 100 28 100 69 100 

1955 - 65 

miehet naiset yht. 
n % n % n % 
12 8 15 11 27 10 
45 31 41 29 86 30 
20 14 21 15 41 14 

11 7 10 7 21 7 
54 37 47 34 101 35 

5 3 5 4 10 4 
147 100 139 100 286 100 

1955 - 65 

miehet -naiset yht. 
n % n % n % 
3 2 3 2 6 2 
3 2 4 3 7 3 
3 2 4 3 7 3 

11 9 13 9 24 9 

103 77 104 76 207 76 
10 8 9 7 19 7 

133 100 137 100 270 100 

x) = vahan aikaa tai matka-avustuksen edellyttama 2 vuotta. 

1966 - 70 

miehet naiset yht. 
n % n % n % 
34 24 33 26 67 25 
52 37 49 39 101 38 
12 8 10 8 22 8 

8 6 6 5 14 5 
30 21 26 20 56 21 
5 4 3 2 8 3 

141 100 127 100 268 100 

1966 - 70 

miehet naiset yht. 
n % n % n % 
13 10 11 9 24 10 
43 35 39 34 82 34 
14 11 14 12 28 12 
12 10 12 10 24 10 

30 24 32 27 62 25 
12 10 9 8 21 9 

124 100 117 100 241 100 

vastaajat 

miehet naiset yht. 
n % n % n % 
46 14 51 17 97 16 

112 34 94 32 206 33 
43 13 37 13 80 13 

22 7 18 6 40 6 
95 29 83 29 178 29 
11 3 8 3 19 3 

329 100 291 100 620 100 

vastaajat 

miehet naiset yht. 
n 0/0 n % n % 
17 6 14 5 31 5 
46 15 43 15 89 15 
17 6 18 6 35 6 
24 8 27 9 51 9 

173 57 165 58 338 58 
23 8 19 7 42 7 

300 100 286 100 586 100 

I 

W 
0-
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keskimmaisen ajanjakson siirtolaisuus oli alusta lahtien "vakavaa" ja pysyvaisluon

teista. 

Sen sijaan 1960-luvun lopulla, paljon lahes ilmaisesta matkasta johtuen, oli 

usein tarkoituksena tulia kaymaan Australiassa - jopa lomalle vain. Niinpa taulu

kon 1.9. mukaan 63 %:n alkuperaisena tarkoituksena oli 0110 Australiassa korkein

taan viisi vuotta; haastatteluhetkella vastaava prosenttiluku oli 44. Viimeiselle

kin ryhmalle nayttaa olevan luon teenomaista oleskeluajan pidentyminen. Tosin na

ma siirtolaiset olivat ehtineet 0110 Australiassa vasta vahan aikaa, jotkut vain muu

tamia kuukausia. Tasta syysta ei ole suuria eroja alkuperaisen ja nykyisen tarkoituk

sen valilla, paitsi "2 vuotta ja aile" -ryhmassa. Kun keskimaarin joka viides uusim

mista siirtolaisista alusta lahtien aikoi 0110 Australiassa lopun elamaansa, ja tama 

ryhma tulee lisaantymaan ajan mittaan, edustanee 1960-luvun loppukin melko py

syvaa siirtolaisuutta, vaikkei ehka samassa maarin kuin 10 vuotta aikaisemmin. 

Tarkein syy oleskeluajan pidentymiseen lienee aluksi parempi toimeentulo 

kuin Suomessa. Vuosien kuluessa siirtolaiset sopeutuivat australialaiseen elaman

muotoon, ja kun lapset varttuvat, kayvCit englanninkielisen koulun ja menevCit 

naimisiin, ei takaisinpaluu tule kysymykseen kuin poikkeustapauksessa. Myos 

yksinaisena saapunut henkilo viettaa avioiduttuaan melko todennakoisesti lopun 

elamaansa Austral ian tahtien 0110. 

Alunperin suunniteltu oleskeluaika saatettiin varmuuden vuoksi ajatella Iyhy

eksi, jottei sitten tul isi pettymyksia. "Odotimme lehtikirjoi tuksen perusteella pa

hinta, joten iloisesti yllatyimme ... " (340) "Australia on ylittanyt odotuksemme"

asenne il meni useissa vastauksissa, esim. v. 1969 saapunut siirtolainen aikoi noin 

vuotta myohemmin 0110 Australiassa lopun ikaansa, vaikka oli alunperin suunnitel

lut viipyvansa vain muutaman vuoden, ja perusteli : "Taalla on niin pirun hyva ol-

10". (357) 

Oleskeluajat ovat siis pidentyneet alkuperaisiin suunnitelmiin verrattuna, 

poikkeuksina ovat tapaukset, jolloin vastaushetken oleskeluaika 01 i Iyhyempi kuin 

alkuperainen suunnitelma. Oleskeluajan Iyhentyminen oli yleisinta viimeksi saa

puneiden joukossa. Varhaisemmin tulleista monet heikosti sopeutuneet lienevCit jo 

palanneet Suomeen. Kun noin puolet haastatelluista, huomioonottaen senkin, et

ta he edustavat lahinna vakiintuneita siirtolaisia, aikoi 0110 Australiassa lopun 

ikaansa, tama osaltaan ilmentaa Suomen Australian-siirtolaisuuden pysyvaa luon

netta. 
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2. SIIRTOLAISEKSI LAHDON TAUSTAA 

Muuttoliikkeen ja sopeutumisen ymmartamisen edellytyksena on perehtyminen 

siirtolaisten taustaan lahinna ekologisista ja sosioekonomisista laht1)kohdista. Seuraa

yassa pyritaan valottamaan vain tarkeimpia taustaseikkoja: lapsuudenkotia, koulutus

ja ammattitasoa ja muita siirtolaisuusalttiutta aiheuttaneita tekij1)ita, maantieteelli

sia laht1)alueita ja erityisena painopisteena siirtolaisuuden motivaatiotausta. 

Tassa tutkimuksessa on sovellettu Austral ian National Un iversi tyssa keh itettya 

hierarkkista ammattijakautumaa. Koodissa on kaikkiaan 99 ammattiryhmaa, jotka ja

kaantuvat 16 paaryhmaan. Sen" rinnalla on kuiJenkin tarkeimmi ssa tilastoissa kaytet

ty pohjoismaalaista elinkeinoryhmitysta. 

2.1. Lapsuudenkoti 

Osana siirtolaisen taloudellisen ja sosiaalisen taustan selvittamista kysyttiin, 

paitsi omaa ammattia Suomessa ja Australiassa, my1)s vastaajien vanhempien ammat

tia seka sisarusten lukumaaraa ja omaa jarjestyssijaa perheessa, lahtien siita oletta

muksesta, etta monilapsisesta perheesta lahdettiin herkemmin siirtolaiseksi kuin pie

n ilapsi sesta perheesta. 

Kysymykseen isan tai huoltajan ammatista valitettavan monet jattivat vastaa

matta. Saadun aineiston perusteella voidaan kuitenkin paatella) etta suuri osa siir

tolaisista oli laht1)isin maatalouden parista (43 %). On luonnollista, etta mita van

hemmasta siirtolaisuudesta on kysymys, sita suurempi osa oli maanviljelysoloista ; 

ennen v. 1955 Australiaan menneiden vastaajien vanhemmista perati 83 %, kun taas 

1960-luvun lopulla menneiden kohdalla vastaava luku oli vain 31 %. Vastaavasti 

teollisuuskodeista lahteneiden osuus kasvaa mita lahemmaksi tullaan nykyaikaa. 

Kaikkiaan joka viidennen isa tai huoltaja oli ollut kasity1)lainen tai muu vastaava 

ammattimies. Miehia oli maatalouspiireista enemman kuin naisia (47 % ja 39 %). 

Monet australiansuomalaiset olivat siis maalaistalojen poikia ja tyttaria. Naiset 

olivat suhteellisesti miehia useammin laht1)isin rakennus-, ym. ammattimiesten ja 

teollisuusty1)laisten kodeista. Vain aivan muutaman vanhemmat olivat saaneet aka

teemisen koulutuksen tai kuuluivat muuten ammattihierarkkian huippuryhmiin (esim. 
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liikemiehet). Vanhempien ammatillinen ja sosiaalinen asema selittaa osaltaan siir

tolaiseksi lahtoa siten, etta voidaan olettaa varattomista kodeista tulleiden lasten 

koulutusmahdol\isuuksien olleen heikkoja. 

Vastaajilta tiedusteltiin my os veljien ja sisarusten lukumaaraa ja omaa sijaintia 

ikajarjestyksessa. Pienista luvuista johtuen ja siksi, etta ei ole tietoa keskimaarai

sista lapsiluvuista eri aikoina koko suomalaisessa vaestossa, ei voida tehda pitkal\e 

menevia johtopaatoksia. Kuitenkin nayttaa silta, etta - ainakin nykyisen mittapuun 

mukaan - australiansuomalaiset ovat lahtoisin monipaisesta sisarusparvesta. Nelja 

viidesta vastaajasta oli perheista joissa oli kolme lasta ja enemman - aina 15:een 

asti . Tosin lienee sattuma, etta yhdessa perheessa aviomiehen kotona oli ollut 15 

ja vaimon kotona 11 lasta. (351) Eraan 1930-luvulla Australiaan menneen maalais

talonpojan kotona oli ollut 11 poikaa ja 4 tyttoa ja hanen Australiaan lahtonsa syy

na oli: "liian pieni maalaistalo jaettavaksi veljien kesken': (190) Hanella oli ennes

taan joyksi veli Australiassa. 

Sisarusparven ikajarjestys ei liene naisille merkinnyt juuri mitaan, miesten lah

toon asia lienee vaikuttanut - varsinkin maatalousvalta isessa yhteiskunnassa. Voisi 

ehka olettaa, etta monipaisesta maalaistalossa varttuvasta veljessarjasta nuorempiin 

kuuluvat lahtisivat herkemmin siirtolaisiksi kuin esim. vanhin poika. Haastattelun 

tulos kuitenkin osoitti, etta yli puolet miehista ja naisista vajaa puolet, olivat per

heen vanhimpia tai toiseksi vanhimpia lapsia. Tama soveltuu vanhojen siirtolaisten 

haastattelussa kuvaan, etta vanhimmat pojat lahtivat siirtolaisiksi usein ajatellen, 

etta nuoremmat veljet saisivat jatkaa isan tyota kotitilan asumisessa. Tama patee 

erityisesti Pohjanmaan Australian-siirtolaisuuteen sotien valisena aikana. Tosin 

monen lahtijan alkuperaisena aikomuksena saattoi 0110 vain hankkia talorahoja ko

titilan mahdollista lunastamista tai aivan uudel'1 talon ostamista varten. Pohjanmaal-

10 talot olivat yleensa pienia, eika mao ollut enaa silla tavalla "pyhaa" kuin ehka 

aikaisemmin, mika johtui siita, etta yhteiskunta ja talouselama kehittyivat monimuo

toisemmiksi . 
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2.2. Koulutustaso 

Etsittaessa siirtolaisuuden syita, on siirtolaisen oma koulutusaste monin verroin 

tarkeampi kuin vanhempien taloudellinen asema ja sisarusten lukumaarat. Taulukko 

2.1. kuvaa eri aikakausina Australiaan menneiden haastateltujen saamaa korkein

to koulutusta ennen si irtolaiseksi lahtoa. 

Taulukko 2.1. Koulutusaste ennen Austral iaan tuloa. 

ennen 1955 
1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

ylin menneet 
kou I utusaste n % n % n % n % 

ei mitaan 3 4 1 4 1 
kansakoulu 46 55 207 63 142 51 400 57 
kurssikoulutus 13 16 17 5 16 6 46 6 
sairaanhoito-ym. 

koulutus 5 6 13 4 14 5 32 5 
ammattikoulutus 2 2 26 8 33 12 61 9 
tekninen koulutus 9 3 4 1 13 2 
kaupall inen koulutus 4 5 12 4 21 7 37 5 
keskikoulu 5 6 25 8 37 13 67 9 
oppikoulu 4 1 4 1 8 1 
y Ii op i sto/korkeakou I u 4 1 7 3 11 2 
ei tietoa tai ei so-

vellu 5 6 10 3 3 24 3 

yhteensa 83 100 328 100 281 100 703 100 

Taulukon 2.1 . mukaan runsaasti yl i puolet vastaajista 01 i jaanyt pelkan kansa -

koulun va roan . Lisaksi pelkan kansakoulun kayneiden suhteellista osuutta pienentaa, 

paitsi ryhma "ei tietoa" myos kurssikoulutuksen suuruus, erityisesti ennen v. 1955 

saapuneiden ryhmassa. Usein nama 01 ivat vain Iyhytaikaisia maatalous- tms. kursse

ja, j otka mahdollisesti eivat paljoakaan nostaneet koulutustasoa. K.I.Iten voi olettaa

kin, koulutus oli heikoin varhaisimmin saapuneilla siirtolaisilla. Myos toisena ajan

jaksona, paaasiassa 1950-luvun lapulla, Australiaan muuttaneiden koulutustaso oli 

alhainen. Taulukon 2.1. mukaan melkein kaksi kolmesta vastaajasta 01 i jaanyt pel

kan kansakoulun varaan. Toisena siirtolaisia luovuttavana ryhmana olivat miehilla 

ammattikoulun kayneet ja naisilla pelkan keskikoulun kayneet. 

Viimeisena ajanjaksona Australiaan menneiden koulutustaso oli korkein, mika 

johtuu pal jon yleisesta koulutustason noususta Suomessa. Kuitenkin viela yli puo-
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let haastatelluista 01 i kaynyt vain kansakoulun. Monet 01 ivat jaaneet pelkan kes

kikoulun varaan, saaneet alemman kaupallisen koulutuksen tai kayneet ammatti

koulun. 

Kokonaisuudessaan haastateltujen australiansuomalaisten koulutustaso oli 

alhainen, vain murto-osa oli saanut yliopisto- tai edes lukiotasoisen koulutuksen. 

Miesten ja naisten val ilia ei ole suuria eroja, paitsi ammattikoulun kayneissa 

oli miehia 14 % ja naisia vain 3 %. Vastaavasti kaupallisen koulutuksen saaneis

sa oli naisia 7 % ja miehia 4 %. Alhaisella koulutustasolla voidaan katsoa ole

van yhteytta siirtolaiseksi lahtoon siten, etta lahtomaassa esim. tyottomyys koh

distuu ensimmaisena juuri vahan koulutettuun ammateissa toimivaan vaestoon. 

Toiseksi pelkan kansakoulun kayneet ihmiset eivat ole oppineet englantia kou

lussa - ja tusk in paljon muuallakaan. Siirtolaisen sopeutumista ratkaisevasti 

saCitelevaa kiel itaitoa kasitellaan asian tarkeyden vuoksi erikseen sopeutumis-

ta kasittelevan luvun yhteydessa (4.3. a). 

Vertailun vuoksi todettakoon, etta v. 1972 ruotsinsuomalaisessa tyovoi

massa oli akateemisen loppututkinnon suorittaneita noin yksi prosentti ja koko 

Suomen 14 vuotta tayttaneessa vaestossa v. 1970 kaksi prosenttia. Samoina vuo

sina oli vahintain ylioppilastutkinnon suorittaneita noin kolme prosenttia ruot

sinsuomalaisesta tyovoimasta ja 5.4 % Suomen yli 14-vuotiaasta vaestosta. Kes

kikoulutasoisen peruskoulutuksen oli saanut 16 % seka ruotsinsuomalaisesta tyo-
1 

voimasta etta Suomen 14- vuotiaasta vaestosta em. vuosina. Erilaisista luokit-

teluperusteista johtuen luvut eivat ole vertailukelpoisia haastatteluun Austral i

assa, mutta nayttaisi silta, etta australiansuomalaisten koulutustaso olisi kor

keampi kuin ruotsinsuomalaisten mutta alhaisempi kuin koko Suomen vaeston. 

1. Edgren - Wiman 1973, 44. 
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2.3. Ammatillinen tausta 

Siirtolaisten sosioekonomisen taustan seka siirtolaisuuden tassa suhteessa 

aiheuttaman muutoksen selvittamiseksi vastaajilta tiedusteltiin (1) ammattia Suo

messa, (2) ensimmaista tyopaikkaa Australiassa ja (3) ammattia haastatteluhet

kella. Kysymyksen muoto "yli 50 % tuloista" pyrki viittaamaan tarkeimpaan 

toimeentulolahteeseen, mutta, kuten eras vastaaja (314) totesi, tahan voi liit

tya epatarkkuutta. Suomessa hanella oli iltatoimi paivCityonsa lisaksi ja tasta 

han sai suuremman osan toimeen~";lostaan. Kuitenkin hanen Australiassa harjoit

tamansa ammatti vastasi hanen paivatyotaan Suomessa, joten ammatti ei ollut

kaan vaihtunut. Tallaiset tapaukset lienevat kuitenkin harvinaisia. 

Seuraavassa pyritaan selvittamaan tarkemmin minkalaisia suomalaisia va

estonpiireja ja ammattiryhmia Australian-siirtolaisuus on verottanut. Taulukko 

2.2. osoittaa siirtolaisen ammatin suomalaisen el inkeinoryhmityksen mukaan ja 

2.3. australialaisen ammattien arvoasteikon mukaan. 

Eri ajanjaksoina Australiaan menneiden siirtolaisten ammatillisessa taustas

sa on melkoisia eroja. Kun ennen v. 1955 menneista miehista enemman kuin joka 

kolmas oli maanviljelija, ja v. 1954 jalkeen muuttaneista suurin osa oli teolli

suuden ja rakennusalan ammattimiehia, voidaan sanoa, etta ennen v. 1955 Aust

ralian-siirtolaisuus oli paljolti siirtymista maataloudesta ja v. 1954 jalkeinen 

muuttoliike oli pakoa teollisuudesta, rakennustyo mukaan lukien. Naisista la

hes kolmannes oli ollut kotirouvina. Osittain tama lienee johtunut naisten huo

nosta tyotilanteesta Suomessa, osittain siita, etta monissa perheissa oli pienia 

lapsia, erityisesti ajanjaksona 1955 - 1965 menneilla. Tyossa kayneitten nais

ten tavallisimpia toimialoja olivat palveluammatit, toimistotyot ja teollisuus. 

Eri ammattiryhmien valiset yksityiskohtaiset jakautumat ilmenevCit taulu

koista 2.2. ja 2.3 .. Kokonaisuudessaan voidaan todeta liittyen aikaisemmin 

saatuun tulokseen alhaisesta koulutustasosta, etta australiansuomalaisista on 

vain pieni osa lahtoisin ylemmista ammatti- ja sosiaaliryhmista. Paaosa heis-

ta oli ollut lahinna keskiryhmiin kuuluneita, maatalouden, teollisuuden, raken

nusalan ja palveluelinkeinojen palveluksessa olleita henkiloita. Sen sijaan pelk-



Taulukko 2.2. Ammatti ennen Australiaa elinkeinoryhmityksen mukaan. 

miehet 
I 

elinkeino 
nnen 1955 1955-65 1966-70 vastaajat ennen 1955 

n % n % n % n % n % 

maatalous 17 37 10 6 3 2 30 8 4 11 
kotitalous (muualla) 1 3 

_"- (oma) 1 3 1 10 27 
metsatalous 2 4 9 6 4- 2 15 4 
ka i vosteoll i suus 3 2 3 1 
rauta- ja metalliteoll. 2 4 40 24 37 25 79 22 1 3 
sahkoteoll isuus 7 4 8 6 15 4 
puun jalostusteoll isuus 1 2 4 3 5 3 10 3 
tekstii I iteoll isuus 1 2 5 3 2 1 8 2 2 5 
el intarviketeoll isuus 3 2 3 2 6 2 1 3 
talonrakennus 4 9 31 19 15 10 51 14 
maa- ja vesirakennus 2 1 3 2 6 2 
kauppa 2 4 12 7 18 12 32 9 5 13 
liikenne 5 11 12 7 11 8 29 8 
rahoitus ja vakuutus 2 1 2 1 4 1 1 3 
palveluel inkeinot 4 9 12 7 20 14 36 10 3 8 
ei tyossa 2 1 3 2 5 1 1 3 
ei sovellu 3 7 1 1 4 1 3 8 
ei tietoa 5 11 13 8 8 5 27 8 5 13 

yhteensa 46 100 165 100 146 100 3q1 100 37 100 
- - - - -----. 

naiset 

1955-65 1966-70 

n % n % 

7 4 1 1 
3 2 2 1 

55 34 33 24 

1 1 

1 1 
14 8 8 6 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 
25 15 30 22 

1 1 1 1 
4 2 4 3 

32 20 37 27 
2 1 
4 2 

13 8 15 11 

163 100 135 100 

vastaajat 

n % 

12 3 
6 2 

98 29 

2 1 

1 
24 7 

3 1 
2 1 
1 

61 18 
2 1 
9 2 

72 21 
3 1 
9 2 

37 11 

342 100 

"'" w 



Taulukko 2.3. Ammatti ennen Australiaan menoa australialaisen luokituksen mukaan . 

miehet 

ennen 1955 1955 - 65 1966-70 vastaajat ennen 1955 
ammatti n '% n % n % n % n % 

yl iopistokoulutus 2 1 4 3 6 2 1 3 
alemmat virkamiehet 6 4 4 3 10 3 1 3 
kauppa-teoll . johto 1 1 3 2 5 1 
itsenaiset kauppiaat 4 2 1 1 5 1 
maanvil jel ijat 16 35 9 6 3 2 28 8 4 11 
toimistovirkail ijat 7 4 11 7 18 5 4 11 
armeijan ja poliisin 
palveluksessa olevat 2 4 2 1 4 1 
ammattimiehet 6 13 70 42 54 36 130 36 1 3 
kauppa-apulaiset 2 4 2 1 4 3 8 2 2 '5 
teoll isuustyolaiset 2 4 18 11 16 11 36 10 2 5 
kul jetustyolaiset 5 11 12 7 10 7 28 8 
palveluammatit 1 2 4 2 9 6 14 4 4 11 
kaivosmiehet 1 1 1 
maa- ja metsatyol. 3 7 9 6 4 3 16 4 
sekatyolaiset .... 4 9 9 6 10 7 24 7 
ei tyossa(kotirouva tms.} 3 2 3 1 10 27 
ei tietoa tai ei sove~ 5 11 12 7 / 7 5 25 7 8 21 

yhteensa 46 100 165 100 146 100 361 100 37 100 
- -- -- - - - ----- --

naiset 

1955-65 1966-70 

n "% n % 

6 4 11 8 

4 2 
6 4 

16 10 26 19 

4 2 2 2 
17 10 10 7 
16 10 15 11 

1 1 
19 12 23 17 

1 1 1 1 
5 3 4 3 

56 34 33 24 
13 8 9 7 

163 100 135 100 

vastaajat 

n % 

1 
18 5 

5 1 
10 3 
46 13 

7 2 
29 8 
33 10 

1 
46 14 

2 1 
9 3 

99 29 
36 11 

342 100 

.j>.. 

.j>.. 
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kia sekatyomiehia on ollut suhteellisen vahan; heikoimpaan ammattiryhmaan kuu

luneilla ei liene ollut riittavasti tarmoa ja taloudellisia edellytyksia lahtea Austra

liaan. 

2.4. Austral ian-si irtolaisuuden lahtoalueet 

T aul ukosta 2.4. ja kartasta I i Imenee, etta v. 1955 tapahtunut Austral ian 

siirtolaisuus keskittyi ylivoimaisesti Vaasan laaniin (54 %). Ydinalue taalla oli 

Lohtajan pitaja, josta 01 i lahtoisin perati 42 % haastatteluun osall istuneista Vaa

san laanista ennen v. 1955 kotoisin olevista olevista siirtolaisista ja, huomioon 

ottaen ns. ketjusiirtolaisuuden, kolmannes Vaasan laanista lahteneiden haastatte

luun osallistuneiden siirtolaisten maarasta. Tosin luvut ovat pienia ja on mahdol-

I ista, etta Lohtajal ta kotoisin olevat ovat vastanneet lomakkeeseen muita innok

kaammin, mutta on ilmeista, etta Lohtajan Australian-siirtolaisuus on omalaa

tuinen ja mielenkiintoinen paikallinen ilmio. Vuodesta 1889 lahtien ainakin on 

tietoja lohtajalaisten Australian matkoista ja taalla he keskittyivat Long Pocket

nimiselle paikkakunnalle Queenslandiin. 1 Tata suomalaiskeskusta australiansuo

malaiset kutsuivat Australian Lohtajaksi. Vastaavanlainen keskus ruotsiapuhuval

la Pohjanmaalla oli Munsala. Historiallisen taustan selventamiseksi mainittakoon, 

etta ennen v. 1947 Austral ian kansalaisiksi otetuista, vuosina 1920 - 41 Austra

liaan tulleista miehista lahes puolet (46 %) oli Vaasan laanista syntyisin. Siir

tolaisuus Australiaan ennen ensimmaista maailmansotaa oli paljolti keskittynyt 

Varsinais-Suomeen ja Pohjanlahden rannikkokaupunkeihin.2 Yksityisista paikka-

kunnista T urku 01 i hall itsevassa asemassa vanhemmassa si irtolai suudessa Austra-

liaan. 

1. Koivukangas 1974 , 204- 205. 

2. Koivukangas 1974 , 296. 



.46 Kartta 1 . Viimeinen asuinpaikka 
Suomessa ennen Australiaan liihtoii 

1 = ennen v. 1955 lahteneet 

2 = vuosina 1955-1965 

3 = vuoslna 

• mlehet 

~ naiset 

KOKO MAA 

mlehet 

1 43 
2 152 
3 139 

334 

nalset yht. 

33 76 
148 300 
125 264 
306 640 

LAPINLAANI 

:l 
o 20 henkilo. 

OULUNLAANI 

1~' 
2 } ' . 
3 . " 

o 20 40 henkilo; 

LUOVUTETTU ALUE 

iL 
o 20 honkil6i 
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Taulukko 2.4. Vi imeinen asuinpaikka ennen Austral iaa. 

ennen 1955 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

lahtoalue n % n % n % n % 

Uusimaa 5 6 73 22 107 38 186 27 
Turun ja Porin laani 10 12 22 7 18 6 50 7 
Hameen laani 1 1 62 19 44 16 107 15 
Kymen laani 54 17 28 10 82 12 
Keski-Suomen laani 1 1 8 2 4 2 13 2 
Mikkelin laani 15 5 5 2 22 3 
Pohjois-Karjalan laan 8 2 2 1 10 1 
Kuopion laani 14 4 7 3 21 3 
Vaasan I aan i 45 54 19 6 18 6 84 12 
Oulun laani 11 13 18 6 28 10 57 8 
Lapin laani 7 2 3 1 10 2 
Luovutettu alue 3 4 3 
Ulkomaat 3 4 18 6 9 3 30 4 
Merilla 3 4 1 1 5 1 
E i tietoa 1 1 9 2 7 2 20 3 
(synt .Austral iassa) 3 

yhteensa 83 100 328 100 281 100 703 100 

Kun siirtolaisuus Australiaan ennen v. 1955 01 i peraisin paaasiassa Poh

janmaalta, tai laajemmin ottaen Lansi-Suomesta, niin keskimmaisella jaksolla, 

1955-65, Australiaan lahdettiin ensisijaisesti etelaisesta ja itaisestCi Suomesta, la

hinna Helsinki - Tampere - Lappeenranta -kolmiosta: olueelto, jota voidaan kut-

sua teollisuus-Suomeksi. Tampereen ohello muita tarkeita lahtoalueita olivat Kymen

jokilaakso ja Lappeenranta - Imatra - alue. Tama siirtolaisaalto suuntautui Aust

raliaon paaasiassa 1950-luvun lopussa, jolloin taloudellinen lamakausi koetteli 

erityisesti teollisuuden ja rakennusalan tyovaestoa. 

Siirtolaisuus Suomesta liittyy laheisesti alueelliseen eriarvoisuuteen. La

hes 40 % 1960-luvun lopun maastamuuttajista oli lahtoisin Oulun ja Lapin laaneista 

(yhteensa vain noin 13 % koko moan vaestosta). Vuosina 1969 ja 1970 Lappi menet-
1 

ti 6 % ja Oulun laani 4 % koko vaestostaan. Vuonna 1970 noin 37 % Suomen 

1. Lauri Korpelainen, "Maastamuutto on kallista vientia", Keskipohjanmaa, 
16.7. 1973. 
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pohjoismaisen muuttoliikkeen muuttotappiosta keskittyi Oulun ja Lapin laaneihin, 

joissa muuttotappio asukaslukuun nahden 01 i kolminkertainen koko maahan verrat-
1 

tuna. Tarkein syy naiden alueiden suureen siirtolaisuuteen on tyottomyys. Kun v. 

1968 tyottomyys koko maassa oli 4 %, vastaavat luvut olivat Oulun laanissa 7 % 
2 

ja Lapin laanissa 8 %. Mainittakoon, etta ruotsinsuomalaisista tehdyn tutkimuk-

sen mukaan eraalla teollisuuspaikkakunnalla (Olofstrom) yli puolet oli lahtoisin 

Oulun ja Lapin laanista. 3 Kun taulukon 2.4. mukaan v. 1966-70 Australiaan 

menneista vastaajista 10 % oli kotoisin Oulun laanista ja vain yksi prosentti La-

pin laanista, Suomen Australian-siirtolaisuus voidaan lahtoalueittensa puolesta kat

soa eroavan melkoisesti yleisesta samanaikaisesta suomalaissi irtolaisuudesta . 

Australian siirtolaisuus on siis ollut etelaisen Suomen muuttoliiketta. Viimei

simmassa Austral ian-siirtolaisuudessa, 1966-70, Uusimaa-keskeisyys on mielenkiin

toinen piirre (38 % tutkimukseen osallistuneista, taulukko 2.4.). Joka viides 1960-

luvun lopulla Australiaan mennyt siirtolainen oli viimeksi asunut Helsingin kaupun

gissa. Liitteena olevista taulukoista 1.1. ja 1.2.4 i1menee, etta vajaa kolmannes 

Helsingista lahteneista oli myos syntynyt Helsingissa ja vajaa viidennes naista oli 

asunut siella koko ikansa. Kun v. 1955-65 Helsingista lahteneista vain 22 % oli 

syntynyt siella, ja 1966-70 lahteneista 40 % (taulukko 1.1.), tama osoittaa si

saisen muuttoliikkeen merkitysta ennen ulkomaille lahtoa erityisesti sodan jalkei

sena aikana, kun suomalainen yhteiskunta alkoi muuttu.a mobiiliksi lahinna raken

nemuutoksen vaikutuksesta. 

Kun Uudeltamaalta v. 1955-65 lahteneista 18 % (taulukko 1.3.) oli synty

nyt samassa laanissa (koko maa 42 %, taulukko 1.5.). Kaiken ikansa Uudellamaal

la asuneita oli vain 12 % (taulukko 1.4.). Viimeisella ajanjaksolla, 1966-70, 

32 % oli seka asunut etto lahtenyt Uudeltamaalta (1955-65: 18 %). Nain ollen 

tarkea havainto on, etta keskimmaisen ajanjakson siirtolaiset ovat tulleet mui-

ta useammin muualta Uudeltamaalle ennen Australiaan lahtoa, Uusimaa - ja 

erityisesti Helsinki - on ollut vain valietappi matkalla Australiaan. 

1. Mikkola, tammikuu 1973. 
2. Tyovoimaministerio, Suunnitteluosasto, Tyovoimakatsaus 3, lokakuu 1972 

kuvio 13, s. 16. 
3. Toukomaa 1973, 8. Taman tutkimuksen rajoituksena on, etta aineisto kasitti 

vain 156 perhetta, joilla oli peruskouluikaisia lapsia. 
4. Tasta lahtien roomalainen numero viittaa liitetaulukko-osaan. 
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Myos valtakunnallisella tasolla ilmenee 1955-65 lahteneiden siirtolaisten 

suuri mobiliteetti. Taulukko 1.5. osoittaa, etta viimeinen asuinpaikka oli samas-
1 

sa laanissa kuin syntymapaikka seuraavasti: 
n % 

ennen 1955 menneet 58 71 82:sta 
1955-65 _11_ 132 42 317:sta 
1966-70 _"- 121 45 272:sta 

yhteensa 311 46 671 :sta 

V. 1955-65 siirtolaisten lahtoalueen sijaitseminen useimmiten eri laanissa 

kuin syntymakunta johtuu osittain Karjalan siirtovaen runsaasta osuudesta taman 

. . k .. I· d 2 alanla son sllrto alsuu essa. 

Yhteenvetona Australian-siirtolaisuuden lahtoalueista voidaan todeta, etta 

muuttoliike on alkanut rannikkokaupungeista, erityisesti Pohjanlahdelta ja levin

nyt sitten Vaasan laanin maaseutualueille, varsinkin 1920-luvulla, painopisteen 

sitten siirtyessa Etela- ja Kaakkois-Suomen teollisuusalueille 1950-luvulla, kun

nes 1960-luvun lopulla lahtoalueeksi rajoittuivat hall itsevasti Uusimaa ja Helsin

ki, mika osaltaan heijastanee suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtunutta vaeston ym. 

tuotannon tekijoiden keskittymista yha pienemmalle maantieteell iselle alueelle. 

Lahtoalueen ohella on mielenkiintoista tietaa, kuinka kauan siirtolaiset ovat 

asuneet viimeisella asuinpaikallaan ennen Austral iaan lahtoa. Talla pyritaan osal

taan selvittamaan, ovatko siirtolaiset olleet "muuttol intuja" (jo seka kotimaassa 

etta ulkomailla). 

Taulukosta 2.5. ilmenee, etta suomalaiset ovat yleensa lahteneet Australiaan 

pysyvilta asuinsijoiltaan. Yli 25 vuotta samassa paikassa asuneita naisia on suhteel

lisen vahan, mutta se selittynee avioliiton solmimisen yhteydessa tapahtuneella 

asuinpaikan vaihdoksella. Luonnoll isesti siirtolaiset ennen v. 1955 vaihtoivat 

asuinpaikkaa harvemmin kuin myohemmin muuttaneet. Niinpa ensimmaisena jak

sona menneista 52.6 % 01 i asunut 10 vuotta tai enemman viimeisella asuinpaikal

laan, vuosina 1966-70 muuttaneista vain 27.1 %. Vastaavasti aile vuoden asunei-

1. Syntyma- ja asuinpaikkakunnat on koodattu kuntatasolla, mutta tarkastelu on ra
joitettu laanitasolle. Perusteell ista lahtoalueanalyysia tehtaessa 01 isi I isaksi otet
tava huomioon kunkin alueen vaestopohja. 

2. Ks. alaluku 2.6. s. 52-53. 



50 

Taulukko 2.5. Viimeisessa asuinpa ikassa vietetty aika 

miehet naiset vastaajat 

aika n % n % n % 

aile 1 v. 20 6 16 5 36 6 
1 - 3 v. 53 16 53 17 106 16 
3-lOv . 117 35 116 38 233 36 
10-25 v. 92 27 91 30 183 28 
25 v. ja yli 55 16 34 10 89 14 
yhteensa 337 100 310 100 647 100 

to oli 1960-luvun lopulla menneista 6 %, mutta ennen v. 1955 menneista vain 

yksi prosentti. Vaikka luvut ovatkin pienia, ne osoittavat selvasti, (1) etta 

suomalaiset ovat lahteneet Australiaan yleensa kiinteilta asuinsijoiltaan, minka 

puolestaan voidaan katsoa edustavan siirtolaisuuden vakavaa luonnetta. Tama (2) 

vahvistaa aikaisempaa tulosta, etta myohemmin menneet siirtolaiset ovat jo $uo

messa olleet I iikkuvampia kuin aikaisemmin muuttaneet, staattisemmasta yhteis

kunnasta lahteneet siirtolaiset . 

2.5 . Kokemukset ulkomaista ennen Australiaa 

Vastaajilta tiedusteltiin, missa maissa he olivat olleet ja kuinka kauan en

nen Australiaan saapumistaan. Voidaan olettaa, etta henkilo, joka jo aikaisem

min on ollut ulkomailla, vaikka Iyhyenkin ajan, lahtee helpommin si irtolaiseksi 

kuin sellainen, joka ei ole koskaan kaynyt $uomen rajojen ulkopuolella. 

Nelja viidesta australiansuomalaisesta ei ollut kaynyt missaan ulkomailla 

ennen siirtolaiseksi lahtoaan. Eri ajanjaksojen valilla ei ole suuria eroja; vahi

ten ulkomailla olivat olleet vuosina 1955-65 saapuneet siirtolaiset, ja miehet 

nayttavat kayneen hieman enemman ulkomailla kuin naiset. 

Kaikista ennen Australiaa ulkomailla olleista yli puolet oli ollut Ruotsis

sa (60 %) el i 13 % kaikista vastaajista (90 vastannutta 703:sta). Kanadassa 01 i 

ollut 10 vastaajaa - useat poikamiehina - jotka sitten syysta tai toisesta olivat 

lahteneet Austral iaan. Yhdysvaltojen osuus on ollut vahainen (5 henkiloa). 

Useat suomalaiset naiset olivat asuneet Brittein saarilla ja siella avioituneet 
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austral ialaisen kanssa tai muuten lahteneet paivantasaajan etelapuolelle. Eraana 

miesten erikoisryhmana mainittakoon muutamat YK:n rauhanturvajoukoissa palvel

leet seka merimiehet, jotka paattivat jaada maihin Australiassa tai tulia myohem

min tahan maahan. 

On vaikea arvioida, mika merkitys aikaisemmin hankituilla ulkomaisilla 

kokemuksilla on ollut siirtolaiseksi lahtoon, mutta niin kauan kuin siirtolaisuus ei 

ole massamuuttoa, on ilmeista, etta ulkomailla aikaisemmin oleskelleet ovat alt

tiimpia lahtemaan siirtolaisiksi. Tallainen pCiCitos vaatii rohkeutta ja itseluotta

musto, joito ominaisuuksia kielitaidon lisaksi on hankittu ulkomailla. Niinpa nuo

ri nainen oltuaan vuoden Hampurissa 1960-luvun lopulla totesi tilanteen seuraa

vasti: " ... oli keskitalvi ja oli aika etsia taos tyota Suomesta. Helsinki tuntui 

pienelta ja unel iaalta ... " (316) Han 01 i tavannut Hampurissa austral ialaisen, jo

ka lupasi auttaa hanta alkuun paasemisessa. 

Ulkomailla aikaisemmin oleskelleesta 150 henkilosta 83 % oli ollut vain 

yhdessa maassa. Mitaan todell isia muuttol intuja austral iansuomalaisten joukosta 

ei loytynytj vain yksi nainen oli asunut neljassa maassa. Useat miehet olivat 01-

leet kolmessa maassa ja merilla olleet ovat eri asia. 

Paitsi maiden lukumaara, myos ulkomailla oleskelun pituus vaikuttaa siirto

laiseksi lahtoon ja helpottaa sopeutumista uuteen ymparistoon. Koska vain viides

osa vastaajista oli aikaisemmin ollut ulkomailla, luvut ovat pienia, joten asiaa 

on syyta katsoa kokonaisuudessaan jakamatta alajaksoihin tuloajan perusteella. 

Vajaa kolmannes (29 %) oli ollut ulkomailla aile vuoden pituisen ajan. Tas

sa ryhmassa on suurin ero miesten ja naisten valilla (36 ja 19 %). Aile vuoden ul

komailla olleisiin kuuluu esim. YK:n joukoissa palvelleita miehia, mutta on mah

dollista, etta miehet ovat naisia useammin pistaytyneet Iyhytaikaisille tyomatkoil

Ie ulkomaille mm. Ruotsiin. Yli puolet oli viipyn)'t ulkomailla yhdesta kymme

neen vuoteen ja vain yksi nainen yl i 25 vuotta. 

Koska Australiaan muuttaneet siirtolaiset ovat olleet nuoria, on luonnol

lista, etta he eivat ole ehtineet kovin kauan asua ulkomailla. Kun kuitenkin ulko

mailla aikaisemmin olleista 41 % 01 i asunut Suomen ulkopuolella kolme vuotta ja 

enemman, voidaan todeto, etta pienella osalla australiansuomalaisia oli ollut jo 

melkoisia kokemuksia siirtolaisena olemisesta. Voidaan olettaa, etta he ovat so

peutuneet helpommin kuin sellaiset, joille Australia on ensimmainen kokemus 

ulkomaista. 



52 

2.6. Karjalan siirtovakea ? 

Samalla tavoin kuin oletettiin, etta ulkomailla aikaisemmin oleskelleet olivat 

taipuvaisempia lahtemaan siirtolaiseksi kuin paikoillaan pysyneet, voidaan olettaa 

myos, etta suhteellista osuuttaan suurempi osa australiansuomalaisista olisi karjalais-
1 

ta alkuperaa ja nimenomaan sodan takia luovutetulta alueelta lahtemaan joutuneita. 

Tosin joku saattoi mainita lahtonsa syyksi pelkastaan "karjalaisen veren" (068), mut

ta tarkeampi syy 01 i yleensa kodin menetys Karjalassa. V. 1969 Austral iassa Suoma

laisen Kulttuuriseuran kirjoituskilpailuun osallistunut rouva totesi olevansa siirtolai

nen jo ennestaan: "jaihan syntymakotini sinne Karjalan laulumaille, lahelle Laa

tokan rantoja. Sinne ei ole enaan koskaan paluuta. ,,2 Tama heratti hanessa uhma

mielta, kun hanelta oli viety paras, ja han sanoi joutavansa vaikka minne, silla ha

nen isanmaansa oli Karjalassa. Eras vastaaja pohti siirtolaiseksi lahtoon vaikuttanei

ta syita ja kirjoitti: "Kun se suuri Suomi jai tekematta vaikka sita mina ja mieheni 

suku teki. Sinne rajan taakse jai kodit seka omaisten hautakummut. Siirtolaislap-

sen elama ei ole helppoa Suomessa." (335) 

Tutkimusaineiston perusteella nayttaa silta, etta Karjalasta pois siirtyneet 

ovat olleet taipuvaisempia kuin muut suomalaiset lahtemaan siirtolaiseksi Austral i

aan. Kaikista vastaajista 15.4 % (106 henkea 688 vastanneesta) ilmoitti olevansa 

luovutetulta alueelta ja vuosina 1955-65 tulleista per~ti 19.9 % (64 henkea 321 

vastanneesta) eli joka viides oli Karjalan luovutetulta alueelta, mutta 1960-luvun 

lopulla muuttaneista vain 13.4 % (37 henkea 276 vastanneesta). Vertailun vuoksi to

dettakoon, etta v. 1960 vaestolaskennan perusteella noin 7 % Suomen vaestosta oli 

Karjalasta sodan vuoksi evakuoituja. 3 Nain ollen nayttaa silta, etta luovutetulto 

1. Siirtovakeen kuuluviksi luetaan henkilot, joilla oli vakinainen asuinpaikka syys
kuun 1. paivana 1939 myohemmin Neuvostoliitolle luovutetull a alueella, alku
jaan noin 420 000 henkea. 

2. Suomalaisen Kulttuuriseuran kirjoituskilpailu, Brisbane 1969, kilpailija n:o 6: 
"Silloin kun mina kotoani laksin", Kulttuuriseuran arkisto, Brisbane. Minulla 
oli ilo toimia arvostelijana tassa kilpailussa. 

3. V. 1960 siirtovaen maaraksi arvioitiin 310000 huomioon ottamalla myos kuollei
suus, koska v. 1960 vaestolaskennassa karjala i sten maaran (n. 271 ODD) arve I ti in 
jaaneen liian pieneksi lomaketeknillisista syista. Suomen Virallinen Tilasto, Ylei-
nen vaestolaskenta 1960, ~ 10- 11 . -
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alueelta alkujaan lahtoisin olevat siirtolaiset olivat yli kymmenen vuotta yritta

neet sopeutua uuteen ympari stoonsa muualla Suomessa, kun 1950-luvun lopun ta

loudelliset ym. vaikeudet saivat osan karjalaisesta heimosta lahtemaan Australiaan. 

Taten haastatte I u vahvi staa austral i ansuomal ai sten pari ssa saamaan i kuvaa, etta 

monet heista olivat karjalaisia, jotka olivat tulleet maahan kymmenkunta vuotta 

sitten. Taman seikan vahvistamiseksi lomakkeeseen sisallytettiin asiaa koskeva 

kysymys. 

2.7. Australiassa olevien sukulaisten ja ystavien osuus lahtoon 

Siirtolaisuuteen on vaikuttanut myos se, onko lahtoa suunnittelevalla henki

lolla maaramaassa jo ennestaan sukulaisia ja/tai tuttavia. Voidaan olettaa, etta mi

ta vieraammista oloista ja pitemmasta matkasta on kysymys, sita suurempi merkitys 

tallaisilla henkiloilla on. Australian tapauksessa tama on erityisen tarketita, silla 

1950-luvulle asti vaadittiin yleensa uudelle siirtolaiselle jo ennesttitin maassa asu

va takaaja, kuten aikaisemmin on mainittu (sivu 18 ). 

Taulukosta 2.6. ilmenee, minka verran vastaajilla oli ollut sukulaisia tai tut

tavia Australiassa lahtohetkella. Kokonaisuutena tulosta, etta lahes kahdella kolmas

osalla (66.4 %) ei ole ollut yhtaan ystavaa Austral iassa, voidaan pittiti yllattavan 

suurena I ja se osoittaa rohkeutta ja luottamusta omiin voimiin. Tahan ryhmaan kuu

luvat erityisesti vuosina 1955-65 menneet (78.2 %). Tosin on luonnollista, etta 

australiansuomalaisten pienesta lukumaarasta johtuen monella ei ole voinut olla tut

tuja Australiassa. Viimeisena ajanjaksona muuttaneilla oli tassa suhteessa helpom

paa. Erityisesti 1920-luvulla "Pohjanmaalta Australiaan ... mentiin tuttavien ja 
1 

sukulaisten luokse ja jo valmiiksi jarjestettyihin tyopaikkoihin". Ennen v. 1955 

menneiden ryhmassa sukulaisten ja tuttavien suhteellisen suuri osuus selittyy silla, 

etta tana ajanjaksona ei saatu matka-avustusta, vaan jo Australiassa olevat henki

lot joutuivat, paitsi takoomoan myohemmin soapuvia sukuloisia jo tuttovia, myos 

usein lahettamtitin matkorohoja Suomeen. Mutto jo pelkalla olemassoololloon maa

ramaossa olevat tutut houkuttelevot seuraomaan perassa. 

1. Uljos Apilo, Kuninkoanmaki, Ita-Hakkilo, kirje 29.5.1973, vostauksessoon 
Australiasso olleito suomalaisia koskevoan lehtitiedusteluun. 
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Taulukko 2.6. Sukulaisia ja tuttavia ennakolta Australiassa 

sul<ulaisia ennen 1955 1955-65 1966-70 vastaajat 
tal 
tuttavia n % n % n % n % 

ei ketaan 39 47 248 76 156 56 446 63 
isa 5 6 1 4 2 10 1 
aiti 2 1 1 3 
veljia 9 11 8 2 12 4 29 4 
siskoja 1 1 4 2 6 2 13 2 
muita sukul . 11 13 28 8 37 13 76 11 
lah . ystavia 3 4 7 2 10 4 20 3 
tuttavia 7 8 19 6 48 17 75 11 
lapsena tai avio-
Iii ton kautta 4 5 3 1 1 11 2 
ei tietoa 4 5 8 2 6 2 20 3 

yhteensa 83 100 328 100 281 100 703 100 

Sukulaisten ei tarvinnut valttamatta 0110 Australiassa. Useammalla oli sukulai-

sia Amerikassa ja Australia saattoi 0110 vain Amerikan korvike. Tama patee erityises

ti vanhempaan siirtolaisuuteen, kuten ilmenee seuraavasta lainauksesta: 

" ... Suuri osa sukulaisistani olivat menneet Amerikkaan v:sina 1883-1914 ja 
monet jaaneet sinne . He olivat menestyneet verrattain hyvin ... Isoisani, isa 
ja aiti, tadit, enot ja setat olivat olleet siella pitkat ajat. Vanhempani meni
vat siella naimisiin ja tul ivat Suomeen, jossa ostivat keskikokoisen maatilan. 
Uskon etta meilla oli tavallinen toimeentulo mutta he sanoiyat etta olisi ollut 
parempi pysya siella. - Tama kaikki vaikutti etta lahdin Austral iaan heti kun 
paasin sotapalveluksesta vuoden lopulla 1926." (086) 

Suomalaisille sukulaissiteet eivat liene merkinneet yhta paljon kuin esim. ita

lialaisille, mutta useissa tapauksissa sukulaisilla on ollut merkitysta siirtolaispaatos

ta tehtaessa, ja jotkut vastaajat totesivatkin, etta Australiassa olevat ystavat vaikut

tivat lahtopaatokseen. Huippua tosin edustaa 1960-luvun lopulla saapunut perhe, 

jolla ilmoituksensa mukaan oli Australiassa sukulaisia ja tuttavia seuraavasti: 

aviomies vaimo 
vel jia 1 
muita sukulaisia 5 4 
laheisia ystavia 12 12 
tuttavia 5 5 
yhteensa 22 22 
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Tama aviopari kertoo saaneensa siirtolaisajatuksen siten, etta "tuttavia lahti aikai

semmin ja heilta saimme tietoja Australiasta." (393) Mainittakoon, etta taman per

heen jalkeen tulivat vaimon veli ja miehen sisar, muita sukulaisia 12 ja ystavia 4. 

Tasso tapauksessa voidaan puhua jo ketjusiirtolaisuudesta ja Australiassa on moni

kymmenpaisia suomalaisia sukuja. Tallaiset ketjut ovat alkaneet usei n siten, etta 

joku tai jotkut perheen pojista ovat menneet ensin Australiaan, muita perheen ja 

suvun jasenia on tullut perassa, joskus jopa iakkaat vanhemmatkin. Tama patee 

erityisesti 1950-luvun lopulla alkaneeseen siirtolaisuuteen . 

2.8. Kuinka syntyi ajatus lahtea Australiaan ? 

Taman kysymyksen tilastollinen luokittelu osoittautui vaikeaksi. Niinpa selvaan 

syy-yhteyteen viittaavat vastaukset yhdistettiin varsinaisia syita tiedustelevaan kysy

mykseen . Seuraavassa kasitellaan kysymysta hieman laajemmin . 

Mita moninaisemmin tavoin oli siirtolaisille syntynyt ajatus Australiaan lahdos

to; eri ajanjaksoina syyt ryhmittyivat useinkin eri tavoin. 1920-luvun siirtolainen 

oli saattanut jo pienena poikana paattaa muuttaa ulkomaille, koska isa ja muut su

kulaiset olivat olleet valtameren takana, ja siirtolaisen veri saatiin jo tavtlilaan pe

rintona. (379) Erailla alueilla Pohjanmaalla siirtolaiseksilahto oli muotia, ja vie-

la 1950-luvun alussa oli Lohtajalla kasitys, ettei se ollut mies eika mikaan, joka 

ei ollut kaynyt ulkomai Ila. (070) Joku 01 i sota-aikana tavannut austral iansuomalai

sen (262), toisella "nalka v. 1942" sai ajatuksen syntymaan, varsinkin kun kaikki 

miespuoliset sukulaiset oli ammuttu v. 1918 lukuunottamatta isaa, joka oli silloin 

pikkupoika. (396) Jollekin Australia oli Kanadaan muuton vaihtoehto, varsinkin, 

jos aikaisemmin oli ollut Kanadassa, mutta ei'paassyt sinne enaa. Toinen taas me

ni Australiaan tarkoituksenaan jatkaa matkaa Kanadaan, mutta jai maahan ilmas

ton suotuisuuden takia. (382) 

Varhaisempina aikoina virike siirtolaiseksilahtoon saatiin usein ulkomailla 

olevilta sukulaisilta ja ystavilta, 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla ajatus syt

tyi tavallisimmin Australian siirtolaisviranomaisten toimesta, erityisesti lehdistossa 

suoritetun aktiivisen tiedotuksen ansiosta. Asiasta keskusteltiin tyopaikoilla ja 

rinnan taloudellisten olojen kiristymisen kanssa "Australian kuume" alkoi levita, 



56 

ja vihdoin oltiin tilanteessa, etta "Iahdettiin vain virran mukana vuosina 1957-59", 

kuten todettiin eraassa vastauksessa. (049) Tama 01 i aikaa, jolloin eras vi ikkolehti 

otsikoi artikkelinsa: "Lappeenranta muuttaa Australiaan".l Tasta ilmenee selvasti 

siirtolaisuuden lumipallomainen luonne. 

Viimeisena ajanjaksona, 1960-luvun lopulla, virikkeen Australiaan lahtoon 

antoi yleisemmin lehti-ilmoitus ja tieto lahes ilmaisesta matkasta. Nayttaa silta, 

etta lehti-i1moittelulla on saatu aikaan enemman kuin on ehka uskottukaan. 

2.9 . Harkinta-aika ennen siirtolaiseksi lahtoa 

Ihmisen elamassa siirtolaiseksi lahto on niin ratkaiseva teko, etta ilmion luon

teeseen vaikuttavana tekijana voidaan pitaa sitci seikkaa, onko lahdetty hetken 

mielijohteesta vai vasta pitkan pohtimisen jalkeen. 

Taulukosta 2.7. ilmenee, etta suomalaiset ovat yleensa harkinneet melko 

pitkaan ennen paatoksen tekemista, yleisemmin puolesta kahteen vuoteen, mutta 

monet yli viisikin vuotta. Tassa suhteessa kaukosiirtolaisuus poikkeaa huomatta

vasti lah isi irtolaisuudesta. Eraan tutkimuksen mukaan Ruotsi in muuttajien muutto-
2 

paatos on useimmiten syntynyt 1-6 kk:n kuluessa. Mielenkiintoinen piirre on, et-

ta 7 naispuolista vastaajaa, eli kaksi prosenttia, oli tullut Australiaan vasten tah

toaan (aviomiehen tai vanhempien tahdo>sta) . 

Muutkin lahteet viittaavat siihen, etta suomalaiset ovat kaudln harkinneet lah

toaan Australiaan. Niinpa aikaisemmin mainitussa Kulttuuriseuran kirjoituskilpai

lussa muuan nainen kirjoitti Australiasta, "monien vuosien haaveiden saaresta".3 

Australiassa keskustelin asiasta Suomessa tyoskennelleiden siirtolaisministerion 

edustajien (Brian Murray ja Patrick Flynn) kanssa. He kertoivat, etta kun suoma

lainen tulee haastattEilutilaisuuteen, han on jo paattanyt lahtea, eivatka mitkaan 

vakuuttelut ja varoitukset saa hanta muuttamaan mieltaan. He sanoivat myos, et-

ta ruotsalainen harkitsee haastattelun aikana ja viela jalkeenkin pain. 

1. Apu, No 17, 26.4.1958. Artikkelin mukaan lahti Lappeenrannasta Australiaan 
-v.-1957 100 henkiloa. 

2. Tissari 1973,69. 
3. Suomalaisen Kulttuuriseuran kirjoituskilpailu, Brisbane 1969, kilpailija No 15: 

"Luvatussa maassa", Kulttuuriseuran arkisto, Brisbane. 



Taulukko 2.7. Harkinta-aika ennen siirtolaiseksi lahtoa 

miehet 

ennen 1955 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 
hark inta-a ika 

% % % % n n n n 

e i ollenkaan 2 4 8 5 4 3 14 4 
aile viikon 2 4 10 6 8 6 20 6 
1 viikko-alle 1 kk 2 4 11 7 9 6 22 6 
1 kk - aile 6 kk 9 20 30 18 28 19 69 19 
6 kk - aile 2 v. 13 28 43 26 47 32 104 29 
2 v. - aile 5 v. 5 1 1 30 18 20 14 55 15 
5 v. ja yli 5 1 1 15 9 24 16 44 12 
ei halunnut lahtea 
lapsena tai avioliitor 
kautta 4 9 3 2 1 1 9 2 
ei tietoa 4 9 15 9 5 3 24 7 

yhteensa 46 100 165 100 146 100 361 100 

naiset 

ennen 1955 1955 - 65 

n % n % 

2 5 5 3 
1 3 9 6 
2 5 8 4 
5 13 25 15 
8 22 53 32 
1 3 24 15 
4 1 1 9 6 
2 5 4 3 

7 19 9 6 
5 14 17 10 

37 100 163 100 

1966 - 70 

n % 

5 4 
4 3 
8 6 

21 15 
56 41 
17 13 
15 11 

1 1 

1 1 
7 5 

135 100 

vastaajat 

n 

12 
14 
18 
52 

117 
42 
28 

7 

21 
31 

342 
- -

% 

4 
4 
5 

15 
35 
12 
8 
2 

6 
9 

100 

111 

" 
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Kun suomalaiset jo lahtohetkella ovat suhtautuneet vakavasti - jopa joskus 

jaarapaisesti - siirtolaisuuteen, voidaan olettaa, etta he ovat my os paattaneet 

menestya uudessa kotimaassaan, ja tama asennoituminen mahdollisesti heijastuu 

myos heidan vastaisissa vaiheissaan. 

2.10. Australiaan lahdon motivaatiotausta 

Siirtolaiseksi lahdon syyt ovat moninaiset, pitkalti voidaan yhtya eraaseen 

vastaajaan, joka totesi, etta "harva kai loppujen lopuksi tietaa miksi lahti juu

ri Australiaan" .(303) Ennakkoluokitteluun sisaltyvien riskien vuoksi vastaajia 

pyydettiin merkitsemaan tarkeysjarjestykseen kolme painavinta siirtolaiseksi lah

don syyta. Saadun aineiston perusteella syyt on falkikateen luokiteltu taulukossa 

2.8. esitetylla tavalla. 

Kolme tarkeinta Australiaan lahdon syyta ovat olleet yleiset taloudelliset te

kijat, tyottomyys ja seikkailunhalu. Tosin tyottomyys kuuluu yleisiin taloudelli

siin syihin, mutta asian tarkeyden vuoksi se on ryhmitelty erikseen. Eri ajanjak

soina ovat hieman erilaiset syyt olleet hallitsevia. Ennen v . 1955 l"Ilenneilla, 

jotka enimmakseen olivat miehia, taloudellisen aseman parantaminen oli keskei

nen syy. Tyottomyys ja verotus tul ivat selvemmin kuvaan vasta 1950-luvun lopul

la ja 1960- luvulla; erityisesti 1955-65 lahteneiden motiivina oli tyottomyys (tai 

sen pelk6). Myos verotuksen merkitys si irtolaisuuden I isaajana na/ttaa kasvavan 

nykyaikaa lahestyttaessa. Samoin on seikkailunhalun laita: tama lahdon syy 01 i 

ennen vuotta 1955 muuttaneiden mielesta varsin vahapatoinen. 

Taulukosta 2.9 . , jossa on verrattu toiseksi ja kolmanneksi tarkeinta syyta 

tarkeimpaan, i1menee, etta seikkailunhalu oli yleisin kolmantena syyna (n .24%) 

verrattuna ensimmaisena ja toisena syyna (molemmissa n. 17 %). Ty1;Sttomyys sen 

sijaan on ollut aivan ensisijainen syy (17.5 %) verrattuna kolmanteen syyhyn 

(5.6 %). Toinen ensisijainen syy OJ! ollut perheen koossapysyminen. Sen sijaan 

Suomen kova verotus, pol iittiset syyt, kielen oppiminen ja ennen kaikkea i1mas

to ovat huomattavasti yleisempia toisena ja kolmantena syyna kuin ensimmaise

na. Henkilokohtaiset ja taloudelliset motiivit ovat siis olleet primaarisia siirto

laiseksi lahdon syita, ja vaihtelunhalu, viihtyvyys, koulutus jne. on koettu enem

man toissijaisiksi . 



Taulukko 2.8. Tarkein syy Australiaan lahtoon 

miehet 

ennen 1955 1955 - 65 1966. - 70 vastaajat 
tarkein syy 

n % n % n % n 0/0 

yle iset taloud. syyt 21 49 23 14 29 21 75 22 
tyottomyys 3 7 42 27 30 21 75 22 
kova verotus 1 2 12 8 14 10 28 8 
asunto-olot 3 2 3 2 6 2 
vanhempien mukana 3 7 3 2 7 2 
perheen koossapysym 1 2 1 1 2 1 
lasten tulevaisuus 7 4 4 3 11 3 
sukul ./yst .Austral ias a 2 5 5 3 2 1 9 2 
aviol.austral.kanssa 
kielen oppiminen 1 2 5 3 3 2 9 2 
poliittiset syyt 2 5 5 3 6 4 13 4 
uskonnoll iset syyt 1 1 2 1 3 1 
ilmasto 2 5 11 7 7 5 20 6 
seikkailunhalu 4 9 26 16 31 22 61 18 
jokin muu syy 2 5 8 5 9 7 19 5 
ei erikoista syyta 1 2 6 4 2 1 9 2 

yhteensa 43 100 158 100 142 100 347 100 
- -- ------------- -----------_ . . _ -------- - - - ---- --- -

naiset 

ennen 1955 1955 - 65 

n % n % 

5 14 17 12 
24 16 

8 5 
5 3 

5 14 7 5 
11 33 25 17 

9 6 
2 6 5 3 
2 6 4 3 
2 6 2 1 
1 3 3 2 

1 1 
3 9 6 4 
1 3 24 16 
2 6 2 1 

8 5 

34 100 150 100 

1966 - 70 vastaajat 

n % n 0/0 

12 9 34 11 
17 13 41 13 
9 7 18 6 
2 2 7 2 

13 4 
18 14 55 1 7 
9 7 18 6 
2 2 9 3 
1 1 7 2 
7 6 11 4 
3 2 7 2 
1 1 2 1 
4 3 13 4 

31 24 56 17 
7 6 11 4 
4 3 12 4 

127 100 314 100 
---- - --------- ---------

In 
-0 
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Taulukko 2.9. Kolme tarkeinta Australiaan lahdon syyta 

tarkein syy toiseksi tarkein syy kolmanneksi tarkein syy 

miehet naiset yhteensa miehet naiset yhteensa miehet naiset yhteensa 
lahdon syy 

n % n % n % n % n % n % n % n % n 0/0 

seikkailunhalu 61 18 56 18 117 18 39 16 33 19 72 17 37 23 27 24 64 24 
tyottomyys 75 22 41 13 116 18 22 9 13 7 35 8 10 6 5 4 15 6 
yl.taloud.syyt 75 22 34 11 109 16 45 19 35 20 80 19 23 15 11 10 34 13 
perheen koos- • 
sapysyminen 2 1 55 18 57 9 1 2 1 3 1 
kova verotus 28 8 18 6 46 7 23 10 13 7 36 9 19 12 12 11 31 12 
ilmasto 20 6 13 4 33 5 33 14 28 16 61 15 19 12 16 14 35 13 
lasten tulevClisuus 11 3 18 6 29 4 12 5 11 6 23 6 9 6 8 7 17 6 
pol iitt .syyt 13 4 7 2 20 3 21 9 10 6 .31 8 16 10 7 6 23 9 
kielen oppimtnen 9 2 11 3 20 3 14 6 7 4 21 5 9 6 9 8 18 7 
vanh . mukana 7 2 13 4 20 3 1 1 1 1 1 1 
suk ./yst .Austr. 9 2 9 3 18 3 3 1 3 2 6 1 2 1 4 4 6 2 
asunto-olot 6 2 7 2 13 2 12 5 11 6 23 6 3 2 1 1 4 1 
aviol.austra-
lialaisen kanssa 7 2 7 1 
uskonn . syyt 3 1 2 1 5 --l 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
jokin muu syy 19 5 11 3 30 4 11 5 6 4 17 4 10 6 10 9 20 7 
e i erikoista syyta 9 2 12 4 21 3 1 1 1 1 1 
yhteensa 347 100 314 100 661 100 239 100 174 100 413 100 158 100 112 100 270 100 

- --- - -
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Myos ruotsinsuomalaisten keskuudessa tyottomyys, koyhyys ja toimeentulovai

keudet ovat olleet yleisempia siirtolaisuuden syita. Kun 1950-luvun lopulla ja 

1960-luvun alussa muuttaneilla koyhyys oli useammin paasyyna kuin hiljattain men-
1 

neilla, seikkailunhalu nayttaa yleistyneen uusimpien siirtolaisten keskuudessa. 

Toisen tutkimuksen mukaan Ruotsiin muuton kolme tarkeinta syyta olivat huono 

tyollisyystilanne, Suomen alhainen palkkataso ja seikkailunhalu. Toissijaisten mo

tiivien jakaumassa "uusien kokemusten tarve" eli lahinna seikkailunhalu oli yli-

• . . h II· 2 vOlmalsestl a Itseva. 

Yleisesti katsoen Ruotsin- ja Australian-siirtolaisuuden motivaatiotausta 

nayttaa olevan samanlainen. Erona voitaneen kuitenkin pitaa sita, etta ruotsin

suomalaisille tyottamyys Suomessa on ollut ylivoimaisesti hallitseva lahdon syy, 

kun taas austral iansuomal a isten motivaat iotausta on ollut ehka mon i muotoisemp i , 

eika tyottomyys ole ollut niin hallitsevaa. Sen sijaan seikkailunhalu on ollut 

yleisempaa kuin Ruqtsin-siirtolaisuudessa. Erot johtunevat paaasiassa siirtolai

suuden erilaisesta luonteesta: kauko- ja lahisiirtolaisuudesta. 

Kyselylomakkeella pyrittiin hankkimaan myos kvalitatiivista tietoa siirto

laiseksi lahdon syista, ja hyvin monet 01 ivat kayttaneet hyvakseen I isatilaa tai 

lomakkeen lopussa ollutta varatilaa. Nain saadun aineiston perusteella tarkas

tellaan syyryhmia hieman yksityiskohtaisemmin. 

(a) Yleiset taloudelliset tekijCit 

Tama syyryhma ilmenee hyvin seuraavasta lainauksesta: 

" Lahdin Suomesta koska tuntui silta, etta siella ei ollut mahdollisuuksia 
paasta eteenpain kun en ollut kaynyt kouluja muuta kuin kansakoulun. Enka 
omistanut paaomia. Yksityisyrittajana olin sirkkelisahauksen alalia 4 vuot-
ta mutta se oli pakko lopettaa kovien verotusten vuoksi. Kun viela tyot oli 
kateltava pohjoisesta Ivalosta, Sallasta ja R~vaniemen korkeuksilta. Veroil
moituksessa ei otettu sellaista vahennysta kuin paivaraha huomioon ollenkaan 
vaikka tyot olivat kaukana. Kyllastyin tekemaan raskasta tyota josta ei jaa
nyt kunnon palkkaa." (366) 

Lainauksessa korostuu useissa vastauksissa ilmennyt puutteellisen koulutuksen ja ve

rotuksen epaoikeudenmukaisuuden merkitys siirtolaisuuden taustatekijoina. 

Eri aikoina taloudell iset syyt ovat olleet eriluonteisia . Kun esim. 1920-luvul-

1. T oukomaa 1973, 10. 
2. Tissari 1973, 37-39. 
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10 saatettiin lahtea Australiaan hankkimaan paaomaa talonostoa varten, 1950- ja 

1960-luvuilla jotkut saattoivat 0110 jopa pakon edessa, kuten seuraavan perheen 

lahtotilanne osoittaa: 

" Suurperheen ruokamenoihin eivat riittaneet miehen palkka eika vaimonkaan, 
vaikka yoW paivaa yritettiin ... Meilla oli 9 hengen perhe, kun lapset oli
vat pienia, saimme asumistukea, perhelisaa, mutta silti oli vaikeaa, koska 
jokapaivaisten ruokaostojen hinnat nousi jatkuvasti, juuri sellaiset joita lap
siperheessa eniten tarvitaan. Aidin oli pakko lahtea aamuisin klo 3 lehden
jakoon, sielta laittaa akkia lapset kouluun ja sitten rappuja siivoamaan, 
illalla usein oli viela joku konttoripaikka (siivous), koska yritin, etta lap
set saisivat kunnoll iset puitteet, etteivat siksi joutuisi karsimaan etta on 
suuri perhe. Mutta silloin meni pois asumistuet ja perhelisat ja saimme mak
sao kaupungin asunnosta yli 500 mk kuussa, toisin sanoen minun ei olisi pi
tanyt yrittaa mitaan, en ajatellut etta meilla ei ollut oikeutta tulia ulos . 
"karsinasta", vaan koettaa elaa kituuttaa niinkuin ennenkin. Kyllastyin 
niin pal jon ajatukseen etta lahes koko palkkani menee nyt vuokraan, eika 
koko hosumisesta ole mitaan hyotya, olin aivan loppu, ajattelin etta aina
kaan vaikeammaksi voi missaan muuttua ... " (266) 

Australiassa tama rouva ei viela ollut mennyt toihin, koska han halusi nuorempien 

lastensa sao van turvallisen alun eika han raaskinut jattaa heita aamuisin. 

Mutta myos paremman koulutuksen saaneet henkilot saattoivat joutua samanta

paisen tilanteen eteen, kuten eras akateemisen loppututkinnon suorittanut henkilo 

totesi: "Suomessa tie parempaan elamaan naytti olevan tukossa. Vaikka palkka 

oli hyvanpuoleinen, ei se nayttanyt riittavan mihinkaan, esim. lihaa voi syoda 

vain kerran vi ikossa, hedelm ia harvoin" . (302) 

Paitsi asutuskeskusten ihmisten kokemat vaikeudet, myos maaseudun olot 01 i

vat vaikuttaneet lahtoon .Varsinkin varhaisemman siirtolaisuuden aikana el inkeinois

to erityisesti maatalous on luovuttanut pal jon vakea si irtolaisiksi. Eras vastaaja to

tesi: "Syy siirtolaisiksi lahtc;c;mme oli pieni hallanarka pikku-tila. Ei toita kodin 

ulkopuolella ja kalliit verot." (149) Maanviljelija, joka myc;hemmin Australiassa 

hankki sokeriruokofarmin, kertoi, etta kuudesta maatilallaan Suomessa viettamas

taan vuodesta kolme 01 i hallavuosia, ja tama oli suurin syy lahtoon. (119) Maa

talouden parissa toimineet nuoret kokivat asemansa erityisen vaikeaksi, kuten 

Australiaan v. 1959 lahtenyt siirtolainen kirjoitti: 
"Halusin pysyvan tyc;paikan, ja tyydyttavan palkan. Olin kyllastynyt ko
vaan tyohc;n ilman palkkaa, palkkani oli vain reumatismi ... Tyc;ta oli 2 
tyc;vuoroa vuorokaudessa, ilman palkkaa kasvatusvanhempieni kotona"(390) 
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Toisessa tapauksessa kotitilan pienuus ja hankaluudet talon omistavan aidin 

kanssa, taman haluttomuus luopua isannyydesta ja uudistusten vastustaminen,sai

vat poikamiehena Australiassa kayneen pojan lahtemaan vaimoineen Austrcliaan. 

(261) Eras vastaaja totesi, etta Suomessa han joutui 12-vuotiaasta asti tekemaan 

tyota 12-14 tuntia paivassa. "Tama mao on paratiisi minulle" (262) 

On inhimillista, etta lahtotilanne maalataan todellisuutta mustemmaksi, 

mutta kvalitatiivisen aineiston perusteella nayttaa silta, etta hyvin monet ovat 

lahtoa edeltaneessa tilanteessa olleet tavalla tai toisella "ikeen 0110", ja siir

tolaiseksi lahto on merkinnyt taman kehan murtamista. Taman totesi ruotsinsuo

malaisista myos TOUKOMAA kirjoittaessaan: "Yleissavyna siirtolaiseksi lahte

miselle on pakko, ei niinkaan pyrkimy; parempaan toimeentuloon'~ 1 

(b) T yOttomyys 

Lahes joka viidennelle haastatellulle tyottomyys oli ollut tarkein siirtolaisek

si lahdon syy, kuten ilmeni taulukosta 2.8 .. Ennen v. 1955 menneilla tyottomyys 

oli toissijainen lahdon syy, mutta se nousi keskeiseksi syyksi 1950-luvun loppupuo

I iskolla. Niinpa ennen v. 1955 menneista miespuol isista vastaajista vain 7 % piti 

tyottomyytta tarkeimpana syyna, mutta v. 1955-65 menneista mieh ista 27 %. Vuo

sien 1955-59 kokonaistyottomyys seka kolme ja nel ja vuotta myohemmat Austral i-
2 

aan muuton luvut korreloivat ROUHESMAAN mukaan varsin merkitsevasti. Aikai-

semmin on viitattu Lappeenrannan voimakkaaseen Austral ian-siirtolaisuuteen 1950-

luvun lopulla (sivu 56 ) ja syykin siihen oli selva: "liian paljon kavelee tyotonta 
3 

ukkoa Lappeenrannan kaduilla." 

Sen sijaan 1960-luvun alkupuoliskolla, jolloin Suomen Australian-siirtolai

suudessa oli hiljainen kausi, tyollisyystilanne Suomessa oli verrattain hyva. Ta

loudell isen kasvun h idastuessa 1960-luvun lopulla tyottomyys I isaantyi ja siirto

laisuus voimistui. Vuosina 1967-72 keskimaarainen tyottomyys oli selvasti suurem

pi kuin aikaisempina vuosina. Niinpa toisena sodan jalkeisena Australian-siirto-

I a isuuden hu ippukautena, 1960-1 uvun lopu II a, tyovoimasta otetun otoksen perus-

1. Toukomaa 1973, 11. 
2. Rouhesmaa 1966,77. 
3. Apu, No 17, 26.4. 1958. 
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teella tyottomia oli v. 1967 2.9 %, v. 1968 4.0 % ja v. 1969 2.8 %, kun 
1 

luku oli v. 1966 1.6 % ja v. 1970 1.9 %. Tyottomyyden huippukausi oli 

siis v. 1968 ja kahtena seuraavana vuotena saavutettiinkin nettosiirtolaisuuden 

sodan jalkeinen huippu. Suurimpana tyottomyysvuotena 1968 Ruotsiin muutta-
2 

neesta tyovoimasta oli tyottomien osuus perCiti 21 %. 

Minka alojen ihmiset ovat lahteneet tyottomyyden tokio Australiaon ? 

Ennen v. 1955 lahteneista 46 miespuolisesta vostoajasto vain kaksi 

maanviljelijaa jo yksi tyolainen oli lahtenyt tyottomyyden tokio. Vuosina 1955-

1965 tulleella 165 haastotellullo miehella oli 42 topouksesso tyottomyys tar-

kein syy lahtoon. Naista 21 % eli runsos viidennes oli kirvesmiehia ja somon 

verran metollialon ammottimiehia. Noisille tyottomyys ei ollut yhta yleinen syy 

kuin miehille; lahes puolet naista 24 noisesto (koikkiaon 163) oli ollut kotirou

vina. Tahan ryhmaan kuuluvot paitsi henkilokohtoisesti tyottomat, ilmeisesti 

my os tapaukset, joissa oviopuoliso oli ollut tyoton. Tyottomyys ei ollut yhta 

yleinen syy 1960-luvun lopullo kuin vuosina 1955-65. Suurin ryhma olivot me

tolliolan ammattimiehet ja rakennustyolaiset. Todettokoon, etta vorsinoisten 

tyottomien osuus on ollut 1960-luvulla Ruotsiin muuttoneessa tyovoimassa suurin 

tolonrokennusalolla (33 %), metsCitaloudessa (27 %) viimeksi ennen muuttoa toi-
3 

mineesso tyovoimossa. Tyottomyyden tokio siirtoloisiksi lahteneista noisista 

kuului suhteellisesti eniten palveluelinkeinoihin jo kOl'lttorihenkilokuntoan. 

Taulukko 2.10. Tyottomyyden tokio Austrolioan muuttaneiden tarkeimmCit omma
tit 

ommatti 
miehet 
n % 

kirvesmiehia, muuroreito 
maoloreita, rakennusmiehia 21 28 

metallialon ammattimiehia 16 21 

autonkuljettojio tms. liiken-
teen piirissa 5 7 
tyolaisia 4 5 
maonvil iel ijoita 3 4 
varostomiehia tms. 3 4 
muita ommatteja 23 31 
yhteensa 75 100 

1. KOP, Toloudellinen kotsaus, 1973, 1. 
2. Edgren-Wiman 1973, 76. 
3. Edgren-Wiman 1973, 77. 

ammotti 
naiset 
n % 

kotirouvia 14 35 

henkilokoht.polv.ammatit 5 12 

myymalaapulaisio 3 7 

konekirjoittajia tms. 

teksti iii tyolaisia 
postivirk., puh. val ittajia 
muita ammatteja 

3 7 

2 5 
2 5 

12 29 
41 100 
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T aulukosta 2.10., joka on yhteenveto eri ajanjaksoina tyottomyyden takia 

Australiaan menneiden vastaajien ammateista, ilmenee, etta rakennus- ja me

tallialan tyontekijoille tyon puute on ollut tarkea siirtolaiseksi lahdon syy. Tyot

tomyyden merkitys kuvastuu myos vapaamuotoisissa lausunnoissa. Suomessa hitsaa

jana toiminut vastaaja totesi, etta pitkat tyottomyysajat nielivCit tulot niin, ettei 

ollut koskaan varaa hankkia esim. omaa kotia. (327) Muuan autoilija paatti 

lahtea Austral iaan kuuden kuukauden tyottomyyden jalkeen (377), ja huippua 

edustaa perhe,{joka ei ilmoittanut ammattiaan Suomessq) jossa oman ilmoituk

sen mukaan miehella ja vaimolla ei ollut tyota kahteen vuoteen ja rahat alkoi

vat loppua. (300) Tama perhe meni Australiaan v. 1960. Muuan vanhempi Suo

messa rakennustyolaisesta autoilijaksi ruvennut siirtolainen kertoi Suomen tyohon

ottoviranomaisten nauraneen ja sanoneen, ettei tyota ole nuoremm illekaan. (202) 

Ja toinen linja-autonkuljettajana toiminut katkeroitunut lahtija halusi "tehda ti

laa tyottomille ja asunnottomille" .(353) 

Tyottomyyden taustatekijana on ilmeisesti alhainen koulutustaso, mutta pa

remminkin koulutetut karsivCit tyottomyydesta, kuten muuan vastaaja kirjoitti: 

"Jos olisin paassyt valmistuttuani paperiteknikoksi omaan ammattiini ja 
yrittamaan elamassa eteenpain olisin jaanyt Suomeen. Kouluvelat ja tyon
saannin vaikeus ajoi minut pois Suomesta. Yrittamisen halu ja toiminta 
tarmo lamaantui henkinen paine kasvoi. Pelastus "vapauteen" oli ulkomaat. 
Australia oli tarpeeksi kaukana ja erilainen. Lisaksi tanne paasi melkein 
ilmaiseksi." (276) 

Kirjoittaja sanae olevansa Australiassa korkeasti palkatussa helpossa hanttihommas

sa ja olevansa tyytyvainen. 

Usein tyottomyys tai sen pelko kytkeytyi muihin lahtoon vaikuttaviin tekijoi

hi n, kuten seuraavassa tapauksessa: 

" Suurin syy lahtoomme 01 i epavarmat tyool~suhteet, korkeat verot seka 
palkka, joka ei kunnolla edes ruokaan riittanyt, kylma ilmasto, seka tur
vattomuuden tunne niin omasta kuin lastenkin tulevaisuudesta." (324) 

Turvattomuuden tunne ja erityisesti viimeinen nakokohta, pelko lasten tyottomyy

desta, esiintyy useissa siirtolaiseksi lahdon taustaa selvittavissa kirjoituksissa, var

sinkin monilapsisissa perheissa, kuten silloin, kun ammattikoulun kaynyt vanhin 

poika e i saanut tyota. (021) 

On huomattava, etta tyottomaksi joutumisen pelko saattoi olla yhta relevantti 
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siirtolaisuuden syy kuin henkilokohtaisesti koettu tyottomyys. Australiansuomalai

nen rouva Paula Sutinen kirjoitti mielenki intoisen artikkel isarjan kokemuksistaan 

toimiessaan mm. vastasaapuneiden suomalaisten tulkkina ja avustajana. Tayttaes

saan lapsil isahakemuksia ja sairausvakuutuslomakke ita hanella 01 i tapana kysya, 

kuinka he olivat tulleet lahteneeksi Australiaan. 

"Tyottomyys on usein vastauksena. Suomessa on 50000 tyotontCi. Kuinka 
kauan te jouduitte olemaan tyottomana ? Mina ? Ei, en mina ollut tyo
ton, minulla oli vakituinen paikka ja hyva asunto, ei minulla ollut mi
taan htitaa. Mutta siella on pal jon tyottomia. 
- Tapasin siirtolaisneuvonnan kautta ainakin 300 perhetta ja vain yksi 

01 i lahtenyt tyottomyyden takia." 1 

Nama siirtolaiset olivat tulleet 1960-luvun lopulla, jolloin tyottomyys Suomessa 

ei ollut niin pakottava syy, kuin kymmenta vuotta aikaisemmin. Mutta yleisesti 

ottaen tama tukee australiansuomalaisten kanssa keskustellessani tekemaani ha-

vaintoa, etta monet heista lienevCit olleet ymparistonsa keskitasoa tarmokkaam

pia ja he 01 ivat lahteneet siirtolaisiksi, kun heidan tyotoverinsa 01 ivat joutuneet 

tyottom iksi ja he 01 ivat itse tunteneet olevansa vaaravyohykkeessa. 

(c) Verotus 

Taulukosta 2.8. ilmenee, etta ennen v. 1955 menneilloverotus oli hyvin 

toissijainen syy, mutta toisen maailmansodan jalkeiset sosiaaliset uudistukset Suo

messa lisasivat kansalaisten verotaakkaa siina maarin, etta 7 % Australiaan me

nijoista katsoi taman ratkaisevaksi lahtonsa syyksi. Nykyaikaan tultaessa verotuk

sen merkitys siirtolaisuutta I isaavana tekijana nayttaa I iSl:il:intyneen. 

Erityisesti verotus on koetellut teollisuuden ja kaupan piirissa toimineita 

henkiloita. Eras vastaaja sanoi veroviraston antaneen hanelle ajatuksen lahtea Aust

raliaan maaraamalla lisaveroja ja totesi lahtonsa syiksi: 1. yhteis\{erotus, 2. lisave

rotus, 3. kirkollisverot ja huomautuksissa viittasi viela arpajaisten ja veikkaus

voittojen verotukseen.(313) Nohkurin ammattia Suomessa harjoittanut siirtolai-

nen nimesi samaan tapa an syiksi: 1.liikevaihtoveron, 2. valtionveron, 3. kun

nanveron ja totesi, ettei Suomessa ollut mitaan elamisen mahdollisuutta pienyrit

tajalla, koska joka vuosi olisi pitanyt hommata uusia koneita, jos mieli olla ajan 

1. Paula Sutinen, "Evakkona etelan mailla", kolmas osa, Suomi, no 8,9.4.1971. 
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tasalla (239), ja eraan tehtaanjohtajan sietokyvyn musersi hirmuinen verolappu 

sen jalkeen, kun tulipalo oli tuhonnut tehtaan, jossa oli vain 30 % vakuutus. 

(345) 

(d) Asunto-olot 

Asumisolot ovat heijastumaa taloudell isesta tilanteesta ja ne voitaisiin tyot

tomyyden tavoin lukea taloudellisiin tekijoihin. Asuntojen puute on ollut pitkaan 

suomalaisen yhteiskunnan kipeimpia ongelmia. Pari prosenttia Australiaan men

neista suomalaisista katsoi taman tarkeimmaksi lahtonsa syyksi (taulukko 2.8.). 

Vaikeasta asuntotilanteesta joutuivat karsimaan varsinkin monilapsiset perheet. 

Eras perhe totesi ratkaisevaksi lahtonsa syyksi Helsingin "asuntopulan", lainaus

merkeissa siksi, etta heilla oli kurja asunto eivatka he pystyneet parempaan nel

jan lapsen kanssa. Ja jos he olisivat pystyneet, mihinkaan kunnon asuntoon ei 

otettu nelilapsista perhetta. (340) Toisen vastaajan mielesta Suomessa tyolaisen 

oli mahdoton saada omaa taloa tai osaketta. (341) Jos oikein yritti hankkia omaa 

asuntoa, saattoi kayda kuten seuraavalle perheelle: 

"Olimme vahilla varoilla rakentaneet talon vesikattoon. Meille oli luvattu 
Arava-Iaina jos sen siihen asti saamme rakennettua. Olimme kunnostarreet 
myos keittion ja yhden huoneen ja asuimme siina, kun sitten menimme ky
symaan lainaa sanottiin: "Ette tarvitse tehan olette jo sisalla asumassa". 
Olimme velkaa yhdelle ja toiselle ystavalle joilta olimme saaneet "pik-
ku apua". Ei auttanut muu kuin lahtea katselemaan parempaa elaman mah
doll isuutta taalta maasta." (209) 

(e) Lasten tulevaisuus 

Aikaisemmin on viitattu siihen, etta lasten kokema tyottomyys tai pelko sii

to sai eraita perheita lahtemaan Australiaan (s. 65) . Varsinkin naiset ovat 1950-

ja 1960-luvulla tunteneet huolta lastensa tulevaisuudesta ja koulutusmahdollisuuk

sista (noin 6 % verrattuna miesten 3 %, ks. taul ukko 2.8.). Paatosta tehtaessa 

on mahdollisesti otettu huomioon, etta lapset ovat olleet sopivassa iassa aloittaak

seen vieraskiel isen koulun. (304), ja jo elakepaiviaan viettava siirtolaisisa saat

toi todeta, ettei han Suomessa olisi kyennyt kouluttamaan lapsiaan . (315) 
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(f) Englanninkielen oppiminen 

Muutamilla siirtolaisilla itsensa kehittaminen ja erityisesti englanninkielen 

oppiminen saattoi 0110 torkein syy Australiaan lahtC5C5n (noin 3 % kaikkiaan, ks. 

taulukko 2.8.). Aikaisemmin ulkomailla kaytaessa oli saatettu havaita kielitai

don merkitys, kuten eras 1960-luvun lopulla lahtenyt yksinainen naishenkilC5, 

joka oli kerran turistina ollut Espanjassa ja oli suorastaan karsinyt siita, ettei 

han osannut englantia. (355) Mutta myC5s Suomessa oli koettu englanninkielen 

taidon merkitys. Muuan autokorjaamon tyC5nvastaanottajana toiminut henkilC5 

huomasi tarvitsevansa pikaisen englanninkielen taidon, koska kesaisin Suomessa 

olevat turistit 01 ivat yleensa englanninkielen taitoisia. Hanelle Austral ia 01 i 

tallC5in ainoa mahdollisuus. (111) 

Kielen oppiminen, niin hyC5dyllista kuin se onkin, oli yleisempi toisena 

(5 %) ja kolmantena (7 %) syyna kuin ensimmaisena (3 %), ja sita lienee pi

de tty lahinna matkasta koituvana ylimaaraisena hyC5tyna. 

(g) Poliittiset syyt 

Aikaisemmin on viitattu viranomaisten kevytmieLiseen asennoitumiseen tyC5n

haki jaa kohtaan (s. 65) ja suomalaisen virkakone iston byrokraattisuuteen, mika 

ilmeni arava-Iainojen myC5ntamisessa ( s. 67). Erityisen mielenkiintoisen moti

vaatiotaustan muodostavat poliirtiset syyt, joiden osuus nayttaisi lisaantyneen ny

kyaikaan tultaessa. Tamasyyryhma on yleisempaa miehilla kuin naisilla (ks. tau

lukko 2.8.), ja samoin kuin kielen oppiminen, poliittiset syyt olivat enemman 

tois- ja kolmassijaisia (8 ja 9 %) kui'n painavimpana syyna (3 %) . 

Sisapolitiikassa moitittiin poliittisen elaman ja yleensakin kansan keskinais

to riitaisuutta ja jakoa "herroihin" ja tyC5miehiin jopa kaupan ja urheilun olalla 

seka maalaisten ja kaupunkilaisten karjistyneita valeja. (257) Muutamat moitti

vat Suomen maatalouspol itiikkaa, kuten vuosina 1951-58 ruokatavarakauppiaana 

toiminut henkilC5, jonka mukaan maataloustuotteet lain nojalla piti myyda aile 

yrittajan ostoh innan, verotus vahennettyna. T uona aikana maatalouspol itiikka 

oli hanen mielestaan voimapolitiikkaa. (221) Eraan 1960-luvun lopulla Austra

liaan menneen siirtolaisen ajatuksia Suomen politiikasta kuvaa seuraava lainaus: 
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"Suurin syy siirtolaiseksi lahtooni oli se, etta silloin kun Suomessa puhuttiin 
taysin rinnoin vakauttamisesta, asuntotuotannon I isaamisesta, tyoll isyyden 
lisaamisesta ja valtion menojen supistamisesta, niin tehtiin pyha laki puo
luetukiaisista vain 10 milj. mk/ per vuosi. Seka jalkeenpain ydinvoimala 
"valssin" pyorahtelyt, sahkoveturi "ripaska", talvella taatusti kannattava 
Saimaan kanavan "jaabaletti", seka maakaasuputki "show", vaikka koti
maassakin 01 isi ollut tarpeeksi kayttokel votonta "mahakaasua". Ja kaikki 
muut hullut temput politiikassa kuten suomalairren "klowni" naytos "Nor
dek" teatterissa. Silloin kun puhutaan hullusta ja jarjettomasta valtion 
hallinnosta, niin varmasti kaikki asiasta kiinnostuneet valtiot lahettavat 
pol iitikkojaan opintomatkalle Suomeen. Suoraan sanoen tunnen talla het
kella olevani miltei poliittinen pakolainen." (092) 

On vaikea sanoa, minka verran sitaatissa on pelkkaa sanataituruutta. Mutta 

kun henkilo kuvatessaan siirtolaiseksi lahtonsa taustaa keskittyy yksinomaan Suomen 

politiikkaan, se on ilmeisen voimakkaasti vaikuttanut lahtoon. 

Useammin kuin sisapoliittiset syyt esiintyy ulkopolitiikka naissa kvalitatiivi

sissa vastauksissa. Kun v. 1937 Australiaan mennyt siirtolainen sanoi lahtoonsa vai

kuttaneen v. 1937 Euroopan sekavat olot ja jo silloin kangasteleva suursota (278) ja 

kun samoihin aikoihin tullut, Sydneyssa asuva, ystavani Vilho Pullinen kertoi lahte

neensa samoista syista, olen miettinyt, onko tama ollut todellinen syy vai jalkivii

sautta - tai mahdoll isesti molempia. 

Sisa- ja ulkopoliittiset tekijat saattoivat olla yhdistyneina. Eras vastaaja to

tesi lahtoonsa vaikuttaneiksi seikoiksi Suomen maantieteellisen sijainnin pohjoisil

la leveysasteilla ja pitkan talven, NL: n rajan, sekavat poliittiset olot, korrupti

on hallinnossa, ystavyys- , yhteistyo- ja avunantosopimuksen, konfliktien toistumi

sen Euroopassa ja miehitysuhkan. (125) Neuvostoliittoa kohtaan tunnettu epaluuloi

suus ja pelko, varsinkin B'ekkoslovakian miehityksen jalkeen, oli monelle v. 1968-

1970 Australiaan menneelle ratkaiseva kimmoke, kuten eras rouva kirjoitti: 

"Lopullisen paatokseni tein kun venalaiset meni B'ekkoslovakiaan, pelkasin, 
etta seuraavana vuorossa on Suomi, koska Suomessa on paljon kommunistia 
ja Kekkonen jatkuvasti vierailee Venajalla." (284) 

Australiassa tehdyt havainnot, erityisesti keskusteluni Mount Isan suomalaisen 

helluntaiseurakunnan jasenten kanssa v. 1970, tukevat kasitysta, etta B'ekkoslovaki

an tapahtumilla on ollut suoranainen yhteys Suomen Australian-siirtolaisuuteen. Sen 

sijaan en ole loytanyt todisteita, etta Unkarin kansannousulla v. 1956 olisi ollut 
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yhteytta v. 1957 voimakkaana alkaneeseen siirtolaisuuteen Australiaan. 

Neuvostoliittoa kohtaan tunnettu pelko saattaa olla laajempikin skandinaavi

nen iI mio yhtena siirtolaisuuteen vaikuttavana tekijana. Muuan ruotsalainen lehtimi

es tapasi 1960-luvun alussa Mount Isassa tanskalaisen perheen, jonka yhtena syyna 

Australiaan lahtoon oli ollut rouvan pelko siita, etta venalaiset miehittaisivat Tans

kan sodan aikana v. 1951. 1 

(h) Uskonnolliset syyt 

Kaikkiin syihin nahden uskonnon osuus on tilastollisesti ollut hyvin vahais

to (1 %), kuten ilmenee taulukosta 2.8 .. Vain yhdessa tapauksessa kerrotaan ratkai

sevimman sysayksen lahtoon antaneen "kylamme koulun alaluokkien opettaja, joka 

kiusasi lapsiamme koska he kuuluvat eri uskonnoll iseen ryhmaan." (119) 

Asiaa on vaikea tutkia, mutta Australiassa ollessani minulle muodostui kasi

tys, etta australiansuomalaiset uskonnolliset ryhmot ovat maaratietoisesti pyrkineet 

hankkimaan "uskonveljia" Suomesta ja muualta. Esimerkkina tasta lienee Mount 

Isan helluntaiseurakunta. 

(i) Ilmasto 

Suomesta katsoen yksi Australian houkuttelevimmista piirteista on usein roman

tisoitu kasitys maan ilmastosta ja luonnosta, mutta paljon yleisempi:ii:i oli kyllastyminen 

Suomen ilmastoon ja sen mukaisiin oloihin. Talloin ratkaisevaa 01 i Suomessa harjoitet

tu ammatti. Joku kyllastyi metsatoihin ja lumeen, (046) ja sahkomies, joka joutui 

korjaamaan vikoja kovassa pakkasessa, tympaantyi ainaiseen talveen ja halusi maa

han, jossa ei tarvitse pitaa korvalappia talvella. (138) Varsinkin rakennusalalla Suo

messa toimineet joutuivat karsimaan kylmasta saasta, kuten seuraava lainaus osoittaa: 

" ... lahtoon vaikuttavia syita olivat tarkein ja pahin kovat talvet, ne eivat 
ole muurarille hyv ia Suomessa. Tama ammatti on pienemmilla paikkakunnil
la Suomessa hyvin kausiluonteista - taalla on ympari vuoden hyva ilma tyos
kennella." (319) 

Canberrassa asuessani kuulin usein kirvesmiesten, maalarien ym. kiittavan Australi

an saaoloja Suomeen verrattuna. 

1. Bjorksten 1964, 167. 
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Paitsi Suomen karuna pidetyn iI maston tyontovoimaa, my os Austral ian soan 

houkutus saattoi vetaa jonkun etaiselle pallonpuoliskolle, tai pikemminkin naiden 

tekijoiden yhteisvaikutus vaikutti lahtopaatokseen, kuten eras rouva kirjoitti: 

"Mina aina Suomessa vihasin pimeaa kylmaa syksya ja ajattelin etelan 
aurinkoa, lampoa. Nyt sita alkaa olla jo enempi kuin tarpeeksi. Muis
tuu mieleen kotimaa kauniina jopa se syksyinen rantasadekin, ainakin 
kesaisin, kun aurinko porottaa pilvettomalta taivaalta." (039) 

Samalla tavoin kuin kielen oppiminen myos i1masto annettiin useimmiten 

toiseksi (15 %) tai kolmanneksi (13 %) kuin ensimmaiseksi (5 %) syyksi. Kuitenkin 

Australian ilmastolla ja luonnolla (uimarantoineen) on ollut tiettya romanttista 

hohtoa, joka on laheisesti liittynyt haluun kokea uusia elamyksia ja seikkailuja. 

(j) Seikkailunhalu 

Yksi yleisemmin mainittuja Australiaan lahdon syita oli seikkailunhalu (18 % 

taulukko 2.8. mukaan). On mahdollista, etta henkiloille, jotka eivot olleet tar

kemmin selvilla Australiaan lahtonsa syista, seikkailunhalu oli hyvin kayttokelpoi

nen vastaus. Painaviin taloudellisiin syihin verrattuna seikkailunhalun toissijaista 

luonnetta osoittaa, etta se on ylivoimaisesti yleisin kolmanneksi tarkeimpana syyna 

(24 %). Luonnollisesti on henkiloita, jotka ovat olleet "horisonttikuumeen vaivaa

mia." (096) Eras yksinainen mieshenkilo 01 i jo koulussa ollut kiinnostunut maantie

teesta, lukenut matkakirjoja ja seurannut enemman ulkomaiden kuin Suomen asioi

ta. Tallaiselle henkilolle Ruotsiin meno 01 isi ollut I iian tavall ista. (00l) 

Ennen v. 1955 menneilla seikkailunhalu on ollut hyvin sekundaarinen syy 

(miehet 9 %, naiset 3 %), mutta sen osuus on I isaantynyt huomattavasti nykyaikaan 

tultaessa, vuosina 1955-65 sen osuus oli kummallakin sukupuolella n. 16 % ja v. 

1966-70 menneilla miehilla 22 % ja naisilla 24 % (ks. taulukko 2.8.). Tama se

littynee paljolti silla, etta kun v. 1966 suomalaisille alettiin my on tao lahes i1-

mainen matka Australiaan, avautui ihmisille, jotka taloudellisista syista eivat 

pystyneet tekemaan lomamatkoja muualle kuin Ruotsiin, mahdollisuus nahda maa

ilmaa hieman laajemmin. Eras perhe oli Suomessa rakentanut talon ja katsoi tar

vitsevansa lomaa. Aluksi aikomuksena 01 i menno lomalle vain Kanarian saarille, 
: 

mutta halpa matka houkuttel i Austral iaan v. 1968. (099) Tasso suhteessa 1960-lu-
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vun lopun siirtolaisuus eroaa aikaisemmasta; talla seikalla lienee vaikutusta, paitsi 

siirtolaisainekseksen kokoonpanoon, my os sellaisiin seikkoihin kuin takaisinpaluu

alttiuteen, sopeutumiseen jne .. 

(k) Lapsena saapuneet 

Osa vastaajista, lah inna ennen v. 1955 saapuneet, 01 i tullut Austral iaan 

vanhempiensa mukana, eivatka he nain ollen itse ole mahdollisesti paljoakaan voi

neet motivoida siirtolaiseksi lahtoaan. Erityisesti kouluiassa olevalle lapselle siir

tolaiseksi lahto on suuri mullistus, ja useat olivat vastustaneet lahtoa, merkitsihan 

se eroa tovereista. Siirtolaislasten ensimmaiset vuodet uudessa ymparistossa ovat 

vaikeita, eika naihin ongelmiin ole kiinnitetty r.iittavasti huomiota, oli sitten ky

symys Austral iasta tai Ruotsista. Asiaa kasitellaan yksityiskohtaisanmin luvussa 7. 

(I) Perheen koossapysyminen tai aviopuolison tahto 

Tama luokka sisaltaa kahdenlaisia tapauksia: (1) perheen sisaisen tilanteen 

korjaamiseksi esim. "saadakseni hajalla olevan perheen pysymaan koossa - ja isan 

pysymaan kotona" (229) ja (2) aviomies tavalla tai toisella pakotti vaimon lahte

maan vastoin taman omaa tahtoa. (esim. 284) Kuten taulukosta 2.5. ilmenee, ta

rna on naisilla ollut hyvin yleinen siirtolaiseksi lahdon syy (17.5 °1,,). Mainittakoon, 

etta harkinta-ajan pituutta tutkittaessa kavi ilmi, etta 7 naispuol ista vastaajaa el i 

2 % oli tullut Australiaan ilman mitaan harkintaa taysin vastoin omaa tahtoaan (ks. 

s. 57 ). Vain poikkeustapauksessa vaimo 01 i vienyt miehensa vakisin Austral iaan. 

Eras mies lahti Australiaan, koska vaimo halusi, ja suurin syy vaimon siirtolaiseksi 

lahtoon oli - anoppi. (181) 

(m) Australiassa olleet sukulaiset ja ystavat 

Tasta syysta oli siirtolaiseksi lahtenyt noin 3 %, kuten ilmenee taulukosta 

2.8 .. Kysymysta on kasitelty laajemmin kohdassa 2.7., s.53-55. 
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(n) Avioituminen australialaisen kanssa 

Parille prosentille naisista tama on ollut Australiaan tulon syy. Useimmiten 

nama henkilot olivat oleskelleet Englannissa ja taalla menneet naimisiin mahdolli

sesti australialaisen opiskelijan kanssa tai naineet brittilaisen, joka sitten perhei

neen 01 i lahtenyt si irtolaiseksi Austral iaan. Aviol iittojen kautta tapahtuva suo

malainen naissiirtolaisuus, alkaen Armi Kuuselasta, on laajempaa kuin ehka aja

tellaankaan ja kaipaisi lahempaa tutkimista. Edustaahan se mm. suurta esteettis

to menetysta Suomelle. 

Eras suomalainen nainen oli lahtenyt Australiaan tarkoituksenaan hankkia 

aviomies sielto: 

"Olen aina ollut kiinnostunut vieraista kielista ja ulkomaalaisista. Ja mi
nua suuresti viehatti ajatus, etta voisin menno naimisiin ulkomaalaisen 
kanssa. Paatin kokeilla onneani Australiassa." (040) 

Yritys onnistui, vastaaja on kotirouvana, lapset ovat jo suuria, ja han on tyytyvainen 

osaansa. 

(0) Muut, lahinna henkilokohtaiset syyt 

Tama ryhma, kaikkiaan 4.5 %, kasittaa paaasiassa tavalla tai toisella aikai

semmassa elamassa epaonnistumiseen viittaavat syy-yhteydet. "Lahdin aloittamaan 

uuden elamisen arvoisen elaman." (338) Toiselle suurimpana syyna Austral iaan lah

toon oli huono maine Suomessa. (087) IImeisen usein henkilokohtaiset vaikeudet 

aiheuttivat alkoholin vaarinkayttoa.Nain lienee ollut asianlaita perheessa, jossa 

vaikeutena Australiaan asettumisessa oli miehella "liian paljon olutta" ja vaimol-

la "juoppo ukko". (224) Alkoholistin kanssa kihloissa ollut ylioppilastytto oli al

kanut itsekin luisua alaspain ja piti tarkeimpana lahtonsa syyna "epaonnistunutta 

elamaansa ja vaikeuksia tyopaikalla". (210) Pettymykset opinnoissa ja ammatissa 

aiheuttivat siirtolaiseksi lahtoon vaikuttavaa frustraatiotilannetta henkilolla, joka 

ei paassyt yhteiskunnall iseen korkeakouluun. (076) Toinen lahtija 01 i ollut Suomes

sa nelja viimeista kuukautta vailla rahaa ja kunnollista asuntoa. Han oli ollutma

sentunut ja henkisen paineen alia. (276) Ruotsin kautta Australiaan tullut siirto-
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lainen totesi, etta lahto Suomesta oli ollut taloudellinen pakko, lahto Ruotsista 

taas oli tapahtunut psyykkisista syista. Tropiikkiin kohdistuneista haaveista taas 

johtui muutto Austral iaan eika takaisin Suomeen. (088) 

Aikaisemmin mainitussa artikkelissaan rouva Sutinen korostaa naita "perim

maisia" syita ja tahdentaa itsepaon merkitysta seuraavasti: 

" Kuinka monelle tapaamalleni henkilolle, perheellekin, tanne lahto on 
ollut viimeinen oljenkorsi, viimeinen yritys korjata rikkinainen avioliit
to, rikkinainen elama. "Mina lahden Australiaan, siella alan uuden ela
man, muukm itsekin uudeksi ihmiseksi." 1 

(p) Loppukatsaus lahdon syista 

Austral iaan lahtoon vaikuttaneiden syiden lankojen yhteenvetaminen ei ole 

helppo tehtava, eika seuraavassa ole tarkoituksena koota edellisi lIa sivuilla esitet

tyja asioita, vaan paremminkin esittaa muutamia yleisimpia nakokohtia Australian

si irtolaisuuden motivaatiotaustasta. 

Aineiston perusteella nayttaa silta, etta painavat taloudelliset syyt ovat 01-

leet primaarisia siirtolaiseksi lahdon syita. Nykyaikaan tultaessa seikkailunhalu, 

mielenterveys- ym. syiden osuus on lisaantynyt, ja on ilmeista, etta viime vuosina 

Australiaan on mennyt aika tavalla ns. "kelluvaa siirt~laisainesta". Eraan tahan 

ryhmaan lukeutuvan kirjoittajan mukaan 80 % naista ihmisista " ei ole lahtenyt 

ainakaan pakkasta ja tyottomyytta pakoon, vaan itseaan ja omia itse huonoiksi 

tekemiaan olosuhteita". Kirjoittaja sanoo asuneensa King's Crossilla (Sydneyn hu

vittelukeskus) lahes vuoden ja totesi, etei siella maleksiva suomalaisporukka, yk

sinaiset naiset mukaan lukien, omaa paljoakaan henkista tasapainoa ja mielenter

veytta. (368) On ilmeista, etta tilanne on esim. Ruotsissa hyvin paljon samankal

tainen, ja tama on alue, joka kaipaisi tutkimuksia. 

Siirtolaisuus on luonnoton ilmio ja sen perussyyna on tyytymattomyys val

litseviin oloihin. IImio on ollut luonnoton siksi, etta usein on tunnettu pakkoa lah

tea (aineell ista ja/tai henkista). Suomalainen yhteiskunta 01 i 1950-luvun lopulla 

ja 1960-luvulla voimakkaan rakennemuutoksen kourissa. Muutoksen jalkoihin jai-

1. Suomi, 8, 9.4. 1971. 
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vat - tai joutuivat uhanalaisiksi - tilanteeseen huonoimmin varustautuneet, erityi

sesti heikosti koulutetut henkilot. Sielullisten syiden osuuden lisaantyminen siirto

laisuudessa johtuu siita, etta kaikki eivat ole kyenneet sopeutumaan uusiin oloi

hin, ja tama puolestaan liittyy laajempiin kysymyksiin ihmisen ja yhteiskunnan 

tasapuol isesta kehittamisesta. 

3. ASETTUMINEN AUSTRALlAAN 

3.1. Maantieteellinen sijoittuminen Australiaan 

Ennen kuin kasitellaan sita, mihin osavaltioihin (ja miksi) suomalaiset ovat 

sijoittuneet, on syyta verrata haastattelun tuloksia v:n 1971 viralliseen vaestolas

kentaan, joka suod tetti in runsas puol i vuotta myohemm in. Queensland vastasi 

suhdettaan paremmi~ lahinna siita syysta, etta Suomi-Iehti ilmestyy tassa osaval

tiossa, huonoimmin vastasi Uusi Etela-Wales, jonne uusin siirtolaisuus on paljolti 

suuntautunut viime vuosina. Naisten ja miesten jakautumassa ei ole suuria eroja, 

kun otetaan huomioon, etta v. 1971 vaestolaskennan mukaan Suomessa syntyneis

to 55 % oli miehia. Australialaisen elamantavan mukaan naiset viihtyvat parhai

ten suurkaupungeissa ja vaestokeskuksissa ja he ovat "kehitysalueilla" esim. Poh

joisterritoriossa vahemman edustettuina (ks. kartta II). 

Taulukko 3.1. osoittaa osavaltioittain eri ajanjaksoina saapuneiden siirto

laisten saapumispaikkakunnan, ensimmaisen asuinpaikan ja asuinpaikkakunnan haas

tatteluhetkella. Saapumispaikkakunnalla ei liene kovin suurta merkitysta kokonai

suuden kannalta. Tavallisimmin saavuttiin Melbournen ja Sydneyn suurten satama

kaupunkien kautta. Myos aikaisemmin maassa olleet sukulaiset ja tuttavat saattoi

vat vaikuttaa, mihin paikkaan mentiin ensiksi, ja myohempina aikoina valtion 

siirtolaisleirien sijainti on vaikuttanut voimakkaasti saapumispaikkakuntaan . Sen 

sijaan ensimmainen asuinpaikka on tarkeampi kuvaaja, ja yhdessa haastattelun

hetkisen asuinpaikan kanssa taulukko 3.1. antaa hyvtln kuvan osavaltioiden vali

sesta jakautumasta aikakehityksen valossa. 



Taulukko 3.1. Saapumispaikka, ensimmainen asuinpaikka ja asuinpaikka haastatteluhetkella v. 1970. 

ennen 1955 1955- 65 1966 - 70 
saapum .ensimm. asuinp. saapum. ensimm. asuinp. saapum .ensimm. asuinp. 
paikka asuinp. v.1970 paikka asuinp. v.1970 paikka asuinp. v.1970 

osavaltio 
% % % % % % % % % n n n n n n n n n 

Uusi Etela-Wales 19 23 10 12 11 13 61 19 79 24 90 27 157 56 130 47 110 39 
Capital lerritorio 4 1 31 10 40 12 10 4 15 5 18 6 
(Canberra) 

6 Victoria 7 5 6 4 5 209 64 131 40 78 24 66 23 58 21 49 17 
Queensland 46 55 60 72 60 72 22 7 39 12 73 22 17 6 33 12 44 16 
E tela-Austral ia ja 
Poh jois-Territorio 5 6 2 2 3 4 21 6 34 10 33 10 27 10 36 13 44 16 
Lansi-Austral ia 4 5 4 5 5 6 6 2 2 1 6 2 4 1 4 1 7 3 
Tasmania 3 4 2 2 5 1 12 3 6 2 4 1 4 2 
Papua-New Guinea 2 1 2 1 

yhteensa 83 100 83 100 83 lOe 328 100 328 100328 100 281 100 280 100 278 100 
-------------- ------ ---

vastaajat 
saapum. ensimm. asuinp. 
paikka asuinp. v.1970 

n % n % n % 
237 34 219 31 215 31 

14 2 46 7 58 8 

284 40 195 28 132 19 
85 12 132 19 183 26 

53 8 74 11 80 11 
14 2 10 1 18 3 
13 2 23 3 10 1 

4 1 

700 100699 100 700 100 

'I 
0-



KarttaaI : Suomessa syntynyt vaesto Australian eri osavaltioissa v. 1971 vaestolaskennan mukaan 
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Ennen v. 1955 saapuneiden vastaajien maaranpaa el i ensimmainen asuinpaik

ka oli tavallisimmin Queensland. Suhteellisen usein tultiin aluksi Uuteen Etela

Walesiin vain siita syysta, etta maahan oli saavuttu Sydneyn kautta. Asuinpaik

kakunta v. 1970 01 i yleensa samassa osavaltiossa kuin ensimmainenkin asuinpaik-

ka. Tama johtuu pal jolti osavaltioiden koosta; esim. Uusi E tela-Wales on kol-

me kertaa Suomen suuruinen (ks. kartta II), joten muuttaessa saisi kulkea usein pit

kankin matkan ennen kuin saapuu toiseen osavaltioon. 

Lomakehaastattelun aineiston mukaan vanhin siirtolaisuus olisi yli 70 %: 

sesti suuntautunut Queenslandiin. Kuitenkin v. 1933 vaestolaskennan mukaan vain 

runsas kolmannes Suomessa syntyneista asui tassa osavaltiosso, v. 1921 vain 19 %, 

mutta Uudessa Etela-Walesissa yli 40 %. Nain ollen lomakehaastattelu heijastaa 

1920-luvun siirtolaisaaltoa Queenslandiin, jonn~ erityisesti Pohjanmaan maalais

talojen pojat menivat maataloustoissa tarjoutuvien mahdollisuuksien houkuttelemi-

no. 

Toisena ajanjaksona 1955-65 hallitseva saapumispaikkakunta oli Victoria. 

Taalla Uuden Etela-Walesin rajan laheisyydessa sijaitsi Australian suurin siirtolais

keskus Bonegilla. Tama sodanaikainen armeija-alue toimi siirtolaisleirina vuodes

to 1947 vuoteen 1971, jona aikana sen lapi kulki 322000 siirtolaista, joukossa 

tuhansia suomalaisia. 1 Bonegillan sijainti yhdessa tyovoiman tarpeiden kanssa 

lienee vaikuttanut, etta monet toto kautta tulleet siirtolaiset asettuivat Uuteen Ete

la-Walesiin ja erityisesti Capital Territorioon (Canberraan). Tana aikana, 1950-

luvun lopulla, Canberran suomalaisasutus sai alkunsa, kun paakaupunki alkoi nope

asti kasvaa valtion virastojen kaupunkiin muuttamisen myota, ja rakennustyomail-

10 tarjoutui suomalaisille erinomaisia tyomahdoll isuuksia. Myos Queenslandin vanha 

suomalaisasutus (lah inna Brisbane ja Mount Iso) houkuttel ivat poh joisen lampimaan 

ilmastoon. 

Viimeisin siirtolaisaalto on 1960-luvun lopulla saapunut ensrsijaisesti Uuteen 

Etela-Walesiin ja levinnyt Sydneyn metropolin laitamilla sijainneiden siirtolaishos

tell ien kautta ympari maata. Erityrsesti E tela-Austfal ia on saanut huomattavan osan 

tasta uusi mmasta si i rtol aisuudesta. 

l."Bonegilia sulkeeporttinsa", Suomi,23, 5.11.1971. 
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Taulukko 3 . 2. Suomalaiset yli 100 000 asukkaan suurkaupungeissa ja maaseudul la 
tai pikkukaupungeissa (%). 

suurkaupungeissa muualla yhteensa 

miehet na iset vast . miehet naisetvast.miehet naiset vast. 

lomakehaastattelu 1970 67 71 69 33 29 31 100 100 100 
n = 361 342 703 

vaestol askenta 1971 76 79 77 24 21 23 100 100 100 

n= 5719 4610 10329 

Taulukko 3 . 2. osoittaa ens iksi , etta haastattelu on paremmin kattanut pikku

kaupungit ja maaseudun kuin suurkaupungit eli metropolit, joihin uusin siirtolaisuus 

on lah inna suuntautunut . Toiseksi taulukko osoittaa austral iansuomalaisten kaupun

keihin keskittynytta asumistaj v . 1971 vaestolaskennassa varsinaisella maaseudulla 

(rural) asuneita oli vain 6 %, haastatelluista ei ole vastaavaa tietoa. Australia on 

maailman urbanisoituneimpia maita . Vuoden 1971 vaestolaskennasta e i ole tilasto

ja kaytettavissa, mutta v. 1966 asu i 58 % Austral ian kokonaisvaestosta suurkaupun

geissa, ja vain vajaa 17 % maaseudulla. Suomessa syntyneista asui vastaavasti 62 % 

metropoleissa ja 12 % maaseudulla . Taten suomalaiset, kuten muutkin siirt6lais

kansall isuudet Austral.i assa ovat suosineet suurkaupunke ja lah inna n iissa tarjoutuv i

en monipuolisten tyomahdollisuuksien vuoks i. Kun v . 1971 vaestolaskennassa vain 

6 % Suomessa syntyneista asui maaseudulla (v. 1966 lahes 12 %), voidaan todeta, 

etta 1960-luvun lopun siirtolaisuus on paattynyt paaas iassa Australian suurkaupun

keihin . 

Suurkaupunkikeskeisyys on osavaltioiden valilla melko erilaista . Uudessa Ete

la-Walesissa ja Victoriassa asui v. 1971 suomalaisista 89 % metropoleissa, mutta 

Oueenslandissa vain 42 %. YI i 100 000 asukkaan keskuksia Austral iassa on vahanj 

itse asiassa osavaltioiden paakaupungit ja Uudessa Etela-Walesissa Sydneyn lisaks i 

Newcastle ja Wollongong seka Victoriassa Melbournen lisaksi Geelong . Poikkeus

tapa us on noin 150000 asukkaan Canberra, jonka vaesto lahes kokonaan kuuluu 

metropolialueeseen . Oueenslandissa on vain Brisbane riittavan suuri keskus, ja 

taalla Mount Isa ja pohjoisen rannikkoalueen suomalaiskeskukset alentavat suoma

laisten suurkaupunkikeskeisyytta . 
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Koska asuinpaikka yleensa maaraytyy toimeentulo- ja viihtyvyysnakokohtien 

mukaan, suomalaisten asuinpaikkojen valinnalla lienee laajempaa merkitysta so

peutumisen kannalta. Erityisen mielenkiintoista olisi tutkia esim. Melbournen 

tai Sydneyn metropol ialueilla suomalaisten sijoittumista eri kaupunginosiin. Na

ma suurkaupungit ovat satojen neliokilometrien laajuisia ja talloin paljastuisi 

ehka arvokkaita ekologisia tietoja siita, ovatko suomalaiset keskittyneet tietyil

Ie alueille ja ovatko he sijoittuneet lahelle kaupungin usein slummimaista kes

kustaa vai esikaupunkien vihervyohykkeille. 

3.2. Ensimmainen tyopaikka, tyonantaja ja tyopaikkojen vaihtaminen 

Muistaen suomalaisten alhaisen ammatillisen tason ennen Australiaan saapu

mista ja kielitaidottomuudesta ym. syista johtuvat vaikeudet paasta omalle alalle, 

voidaan olettaa, etta ainakin aluksi siirtolaiset ovat joutuneet hakeutumaan huo

nommin palkattuihin toihin. Taulukko 3.3. nayttCiCi tukevan tota teoriaa. Erityi

sen selva kehityslinja on ennen v. 1955 saapuneilla miespuolisilla siirtolaisilla; 

muissa ryhmissa aikaperspektiivi on ehka liian Iyhyt. Australiaan saapuessaan yli 

40 % heista oli ollut Suomessa maanviljelijoina tai maataloustyolaisina, yli 40 % 

aloitti siirtolaistaipaleensa maa- ja metsataloustyolaisina, mutta vuoteen 1970 

mennessa runsas nel jannes 01 i jo saavuttanut itsenaisen maanvi I jel ijan aseman. 

Monet alkoivat myos kaivostyolaisina ja tyomiehina, mutta vuoteen 1970 mennes

sa he olivat vakiinnuttaneet asemansa paitsi maanviljelijoina, myos ammattimie

hina, tai 01 ivat sitten jo elakkeella. 

Myos v. 1955 jalkeen saapuneista useat aloittivat sekatyolaisina, mutta vuo

teen 1970 mennessa suuri osa oli ehtinyt kohota ammattimiesten ryhmaan, kuten 

ilmenee taulukosta 3.3 .. Varsinkin Australian metalliteollisuus ja autotehtaat 

ovat rekrytoineet siirtolaistyovoimaa. Enemman kuin puolet Australian autoteolli

suuden tyovoimasta v. 196901 i siirtolaisia 1, ja monet suomalaiset ovat saaneet 

tutustua autotehtaiden kokoonpanolinjoihin. Ammattimiestenkin taytyi aloittaa 

vaatimattomasti, kuten eras aluksi Suomessa alikonemestarina ollut vastaaja jou

tui olemaan sekalaisissa toissa, sitten parempipalkkaisissa hommissa kirvesmiehe-

na ja saatuaan vihdoin asentajan paper it han sai vakinaisen tyopaikan. (166) 

1. "Australianautoteollisuussiirtolaistenvarassa", Suomi, 19. 1.10.1969. 



Taulukko 3 .3. Ammatti ennen Australiaan menoa, ensimmainen tyopaikka ja ammatti haastatteluhetkella - miehet 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

ensimm. ammat*' ennen ensimm. "" . ~ . ammatti 
ammatti 

ennen ammattl ennen enslmm . ammattl ennen enslmm. 
Austral . tyopaikka Ausbssa Austr. tyopaikka Austr:ssa Austral. tyopaikka Austr :ssa Austr . tyopaikka Austr:ss( 

i' 
yl i opi stokou I utus 1 2 1 2 2 1 1 1 4 2 4 3 3 2 3 2 6 2 5 1 8 2 
suurtilall iset 1 2 1 
alemmat virkamiehet 6 4 2 1 6 4 4 3 1 1 1 1 10 3 3 1 8 2 
kauppa- ja teoll . johto 1 2 2 1 4 2 3 2 2 1 2 1 5 1 2 1 7 2 
i tsen . kaupp i aat 4 2 5 1 
maanvi I jel ijat 16 35 3 7 12 26 9 6 6 4 3 2 28 8 3 1 19 5 
toim istovirkai I ijat 1 2 2 4 7 4 2 1 2 1 11 8 3 2 18 5 3 1 7 2 
arme ijan ja pol iisin 

palveluksessa 2 4 2 1 4 1 
ammattimiehet 6 13 2 4 10 22 70 42 76 46 100 61 54 37 57 39 81 55 130 36 135 37 193 54 
kauppa-apulaiset 2 4 2 1 4 3 8 2 
teoll . tyolaiset 2 4 2 4 18 11 19 11 14 9 16 11 40 27 28 19 36 10 59 16 44 12 
kul jetustyolaiset 5 11 2 4 1 2 12 7 2 1 3 2 10 7 1 1 1 1 28 8 5 1 5 1 
palveluammatit 1 2 1 2 4 2 9 6 4 2 9 6 4 3 14 4 13 4 5 1 
kaivosmiehet 8 17 2 4 5 3 12 7 1 1 4 3 6 4 1 17 5 20 6 
maa-ja metsatyolaiset 3 7 19 42 4 10 9 6 9 6 1 1 4 3 2 1 6 4 16 4 32 9 11 3 
sekatyolaiset 4 9 5 11 1 2 9 6 31 19 4 2 10 7 29 20 11 8 24 7 66 18 16 4 
ei tyossa (kotirouvat tms) 5 11 3 2 1 1 3 2 3 1 1 8 2 
ei tietoa, ei sovellu 5 11 5 11 3 7 12 7 9 5 5 3 7 5 2 1 1 1 25 7 17 5 9 3 

yhteensa 46 100 46 100 46 100 165 100 165 100 165 100 146 101 146 100 146 100 361 100361 100 361 100 

00 



Taulukko 3.4. Ammatti ennen Australiaan menoa, ensimmainen tyopaikka ja ammatti haastatteluhetkella - naiset 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

ennen ensimm. ammatti ennen ensimm. ammatti ennen ensimm. ammatti ennen ensimm. ammatti 
Austral. tyopaikka Austr:ssc Austral . tyopaikkaAustr:ssa Austral. tyopaikkaAustr:ss Austral. tyopaikka Austr:ssa 

ammatti n % n % n % n % n 0/0 n % n % n % n % n % n % n % 

yl iopistokoulutus 1 3 1 
alemmat virkamiehet 1 3 6 4 5 3 3 2 11 8 6 4 6 4 18 5 11 3 9 3 
kauppa- ja teoll . joht:> 1 1 1 2 1 
itsen. kauppiaat 4 3 1 1 5 2 1 
maanvil jel ijCit 4 11 1 3 2 5 6 4 1 1 4 2 10 3 2 1 6 2 
toimistovirkai I ijat 4 11 1 3 16 9 5 3 4 2 26 19 3 2 7 5 46 13 9 3 11 3 
armeijan ja poliisin 

palveluksessa 
ammatt i m i ehet 1 3 4 3 8 5 4 2 2 2 5 4 6 4 7 2 13 4 10 3 
kauppa-apulaiset 2 5 17 10 1 1 2 1 10 7 1 1 29 8 1 3 1 
teoll . tyolaiset 2 5 1 3 16 9 33 20 18 12 15 11 33 24 24 18 33 10 68 20 44 13 
kul jetustyolaiset 2 1 1 1 1 2 1 
palveluammatit 4 11 12 32 2 5 19 12 40 24 22 1 4 23 17 20 15 13 10 46 13 72 21 38 10 
kaivosmiehet 
maa-ja metsatyol. 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 4 1 
sekatyolaiset 5 3 2 1 4 2 4 3 1 1 9 3 3 1 4 1 
ei tyossa(kotirvia tm )10 '27 31 84 56 34 90 55 33 24 76 56 99 29 198 58 
ei tietoa, ei sovellu 8 21 23 62 1 3 13 8 65 40 8 5 9 7 66 49 2 2 36 11 158 46 14 4 

yhteensa 37 100 37100 37 100 163 100 163 100 163 100 135100 135 100 135 100 342 100 342 100 342 100 
~- --_._---- L- _____ ---

co 
N 
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Kielivaikeuden ohella vieraat olot vaativat aikansa perehtya maan oloihin ja tyosken

telytapoihin, ja talloin oli usein jarkevaa aloittaa vaatimattomasti. Toiselta puolel

ta on muistettava, etta tulotaso on saattanut nousta, vaikka ammatillinen arvoasema 

on laskenutkin. 

Taulukko 3.5. Haastateltujen miespuolisten siirtolaisten ensimmainen tyonantaja. 

ennen 1955 1955-65 1966-70 vastaajat 
tyonantaja 

n % n % n % n % 

suomalainen 7 30 7 5 14 11 28 10 
itsenainen tyo 3 13 5 4 1 1 9 3 
austral ialainen 13 57 108 84 113 86 234 83 
muu kansall isuus 9 7 3 2 12 4 

yhteensa 23 100 129 100 131 100 283 100 

Vaikka lukumaarat ovat pienia, taulukosta 3.5. i1menee, etta suomalainen 

ensimmaisena tyonantajana oli yleinen varhaisimmin saapuneilla siirtolaisilla. Ta-

ma lienee johtunut osaksi siirtolaisuuden luonteesta 1, usein oli tarvittu jo maassa 

oleva takaaja ja talloin voitiin aloittaa tyoskentelemalla esim. maanviljelijana 

toimivan takaajan pellolla. Ennen 1950-luvun lopun siirtolaisaaltoa suomalais

joukko Australiassa oli vain vajaat 2 000 henkea, joten myohemmin tulleille tu

hansille siirtolaisille tilanne oli toinen. Nyt siirtolaiset hakeutuvat paaasiassa 

suurkaupunkeihin ja teollisuus- ja rakennusammatteihin, kun aikaisemmin maanvil

jelys ja kaivostyo, varsinkin Queenslandissa, olivat vetaneet siirtolaisia.1960-luvun 

lopulla oli taas runsaammin suomalaisia tyonantajia (esim. talonrakennusammateis

sa), joiden valityksella vastatullut siirtolainen saattoi astua maan tyoelamaan. 

Yleisesti katsoen voidaan todeta, etta eraanlaisen ketjusiirtolaisuuden il

mentymana monet suomalaiset ovat aloittaneet maanmiestensa palveluksessa, mut

ta eivot samassa maarin kuin etelaeurooppalaiset, jotka yleisesti aloittivat tyosken

telemalla sukulaistensa om istamassa ravintolassa tai baarissa. 2 

1. II Pohjanmaalta Australiaan ... , mentiin tuttavien ja sukulaisten luokse ja jo 
valmiiksi jarjestettyihin tyopaikkoihin." Uljas Apila, kirje 29.5. 1973, ks. 
s. 53 

2. Charles A. Price, Southern Europeans in Australia, Melbourne 1963. 



84 

Toisten sopeutuminen Austral ian tyoelamaan saattoi tapahtua helpostikin. 

Yleista nayttaa kuitenkin olleen melko runsas tyopaikkojen vaihtaminen. Vanhem

paa siirtolaisuutta edustaa v. 1924 saapunut mieshenkilo, joka aloitti tietoissa 

Queenslandissa, hakkasi sitten sokeriruokoa useita vuosia, oli pula-aikana suoma

laisessa tientekoporukassa, hakkasi taas sokeriruokoa v. 1931-41, 01 i Austral ian ar

meijassa nelja vuotta ja kokeiltuaan jalleen sokeriruo'on hakkuuta oli vuodesta 

1948 vuoteen 1965 kirvesmiehena Mount Isassa ja vietti nyt elakepaiviaan Brisbanen 

kaupungissa . (347) 

Keskimmaisen ajanjakson siirtolaisilla on tie usein kulkenut autotehtaan ko

koonpanohihnan aarelta ja sekatoista omaan ammattiin, kuten eraalla sahkoasen

tajalla. (138) Viimeisena ajanjaksona saapuneet nayttavat vaihtavan tyopaikkaa 

huomattavan usein. Eraallakin henkilolla oli hieman yli vuoden aikana ollut kaik

kiaan kuusi tyopaikkaa. (219) On luonnollista, etta siirtolainen haluaa aluksi 

kokeilla useampia tyopaikkoja, ja hyva tyonsaanti luo siihen mahdollisuudet, 

mutta toiselta puolen suuri liikkuvuus Australiassa liittynee jossain maarin viimek

si saapuneiden siirtolaisten "kelluvuuteen" ja seikkailunhaluun - sanoivatpa jotkut 

olevansa Austral iassa vain tyolomalla (working hoi iday). 

3.3. Ammatit Australiassa 

Ennen kuin tarkastellaan yksityiskohtaisemmin suomalaisten ammatteja loma

kehaastatteluhetkella, on tulosten luotettavuuden takia hyodyllista verrata tuloksia 

v. 1971 vaestolaskentaan. T aulukko 3.6. :sta i Imenee, etta haastattelun tulokset 

vastaavat melko hyvin virallista vaestolaskentaa. Miesten kohdalla luvuissa ei ole 

suuriakaan eroja; naisten kohdalla taas on korkeammin koulutettua ammatissa toi

mivaa vaestOti seka toimistovirkailijoita vaestolaskennan mukaan enemman kuin 

haastattelun perusteella. Yleisesti ottaen haastattelun voidaan katsoa edustavan hy

yin siirtolaisten todellista ammatillista rakennetta. 

Vastaavasti ennen Australiaa harjoitettujen ammattien kanssa (ks. luku 2.3) 

ylemmissa ammattiryhmissa 01 i vain muutamia austral iansuomalaisia. Tama johtuu, 

paitsi alhaisesta koulutustasosta, myos eraissa tapauksissa siita, etta Suomessa 

suoritettua tutkintoa ei ole katsottu patevaksi Australiassa, esim. ruotsinkielisen 

yhteiskunnallisen korkeakoulun tutkinto. (053) Suomessa opiskeluaika oli ollut 
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Taulukko 3.6. Suomalaisten ammattijakautumat lomakehaastattelun ja v. 1971 
vaestolaskennan mukaan 

miehet naiset 

haastatte I u vaestolask. haastattelu vaestolaskenta 
ammattiryhmat 

n % n % n % n % 

yliopisto- yms. ammatti-
koulutus 16 4 150 4 9 6 149 9 
hall innon-, kaupan- ja 
teollisuuden johto 7 2 99 3 2 1 19 1 
toimistotyo 7 2 79 2 11 8 294 18 
myyntityo - - 65 2 4 3 90 6 
maa- ja metsata I OU9 31 9 171 4 6 4 38 2 
kaivostyo 20 6 219 6 - - - -
Ii ikenne ja kul jetus 5 1 99 2 2 1 12 1 
ammattitaitoinen teolli-
suus - ym. tyovaki 253 72 2810 71 58 40 570 35 
palveluammatit 5 1 74 2 38 27 380 24 
aseellinen palvelu - - 23 1 - - - -
ei tietoa 9 3 145 3 14 10 70 4 

yhteensa 353 100 3934 100 144 100 1622 100 

2 ja 1/2 vuotta, mutta Australiassa vaCldittiin 3-4 vuoden yliopistokurssi. 

Myos konttorihenkilokuntaan kuuluneet naiset ovat havainneet vaikeaksi hakeutua 

australialaiseen tyoelamaan: 

" Olen ollut paitsi kassa myos kirjanpitaja pankissa Suomessa, siis yleista 
konttorikokemusta on, mutta taalla tyopaikkaa hakiessani eivat ota kun 
ei ole kokemusta. Australiassa on mahdoton sa ada sita ellei ensin saa 
tyota. Kun on vain pelkastaan kotona, pitkastyy ja ikavystyy ja ennen 
kaikkea laiskistuu. T ehdastyota 01 isi mutta se on henkisesti I i ian yksi
toikkoista. En kertakaikkiaan jaksa olla siella. Austral ialaiset tyonan
tajat eivat myoskaan mielellaan ota konttoreihin naimisissa olevia nai
sia vallankin kun on lapsia." (029) 

Viime aikoina Australian siirtolaisviranomaiset ovat kiinnittaneet erityista huomio

ta siirtolaisten ammattipatevy)den , varsinkin korkeampitasoisen, tunnustamiseen. 

Kaupan ja teo II isuuden johtotehtavissa 01 i vain muutamia suomalaisia. Yh

della vastaajalla, joka oli tullut jo 1920-luvulla, oli pieni teollisuuslaitos, jossa 

oli 14 miesta tyossa. (134) 
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Vain ennen v. 1955 menneiden joukossa 01 i maanvil jel ijoita huomattava maara 

(miehista joka kolmas). Tama johtui paljolti suomalaisesta taustasta ja "maannalasta", 

joka voitiin tyydyttaa toisella puolella maapalloa. Noihin aikoihin oli suhteellisen 

helppo paasta maahan kiinni esim. Queenslandissa. Myohemmin saapuneet ovat u

sein hankkineet puutarha- ja karjatiloja, koska "ei ollut muuta mahdollisuutta 

paasta muihin farmeihin kiinni , kun sokeriruoko- ja tupakkafarmit ovat niin kal

liita". (301) 

Suomalaisesta taustasta ja olosuhteista Austral iassa on ilmeisesti johtunut, 

etta suomalaisilla on ollut taipumusta hakeutua maalle, kun on hankittu alkupaa

omaa esim. Mount Isan kaivoksilla. Eras farmari ilmaisi maanviljelyksen houku

tuksen seuraavasti: "Pidan tyostan i koska se on antanut vakaan taloudell isen ase

man, antaa paljon vapaa-aikaa ja saa olla oma "poosunsa". (119) Varsinkin kie

litaidon puutteesta karsiville maanviljelys on ollut houkutteleva vaihtoehto. Toi

sia taas eivat Austral ian suurkaupungit ole miellyttaneet: "Sydneyn jalkeen taal-

10 maalla on rauhallista asua". (388) 

Keskimmaisena ajanjaksona muuttaneista yli 40 % oli ollut ammattitaitoi

sia tyontekijoita (taulukko 3.3., miehet), ja tama siirtolaisuus on verottanut Suo

melta erityisesti metall i- puutyo- ja rakennusalan ammattimiehia. Austral iassa ta

han ryhmaan kuuluneiden ammattimiesten osuus on ollut yli 60 %. Lukua nostaa 

suomalaisten rakennusmiesten suuri OSUUSj kun ennen Austral iaan tuloa vain 8 % 

oli ollut kirvesmiehena, Australiassa noin kolmannes miespuolisista vastaajista 

ilmoitti ammatikseen kirvesmies. Suomalaisen elinkeinoryhmityksen mukaan tehty 

taulukko 3.7. osoittaa, etta 36.6 % miespuolisista vastaajista tyoskenteli talon

rakennusalalla, ennen Australiaa vain 14 % (taulukko 2.2. mukaan). Useimpien 

ammattitaito on hankittu kaytannossa, mutta onpa joukossa muutamia rakennus

mestareita tai muun teknisen koulutuksen saaneita henkiloita. Paitsi mahdolli

suutta tyoskennella paljon ulkoilmassa rakennustoihin houkutteli suomalaisia se, 

etta siella selvisi puutteellisella, jopa olemattomalla kielitaidolla, kun suoma

laiset usein muodostivat omia porukoitaan ja vastasaapunut voi aloittaa uransa 

kirvesmiehen apulaisena. Erityisesti pidettiin rakennustoista siksi, etta tyot voi

vat jatkua hairiintymatta lapi vuoden, ja samalla tavoin kuin maanviljelijan 

ammatti se on suhteellisen vapaa, eli kuten eras vastaaja totesi: "Kun illalla 

riisut naulapussin ja panet tyokalupakin varastoon tyomaa huolineen ei seuraa 



Taulukko 3.7. Ammatti Austral iassa el inkeinoryhmityksen mukaan 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset miehet naiset 

elinkeino n % n % n % n % 

maatalous 17 37 2 5 6 4 4 2 
kotitalous (muualla) 1 3 1 1 1 1 
kotitalous (oma) 26 70 88 54 
metsatalous 1 1 
kaivosteoll isuus 3 7 12 7 
rauta- ja met. teoll 3 7 31 19 1 1 
sahkoteoll isuus 7 4 1 1 
puunjalostus 4 2 
teksti iii teoll isuus 2 4 1 3 3 2 15 9 
el intarviketeoll . 3 1 
talonrakennus 8 17 67 41 1 1 
maa-ja vesirakennu 2 1 
kauppa 5 3 6 4 
liikenne 1 2 4 2 2 1 
rahoitus ja vakuutu 2 1 
palvelukset 3 7 11 7 30 18 
ei tyossa 7 15 7 19 2 1 5 3 
ei tietoa 2 4 7 4 6 4 
yhteensa 46 100 37 100 165 100 163 100 

1966 - 70 

miehet naiset 

n % n % 

3 2 
2 2 

1 1 76 56 
3 2 
9 6 

40 27 4 3 
6 4 6 4 
1 1 
2 1 10 8 
5 3 3 2 

55 38 2 2 
4 3 
3 2 6 4 
2 1 

8 6 20 15 
3 2 
1 1 6 4 

146 100 135 100 

vastaajat 

miehet 

n % 

27 7 

1 1 
4 1 

24 7 
74 20 
13 4 
5 1 
7 2 
6 1 

132 37 
6 2 
8 2 
7 2 
2 1 

22 6 
13 4 
10 3 

361 100 

naiset 

n % 

6 2 
4 1 

191 56 

5 1 
7 2 

27 8 
6 2 
3 1 

13 4 
2 1 

51 15 
12 3 
15 4 

342 100 

co 
'l 
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ruokapoytaan tai makuuhuoneeseen". (096) Tarkein syy rakennusto iden suosioon 

lienee kuitenkin se, etta myos urakkaluonteisena se usein tarjoaa hyvat ansiomah

dollisuudet, ja monet kirvesmiehet kutsuvatkin itseaan urakoitsijoiksi . 

Toinen australiansuomalaisille sopinut ammatti on kaivostyo. Tuskin kukaan 

ol i aikaisemmin ollut kaivosmiehena, mutta Australiassa 5.5 % miespuolisista 

vastaajista oli "mainareita". Taloudellisesti kaivostyo oli tuottoisaa ja melko vapaa

ta, kuten seuraava lainaus osoittaa: "Pidan tyostani vaikka se onkin maan alia kai

voksessa, koska se on urakkatyota niin se on melko itsenaista." (051) Hyvat ansiot 

ovat houkutelleet kaivostoihin, mutta ei ehka pysyvasti: "Kylla tama kaivostyo 

menee vahan aikaa mutta ei montaa vuotta. "(197) Suurin suomalaisten asuttama 

kaivoskeskus on Mount Isa Poh jois-Queenslandissa. Taalla suomalaiset ovat sak

salaisten kanssa suurin ei-brittilainen kansallisuus. Suomalaisten merkitysta Mt. 

Isassa kuvaa se, etta toisen maailmansodan aikana, jolloin suomalaisia vietiin 

pakkotyoleireille, juna oli jo valmiina Mt. Isan asemalla viedakseen suomalai-

set, mutta silloin kaivoksen johto ilmoitti, etta jos suomalaiset viedaan, kaivos 
1 

pysahtyy. Suomalaiset pysyivat Mt. Isassa. 

Suomalaisista naisista, mukaan lukien myos naimattomat, runsaasti yli puo

let oli kotirouvina, kuten taulukko 3.6. osoittaa. Suhteellisesti runsaimmin suoma

laisesta naistyovoimasta 01 i teoll isuuden ja palveluammattien piirissa. Monet nai

sista tekivat siivoustyota pal jolti samasta syysta kuin miehet 01 ivat rakennustoissa. 

Se on suhteellisen hyvin l'alkattua itsenaista tyota, ja kuten eras vastaaja totesi: 

"Omalta kohdaltamme olemme huomanneet etta siivoojakin on ihminen." (377) 

Tarkein syy lienee kuitenkin ansiomahdollisuuksien ohella se, etta paivisin kote

ja ja iltaisin virastoja siivottaessa ei huonostakaan kielitaidosta ole suurtakaan 

haittaa. 

Haastatteluaineiston perusteella australiansuomalaiset olivat yleensa tyy

tyvaisia tyopaikkoihinsa; tyytymattomat eivat ehka ole vaivautuneet vastaamaan 

lomakkeeseen. Esimerkkeina seuraavat lainaukset: " Olen saavuttanut paremman 

tyopaikan kuin osasin Suomessa odottaa." (371) "Tyo; erinomaiset mahdollisuu

det. Tyota tarjolla enemman kuin ammatissa tekijoita, joten kysynnan ollessa 

1. Kuulin tasta kaydessani Mt. Isassa v. 1970; ks. myos lomake 095 huomautuksia 
ja Pajunen 1961, 104-105. 
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tarjontaa isomman, palkkaus pysyy hyvana. Ty<:symparist<:S, olosuhteet ja viihtyvyys 

erinomaiset" (174), ja "Olen pystynyt elattamaan 10 henkisen perheen vahemmalla 

tuntimaaralla kuin Suomessa." (122) 

Australialaisten ty<:snantajien suomalaisia koskevista kasityksista ei ole pal

jon tietoja. Suomalaisten kasityksen mukaan ty<:snantajat ovat heihin tyytyvaisia, 

kuten ilmenee seuraavista lainauksista: "Esimiehet ovat hyvin miellyttavia, ja 

aina ovat sanoneet olleensa tyytyvaisia suomalaiseen ty<:sntekijaan." (355) " ... 

suomalaiset ty<:Smiehet ovat haluttuja ja australialaiset ottavat melkein nakematta 

suomalaisen t<:Sihin, koska he ovat hyvia ty<:Sntekij<:Sita ja tunnollisia, yleensa aina

kin." (053) Samanlaisia miel ipiteita esitti minulle my<:Ss Mount Isan kaivosten joh

taja. Palion siita 01 i austral ialaista kohtel iaisuutta, mutta on varmaa, etta Mount 

Isan kaivokset eivat olisi vuosikymmenien aikana hankkineet maaratietoisesti suo

malaisia, ellei siella olisi oltu suomalaisiin tyytyvaisia. 

T oisel ta puolen ku itenkin suomalaisten etenem isessa ammatissaan nayttaa 

olevan vaikeuksia; aikaisemmin on viitattu suureen ty<:spaikkojen vaihteluun. 

Muuan vastaaja arveli, etta han oli liian vanha, kun ei saanut hakemiaan tyCSn

johtajan paikkoja. (376) Toinen taas kirjoitti: "Australialaiset ajattelevat ty<:spai

koissa; jos ei osaa puhua, ei osaa tehda muutakaan. Suomessa 01 in lahella ty<:snjoh

tajan asemaa asemallisesti, taalla olen korkeammalla palkallisesti, mutta jos yrit

tao ty<:snjohtajaksi, I<:sytyy aina verukkeita." (341) My<:ss Mt. Isan kaivoksilla oli 

kiinnitetty huomiota siihen, etta vain pieni prosentti maan alia ty<:sskentelevista 

suomalaisista paasee ty<:snjohtajiksi verrattuna muista kansallisuuksista tuleviin 

siirtolaisiin. Tahan pidettiin syyna melkein yksinomaan kielivaikeuksia, koska 

monet suomalaiset vuosien Australiassa oleskelun jalkeen eivat hallitse englannin 

kielta. Jos suomalainen siirtolainen on ollut tarpeeksi tarmokas parantaakseen 

kielitaitoaan, han on saanut ylennyksen. Tuolloin (v. 1970) Mt. Isan kaivosten 

henkil<:skuntaan kuului 12 esimiesasemassa olevaa suomalaista, jotka valvoivat 

useaan kansallisuuteen kuuluvia miehia ja olivat tavallisesti hyvin kunnioitettuja. 

Kun kielimuuri on voitettu, eteneminen alalia on suhteellisen helppoa tai ainakin 

verrattavissa muihin kansallisuuksiin. 1 

1. The Rev. L.E. Styles, Migrants in the Work Place, Australian Citizenship 
Convention 1970 Background Paper, 14. 
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Yleisesti katsoen suomalaiset ovat olleet kysyttya tyovoimaa Australiassa syys

to, jonka jo v. 1638 Suomen kenraalikuvernoori Pietari Brahe totesi suomalaisista 

alamaisistaan seuraavasti: "Kun toto kansakuntaa tulee Ruotsiin tai muualle, yksi 

heista tekee yhta pal jon tyota kuin kolme muuta." 1 Ja Australiasta palatessani 

USA:ssa Fitchburgin tienoilla kertoi muuan siirtolainen, etta entisina aikoina Ame

rikassa tyonantajilla oli tapana vetaa ulos jonosta miehet, joilla oli kippurakarki

set kengat, sarkaiset housut ja karvahattu paassa. 

3.4. T yOttomana Aus tra I i assa ? 

Yksi tarkeimpia suomalaissiirtolaisuuden syita oli tyottomyys, kuten aikai

semmin on todettu (s. 63 ). Taulukko 3.8. osoittaa, missa maarin suomalaiset 

Australiassa ovat joutuneet karsimaan tyottomyydesta. Kuten voi olettaakin, eni

ten tyottomina ovat olleet kauimmin maassa olleet siirtolaiset, joista monet ovat 

lapikayneet 1930-luvun alun vaikean tyottomyyskauden. Usein tyottomyys oli 

kausiluonteista esim. maatalouden piirissa: "Olin tyotonna ainan keininleikkuun 

(sokeriruoko) valiajat, jotka yhteensa tekisivCit noin suunnilleen 4 vuotta kaikki

aan." (347) 

Toinen, juuri pula-ajan kynnyksella v. 1929 saapunut siirtolainen, ilmoit

ti olleensa ensimmaisen viiden vuoden aikana suunnilleen puolet ajasta tyottoma

no, joten hanen alkuperainen oleskeluaikansa piteni ja mentyaan naimisiin aust

ral ialaisen kanssa v. 1940 han jai pysyvasti maahan. (079) 

Tyottomyydesta ovat karsineet myos myohemmin saapuneet siirtolaiset. Muu

an v. 1957 saapunut vastaaja sanoi olleensa tyoton "suurimman osan ajasta" (283), 

ja toinen oli ollut v. 1960 - 62 tyottomana lahes kaksi vuotta Brisbanessa. (212) 

On tietysti mahdotonta sanoa, missa maarin tyottomyys on ollut olosuhteiden tai 

henkilon itsensa aiheuttamaa. Taulukossa 3.8. esiintyvaa piilevaa tyottomyytta 

kuvaa tapaus, etta mies olisi tyOton, ellei omistaisi omaa autoa. Tassa perheessa 

vaimo ei ollut saanut edes siivoojan tyota yrityksista huolimatta (082) Kuten 

1. Sten Carlsson, "Suomen virkamiehet ja Ruotsin valtakunta 1700-luvulla", Nako
kulmia menneisyyteen; Eino Jutikkalan juhlakirja, Porvoo 19671 147-148-.--
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Taulukko 3.8. Tyottomana Australiassa - miehet. 

~nnen 1955 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 
tyottomana 

n % n % n % n % 

ei tyoton 31 68 123 75 107 73 262 73 
1 - 4 viikkoon 9 5 16 11 26 7 
1 kk - 3 kk asti 7 4 13 9 22 6 
3 kk - 12 kk asti 6 13 13 8 7 5 26 7 
12 kk ja yli 6 13 3 2 9 2 
tyoton parha ill aan 1 1 1 1 
so i raus, tapaturma 2 1 2 1 
piileva tyottomyys 1 2 1 1 3 1 
ei tietoa 2 4 7 4 2 1 10 3 

yhteensa 46 100 165 100 146 100 361 100 

edella mainitussa tapauksessa, tyottomyys on koetellut enemman pienia paikkakun

tia kuin suurkaupunkeja, joissa on enemman tyomahdollisuuksia valittavana. Tama 

sel ittaa suomalaisten hakeutumista Austral ian metropoleihin. 

Vahaisemman tyoelamaan osall istumisensa vuoksi naiset eivat ole karsineet 

tyottomyydesta yhta paljon kuin miehet, joista joka neljas oli ollut tyottomana 

Iyhyemman tai pitemman aikaa. Huomioon otto en perheenaitien suuren osuuden 

vain 4 % naispuolisista vastaajista oli ollut tyottomana, ja useimmat naista olivat 

saapuneet 1960-luvun lopulla. Taman ja miehia koskevan taulukko 3.8. perusteel-

10 voidaan paatella, huomioon ottaen Iyhyen maassaoloajan, etta tyottomyys olisi 

hieman lisaantynyt tultaessa 1970-luvulle. Takanapain ovat ilmeisesti 1950-luvun 

lopun "kultaiset paivat", jolloin eraan rakennusurakoitsijan minulle henkilokoh

taisesti kertoman mukaan tyoikaisen miehen kavellessa Canberran kaduilla tyoai

kana joku tyonantaja saattoi tulia tarjoamaan tyota. 

3 . 5 . T u I otaso 

Jonkin vaestoryhman tulotason selvittaminen on vaikea ja mon imutkainen teh

tava. Talloin olisi erityisesti kiinnitettava huomiota reaalitulon suuruuteen eika 

niinkaan pelkkiin ansaittuihin rahamaariin. Lisaksi saatuja tuloja olisi verrattava 
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mahdollisuuksien mukaan Suomen oloihin ja yleiseen australialaiseen ansiotasoon. 

Jonkinlaisen kuvan saamiseksi australiansuomalaisten toimeentulotasosta vastaajil-

to tiedusteltiin ensiksi kunkin henkilCSn viikkopalkkaa (Austaliassa on yleisena mitta

no viikkoansio) ja toiseksi koko vuotuista tuloa (ajatellen itsenaisia yrittajia esim. 

maanviljelijCSita). Tosin taliCSin jaavat pois tiedot omistetuista taloista, maista jne., 

kuten eras vastaaja aivan oikein huomautti. (134) 

Australiansuomalaisten itse ilmoittamia ansioita tarkasteltaessa on otettava 

huomioon seka liioittelunhalu etta mahdollisesti liian pieniksi ilmoitetut tulot ta

pauksissa, joissa on ehka pelatty tietojen joutuvan esim. Austral ian veroviranomais

ten kasiin. MyCSs yl itCSiden merkitysta on vaikea arvioida. Urakkaluonteisissa tCSis

so niilla ei ole merkitysta, mutta teollisuudessa ja palvelwmmateissa ne muodosta

vat ilmeisesti melkoisen osan tuloista, kuten seuraava lainaus osoittaa: "YlitCSita 

sao tehda joka tehtaassa, jossa olen ollut, ja se on hyva lisa palkkaan, joka ei 

naisihmiselle ole kovin suuri." (355) 1 

Tutkimuksen tarkoitus onkin saada vain yleiskuva suomalaisten siirtolais

ten ansiotasosta ja tarkastella, mitka ammattiryhmat ovat paasseet parhaille tuloil

Ie. 

Ensimmainen havainto taulukoi~ta 3.9. ja 3.10. on suuri ero miesten ja 

naisten ansiotasossa: miesten keskimaarainen viikkopalkka oli 86.58 dollaria, 

naisten vain 42.50 dollaria. Naisten keskimaaraista an~iotasoa alentavat osapaiva

tyCSssa olevat henkilcst, esim. si ivoustyCSssa toimivat perheenaidit. Austral ialaisen 

elamantavan mukaan nainen on usein kotona, ja samastakin tyCSsta naisille makse

taan monesti huonompaa palkkaa·kuin miehille. Tahan asiantilaan on kuitenkin 

vahitellen tulossa korjausta. 

Toiseksi voidaan todeta maassaoloajan pituuden vaikutus ansiotasoon. 

Varhaisimmin tulleista siirtolaisista monet olivat jo elakkeella, joten ymmarretta

vasti heidan tulonsa 01 ivat pienemmat kuin parhaassa tyCSiassa olevan vaestCSn. Vuo

sino 1955 - 65 tulleiden ansiotaso 01 i korkeampi verrattuna askettain tulleisiin 

siirtolaisiin, jotka eivat olleet ehtineet viela samassa maarin sopeutua moan tyCSela-

moan. 

1. Ks. Pajunen1961, 83-84. 
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Taulukko 3.9. Viikkopalkka 

viikko- ~nnen 1955 1955-65 1966-70 vastaajat 
palkka 

~iehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset 
dolla-
ria n % n % n % n % n % n % n % n % 

1- 19 2 11 2 40 2 1 5 7 - - 4 6 4 1 11 8 
20- 29 1 5 - - - - 9 13 2 1 6 9 4 1 15 10 
30- 39 1 5 2 40 3 2 24 34 - - 22 35 4 1 48 34 
40- 49 2 11 - - 3 2 19 27 4 3 20 32 9 3 41 29 
50- 59 1 5 - - 12 8 6 8 22 16 1 2 35 11 7 5 
60- 69 - - - - 20 14 3 4 27 19 2 3 47 15 6 4 
70- 79 2 11 - - 24 16 2 3 22 16 4 6 48 16 6 4 
80- 99 3 16 - - 29 20 3 4 28 20 1 2 60 20 4 3 

100-119 5 26 1 20 23 16 - - 16 11 3 5 45 15 4 3 
120-139 1 5 - - 17 12 - - 11 8 - - 29 9 - -
140 ja yli 1 5 - - 13 9 - - 9 6 - - 23 8 - -
yhteensa 19 100 5 100 146100 71 

I 
100 141 100 63 100 308 100 142 100 

Huom. haastatteluhetkella 1 Austral ian dollari 01 in. 4.7 Smk. 

Taulukko 3.10. Keskimaarainen viikkoansio 

miehet naiset yhteensa 

doll. n doll. n doll. n 

ennen 1955 menneet 77.11 19 40.00 5 69.38 24 
1955-65 menneet 90.34 146 41.06 71 74.22 217 
1966-70 menneet 83.79 141 43.89 63 71.47 204 
ei tietoa tai ei sovellu 110.00 1 51.67 3 66.25 4 

yhteensa 86.58 307 42.50 142 72.64 449 

Maassaoloajan pituuden merkitys nakyy paremmin vuotuisessa tulossa (taulukko 

1.6. liiteosassa) kuin viikkoansiossa siksi, etta vanhemmilla siirtolaisilla saattaa 

olla vuokra- ym.kiinteistotuloja, ja maanviljelyksen kaltaisissa ammateissa on hel

pompi ilmoittaa vuotuinen tulo kuin viikkoansio. Tavoitteena taulukoissa 1.6. ja 

1.7. oli kartoittaa lahinna perheyksikon saamaa kokonaistuloa, siksi miehen tulot 

on merkitty molemmille tapauksissa, joissa vaimo ei ole ollut toissa. Tulokset ei-

vat ole aivan tarkkoja, silla tallaisessa tapauksessa kulutuskyky on huomattavasti 
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heikompi kuin esim. yksinaisella poikamiehella. Lisaksi muutamat suomalaisnaiset, 

jotka ovat naimisissa ilmeisen hyvatuloisten australialaisten kanssa, nostavat suh

tee II ista tulotasoa. V. 1966-70 muuttaneiden miesten keskimaarainen vuosiansio 

oli 5088 dollaria, v. 1955-65 menneitten 6263 ja ennen v. 1955 lahteneitten 6150 

dollaria. Tama osoittaa, etta uuden siirtolaisen tulotaso on huomattavasti alhai

sempi kuin kauemmin maassa olleen. Lisaksi taulukko 1.7. perusteella nayttaisi 

silta, etta viimeksi tulleessa ryhmassa naiset osallistuisivat aikaisemmin saapunei

ta runsaammin tyCielamaan. Tama onkin ymmarrettavaa huomioon ottaen ikaraken

teen ja halun hankkia mahdollisimman nopeasti hyva toimeentulo, mika vierais-

sa oloissa merkitsee tiettya turvall isuuden tunnetta. 

Taulukko 3.11. Ammatit tulotason huipulla (l) vi ikkoansio (2) vuositulo - miehet 

(1) Yli 120 dollaria/viikko (2) Yli 8000 dollaria/vuosi 

n % n % 
kirvesmiehet 26 43 kirvesmiehet 17 34 
kaivosmiehet 11 18 kaivosmiehet 9 18 
putkimiehet tms. 3 5 maanviljelijat 7 14 
maanvil jel ijat 2 3 putkimiehet tms. 2 4 
I iikenteen palv. 2 3 sahkCimiehet 2 4 
muut ammatit 16 28 muut ammatit 13 26 

yhteensa 60 100 yhteensa 50 100 

Taulukko 3.11. osoittaa, etta kirvesmiehet ansaitsivat ylivoimaisesti parhai

ten. Australiansuomalaisten keskuudessa korkeimmin koulutettuja on hyvin vahan, 

kuten ammatillista asemaa koskevassa osassa (luku 3.3.) todettiin, ja lisaksi Austra

I ian oloissa ei hyvakaan koulutus edellyta aina korkeaa tulotasoa. Suomalainen 

insinCiCiri, joka toimi piirtaja-suunnittelijana Sydneyssa sai viikossa vain 70- 80 

doll aria (267), kun taas yhta askettain tullut kirvesmies Canberrassa ansaitsi 140 

ja yl i. (264) 

MyCis kaivosmiehet sijoittuvat tuloasteikon ylapaahan. Maan alia tyCiskente

leva kaivosmies ansaitsi Mount Isassa 9300 dollaria saatuaan syksyn 1970 tyCiehto

sopimuksessa 800 dollarin korotuksen. Maan pinnalla tyCiskenteleva ammattimies 

ansaitsi 6380 dollaria entisen 5650 dollarin sijasta ja sekatyCimies 6220 dollaria 
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entisen 5556 dollarin sijasta. Lisaksi kaivoksen palveluksessa olevat saivat joka 
1 

neljas vuosi ilmaisen lentolipun Brisbaneen seka paremmat elake-edut. Urakka-

luonteisissa toissa tulot lienevCit viela parempia, silla kaydessani tassa kaivoskau

pungissa kevaalla 1970 minulle kerrottiin huippumiesten ansaitsevan pitkalti yli 

kymmenentuhatta dollaria. 

Tulotason pohjalla, aile 30 dollaria/viikko oli vain 7 suomalaista miestCi, 

joista kolme oli elakelaisia. Suomalaisia naisia tahan ryhmaan kuului 26, joista 

lahes kolmannes 01 i siivoustyossa tai vastaavassa (mahdoll isesti osapaivaisinakin). 

Melkein sam an verran oli elakelaisia, ja jaljelle jaanyt runsas kolmannes hajaan

tui tasaisesti eri ammatteihin. Aile 2000 dollarin vuosituloissa oli vain 5 miesta 

ja sarna maara naisia; naista oli kaksi elakelaisia kummassakin ryhmassa. 

Australialaisen tulotason vertailu vastaavaan suomalaiseen on mielenkiin

toista. Arvovaltaisen sveitsilaisen pankin elokuussa 1973 suorittaman tutkimuk-
2 

sen mukaan ansiot ja tyotunnit eraissa ammateissa Sydneyssa ja Helsingissa 

01 ivat seuraavat: 

bussinkul jettaja sihteeri 

Sydney Helsinki Sydney Helsinki 

bruttoansiot vuodessa USA $ 6510 6461 7174 5542 
verot % bruttoansiosta 12.2 26.6 18.9 32.4 
sos. turvamaksut % bruttoansiosta 2.7 3.0 
nettoansiot 5713 4564 5816 3580 
nettoan s i ot % bruttoans i osta 87.8 70.7 81.1 64.6 
tyoaika viikossa tuntia 40 40 35 40 
vuosiloma tyopaivaa 20 30 15 24 

Tarkea osuus kaytettavissa olevan tulon maaraytym isessa on verotuksella. Ai

neiston perusteella australiansuomalaiset pitavat verotusta siedettavana, jopa 

helppona Suomeen verrattuna. Eras vastaaja, jolla 01 i v. 1969 7,300 dollaria 

tuloja, sanoi maksavansa veroja vain 9.7 % ja piti pienia veroja yhtena maan 

parhaista puolista. (376) Tama veroprosentti tuntuu kylla kovin alhaiselta; iI

meisesti hanella oli runsaasti vahennyksia (perheessa oli nelja kouluikaista las

ta), tai hanta 01 i I isaksi verotettu pienemmasta summasta, urakkaluonteinen 

1. "Isan mainareilla parhaat olot Austral iassa", Suomi I 22, 15.11. 1970. 
2. Prices and Earnings Around the Globe, Union Bank of Switzerland, February 

1974. Lainattu KOP:n Kuukausikatsauksesta 7-8, 1974. 
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tyo tarjoaa mahdollisuuksia kiertaa verotusta. Australian siirtolaisviranomaisten an

tamien tietojen mukaan v. 1970 henkilo, jolla oli vaimo ja nelja lasta, maksoi 

6000 dollarin tuloista veroa 19 % ja yksinainen 26 %.1 Haastattelua hieman myo

hemmalta ajalta Suomi-Iehden mukaan talousvuoden 1972-73 budjetti toi verohel

potuksia, joten esim. mies, jolla oli vaimo ja 3 lasta, maksoi 7000 dollarin vuo

situloista veroa 17.8 %; 4000 dollarin tuloista vero oli vain 8.8 %. Yksinai-
2 

sella henkilolla vastaavat prosenttiluvut olivat 23.3 ja 15.2 % 

Muuan joulukuussa 1969 Suomeen palannut siirtolainen, joka oli ollut kol

me vuotta Australiassa, kertoo, etta han sai Sydneyssa viiden paivan tyosta ompe

lukonemekaanikkona 55 doll aria viikossa eli 220 kuukaudessa, mika sen aikaisen 

rahan mukaan oli 1070 Smk. Asunnosta han maksoi vuokraa 23 dollaria viikossa 

ja veroa 4.30 dollaria, joten elamiseEm jai viisi~enkiselle perheelle 27.70 dol

laria viikkoa kohti. Se ei ollut paljon, kun otetaan huomioon, etta esim. maito, 

jotkut lihat, jauhot ja ajoittain eraat hedelmatkin olivat kalliimpia kuin Suomes

sa. Mitaan ei 27 dollarista viikkoa kohden saastynyt - oman talon hankkimismah

dollisuuksista puhumattakaan. Kuitenkin tyotahti oli pal jon kovempaa kuin Suo-
3 

messa ja lisana oli viela heikosta kielitaidosta johtuneet vaikeudet. 

Vertailu Suomen oloihin reaaliansion osalta olisi erityisen hyodyllista. Eras 

vastaaja totesi menojensa pienentyneen verojen muututtua kohtuull isiksi. Han 01 i 

tehnyt mielenkiintoisen vertailun toimeentulostaan Suomessa ennen syyskuuta 1969 

ja noin vuotta myohemmin Austral iassa. Suomessa hanen tyomatkansa 01 i ollut 37 

km ja toihin piti lahtea klo 5. Australiassa tyomatka oli 5 mailia (8.5 km) ja toi

hinlahtoaika oli klo 7. Suomessa hanen palkkansa oli ollut 460 mk kahdelta vii

kol ta (i Imeisesti brutto), vuokra 01 i 366 mk/kk ja matkakulut tekivat kuukaudes

sa 65 mk. Austral iassa han sanoi saavansa puhtaana kahdessa viikossa 120 dolla

ria (n . 564 Smk) puhtaammasta ja helpommasta tyosta. Suomessa han 01 i ollut 

verhoi I ija ja Austral iassa hanen ammattinsa 01 i sekatyolainen (labourer). Muuten

kin han oli tyytyvainen uuteen kotimaahansa; ei tarvinnut kalliita talvivaattei

ta, kenkia ym .. Aurinkoa oli paljt>n, metsastys- ja kalastus- seka retkeilymah-

1. "Palkat, hinnat ja verot Australiassa", Australian Tiedotustoimisto, marras
kuu 1970. 

2. "Budjetin esittama verotus", Suomi, 19,22.9.1972. 
3. Olavi Roinila, paivakirjan luonteinen kasikirjoitus, TYYH/SA, 
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dollisuudet olivat hyvat, maassa oli hyva hallinto ja hanella oli mielestaan 90 % 

paremmat mahdollisuudet omaan taloon kuin Suomessa. (125) Nama viimeksi mai

nitut nakCikohdat, ihmisen viihtyvyyteen I iittyvat indeksit, 01 isi otettava laajem

min huom ioon tarkastel toessa el intasoa kokonaisuudessaan. 

3.6. Asumisolot 

Suomen ja osin myCis Ruotsin huonot asumisolot olivat yksi siirtolaisuutta aihe

uttanut tekija (s. 67 ). Vastaajilta pyydettiin tietoja asunnosta ennen Australiaan 

tuloa ja lomakehaastatteiuhetkella. JohtopaatCisten tekoa vaikeuttaa, etta kauem

min maassa olleet siirtolaiset jattivat usein vastaamatta naihin kysymyksiin; onhan 

vaikea muistaa esim. viidenkymmenen vuoden kuluttua asukkaiden ja neliCiiden 

lukumaaria. Vertailua tehtaessa on otettava huomioon erilaiset olot kahdessa eri 

maassa ja tietysti se, etta mikali suomalaiset olisivat pysyneet kotimaassaan, hei

dan asumistasonsa olisi ilmeisesti noussut ajan mittaan. Niinpa seuraavassa tarkas

tellaan siirtolaisten asumistasoa vain paapiirteittain. 

Taulukko 3.11. mukaan ennen v. 1955 muuttaneiden yleisin asumismuoto Suo

messa 01 i ollut maalaistalo, mika viittaa maataloustaustaan. MyCihemmin tulleet 

siirtolaiset olivat yleisemmin asuneet omakoti- tai kerrostaloissa. Vanhimmilla 

siirtolaisilla oli ollut joko oma tai vanhempien omistama asunto; viela keskimmai

sena ajanjaksona menneilla oli oma asunto tyypillisin, mutta 1960-luvun lopun 

lahtijat olivat useimmiten asuneet viimeksi vuokralla. Valjimmin olivat asuneet 

varhaisimmin Australiaan menneet siirtolaiset (olivat usein maalaiskodeista) ja ah

taimmin, usein 1-3 huoneen asunnossa, viimeksi menneet . TallCiin kuitenkin on 

ratkaisevaa asunnossa olleiden asukkaiden matira. Mielenkiintoinen havainto on, 

etta v. 1955 jalkeen tulleilla on asunnossa ollut yleisesti 4-6 henkea. Tama viit

taa siihen, etta tallCiin Australiaan menneet perheet ovat olleet usein monilapsi

sia, kuten huoli lasten tulevaisuudesta yhtena siirtolaisuuden syyna osoittaa, vaik

ka kaikki eivat Suomessa ehtineet saavuttaa lasten maksimilukua. Yhteenvetona 

australiansuomalaisten asumistasosta ennen siirtolaiseksi lahtCia voidaan todeta, et

ta suurella osalla heista oli ollut Suomessa omistusasunto ja he ilmeisesti kuuluivat 

"pikkuvarakkaaseen" vaestCinosaan, erityisesti vuosina 1955-65 menneet; 1960-lu-
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vun lopun lahtijat olivat ilmeisesti jonkin verran nuorempia ja vahavaraisempia 

ainakin asumistasosta paatelleen. 

Siirtolaisuuden asumistasoon ulottuvan vaikutuksen selvittamiseksi olisi tar-

keota saada tietoja ensimmaisesta asunnosta Australiassa, kuten eras vastcnja kir

joitti: "Myoskin asunto-olosuhteet ovat yleensa palion alhaisemmat siirtolaisella 

tanne tultuaan aluksi kuin mita 01 i Suomesta lahtiessa. "(053) Tassa suhteessa ai

noastaan v. 1966-70 tullut ryhma edustaa tata ensimmaista asumisvaihetta. 

Yleisin asumismuoto Australiassa oli omakotitalo, jollaisessa asui noin kolme 

neljasta vastaajasta, kuten i1menee taulukosta 3.12. Toiseksi yleisin asumismuoto 

oli huoneisto, varsinkin viimeksi tulleilla, kun taas kauemmin maassa olleet asui

vat yleensa omassa taloyksikossa. Vanhemmat siirtolaiset olivat myos useimmiten 

ehtineet maksaa talonsa, samoin kuin suuri osa yuosina 1955 - 65 tulleista. Sen 

sijaan vajaat kaksi prosenttia 1960-luvun lopulla tulleista oli ehtinyt hankkia 

velattoman talon, i1meisesti mukana tuodulla paaomalla. Suurin osa heista asui 

vuokra-asunnossa tai oli sitten omakotitalon omistajamaksajia. 

Suomalaiset ovat yleensa pyrkineet elamaan maassa maan tavalla eli hank

kimaan mahdoll isimman pian oman talon. Omakotiasuminen 01 i suositumpaa kuin 

kerrostalot. Eras vastaaja piti kerrostaloissa asumista slummimaisuutena. (221) 

Varsinkin askettain tulleet saattoivat erehtya ostamaan heikkotasoisen asunnon. 

Tama johtui lahinna huonosta kielitaidosta ja eraan vastaajan mukaan siita,et

ta suomalaiset eivat ymmarra epailla vilppia. "Ei Suomessa myyda samaa taloa 

kahdelle, eika muutenkaan pystyta vetamaan nenasta yhta paljon kiinteistoasi

oissa. II (303) 

Yleisesti ottaen talot ovat Austral iassa kall iita - huomioon ottaen tulotason

kin. Asuntopolitiikan parhaana piirteena pidettiin mahdollisuutta paasta pienel

la rahalla ki inn i omaan asuntoon edull isen, use in vuosikymmenien pituisen, lai

noituksen ansiosta. 

"Australiassa on hyvin helppo saada pankkilainaa. Siina ei 
tarvita suhteita, ei takaajia, ei tarvitse edes olla hyvin 
puettu kun menee pankinjohtajan puheille. Ainoa suositus 
on oma pankkikirja, missa tietysti pitaa olla vadittu minimi
saasto. On ehdottomasti helpompi saada oma koti Austral i
assa, vaikka laadultaan se ei vastaa suomalaista. Mutta ei 
taalla ole laatu niin tarkea kun ei ole talvipakkasia. Taalla 
ollaan aina ulkona pihalla." (303) 



Taulukko 3.12. Australiansuomalaisten asunto ennen Australiaan lahtoa ja sen omistussuhde vuoden 1970 lomakehaastattelun mukaan. 

, 

ennen 1955 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

asunnon miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
laatu 

% % % % % % % % 0/0 % % % n n n n n n n n n n n n 

omakotitalo 10 22 8 22 18 22 59 36 63 38 122 37 60 41 52 39 112 40 130 36 124 36 254 36 
maalaiskoti 21 45 15 40 36 43 21 13 14 9 35 1 1 9 6 6 4 15 5 52 14 36 11 88 13 
rivitalo 2 1 2 1 4 1 7 5 6 4 13 5 9 2 8 2 17 2 
kerrostalo 2 4 3 8 5 6 35 21 31 19 66 20 46 32 51 38 97 34 83 23 86 25 169 24 
huone 4 9 4 11 8 10 20 12 21 13 41 12 15 10 10 7 25 9 40 11 37 11 77 11 
muu (mokki tms) 4 9 3 8 7 8 16 10 16 10 32 10 8 5 8 6 16 6 28 8 27 8 55 8 
ei sovellu 1 2 1 1 1 1 1 - 2 1 3 1 5 1 
ei tietoa 4 9 4 11 8 10 12 7 16 10 28 9 1 1 1 1 2 1 17 5 21 6 38 5 
yhteensa 46 100 37 lOa 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 100 281 100 361 100 342 100 703 100 

omistussuhde: n % n % n 0/0 n % n % n % n 0/0 n % n % n % n % n % 
------ ... ----
oma 10 24 9 27 19 26 69 45 66 45 135 45 49 34 46 35 95 34 130 38 124 39 254 38 
vuokratt 'J 4 10 5 15 9 12 39 26 36 24 75 25 59 40 57 43 116 42 102 30 99 31 201 31 
tyosuhde><) 5 12 3 9 8 11 15 10 18 12 33 11 22 15 22 16 44 16 42 12 43 14 85 13 
muu 14 34 12 37 26 35 13 8 10 7 23 8 7 5 4 3 11 4 34 10 26 8 60 9 
ei tietoa 8 20 4 12 12 16 17 11 17 12 34 11 8 6 4 3 12 4 34 10 26 9 60 9 
yhteensa 41 100 33 100 74 100 153 100 147 100 300 100 145 100 133 100 278 100 342 100 318 100 660 100 

, . -- -- ---- - - -----

x) sisaltoa myos esim. maalaistaloissa kotona tyossa olleet lapset. 
-0 
-0 



T aulukko 3.13. Asunto Austral iassa ja sen omistussuhde vuoden 1970 lomakehaastattelun mukaan 

ennen 1955 1955 - 65 1966 - 70 

asunnon miehet naiset yht . miehet naiset yht. miehet naiset yht. 

laatu n 0/0 n % n 0/0 n % n % n % n 0/0 n % n % 

talo 37 80 31 83 68 82 138 84 143 88 281 85 68 47 72 53 140 50 
osatalo 1 2 1 1 3 2 2 1 5 1 14 10 15 11 29 10 
huoneisto 9 5 7 4 16 5 30 20 30 22 60 21 
huone 3 7 1 3 4 5 9 6 3 2 12 4 
hostell i 6 4 5 4 11 4 
taysihoitola 2 1 2 1 6 4 1 1 7 3 
muu 1 2 1 3 2 2 6 4 3 2 9 3 4 3 1 1 5 2 
ei tietoa 4 9 4 11 8 10 7 4 8 5 15 5 9 6 8 6 17 6 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 1 00 1 35 100 281 100 

omistussuhde : n 0/0 n % n 0/0 n 0/0 n % n 0/0 n 0/0 n 0/0 n % -----------
omistaja 35 84 30 91 65 87 46 29 47 30 93 30 2 1 2 1 4 1 
omistaja-maksaja 3 7 1 3 4 5 75 47 73 47 148 47 44 33 48 38 92 35 
vuokralainen 1 2 2 6 3 4 25 16 26 17 51 16 72 53 69 54 141 54 
al ivuokralainen 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 5 2 
taysihoito perh. 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 
muu 3 2 3 1 11 8 6 5 17 6 
ei tietoa 2 5 2 3 7 4 7 5 14 5 2 1 1 1 3 1 
yhteensa 42 100 33 100 75 100 158 1 00 155 1 00 31 3 1 00 137 100 127 100 264 100 

- --

vastaajat 

miehet naiset yht. 

n 0/0 n % n % 

246 68 251 73 497 71 
18 5 17 5 35 5 
39 11 38 11 77 11 
12 3 4 1 16 2 
6 2 5 2 11 2 
8 2 1 9 1 

11 3 6 2 17 2 
21 6 20 6 41 6 
361 100 342 100 703 100 

n % n % n 0/0 

85 25 82 26 167 25 
123 36 125 39 248 37 
98 29 98 30 196 30 

6 2 1 - 7 1 
3 1 2 1 5 1 

14 4 6 2 20 3 
11 3 8 2 19 3 
340 100 322 100 662 100 

o o 
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Suurinta tyytymattomyytta aiheutti rakennustason laatu; varsinkin talojen hataruus 

ja heikko rakennustekniikka. 

"Suhteessa Australian kylmaan aikaan on talot kovin hataria ja lammi
tyslaitetilanne huono. Tosin hyviakin taloja saa, jossa on lammitys
laitteet, mutta ne ovat kovin kalliita. Asuminen on mielestani koh
tuullista, tosin talot rakennetaan kuin laatikot piironkiin, liian 
slummiintuminen on vallalla omakotialueilla." (345) 

Erityisesti moitittiin talojen kylmyytta ja vetoisuutta talvisaikaan. 

" ... talvella sisalla on melkein yhta kylma kuin ulkona. Pitaisi vuo
rata yhta hyvin kuin Suomessa, niin ei tarvitsi ollenkaan lammittaa 
ja kesalla pysyisi viileampana. Taloilla on niin korkea hinta, etta 
siihen hintaan ne sais olla kunnolla rakennettuja." (206) 

Toinen vastaaja, jolla oli 30 vuoden maksuaika, sanoi talonsa olevan kylman kuin 

variksen pesan, mutta pitavan kuitenkin sateen. (348) Jopa tropiikin porteilla 

Queenslandissa palelivat suomalaiset: 

"Talot eivat ole taalla tehty kylmia oita varten. Taalla todella palelee 
luita ja ytimia myoten talvisaikaan. Brisbanessakin, jossa australialais
ten mielesta on maailman paras ilmasto." (146) 

Tama vastaaja totesi myos, etta kunnoll ista vuokra-asuntoa 01 i mi Itei mahdoton saa

da. Toisen mielesta asunnot olivat kalliita, jos aikoi asua siedettavasti. (226) 

Jonkin verran suomalaisilla lienee ollut vaikeuksia myos paikallisten rakennus

viranomaisten kanssa, kuten Caberrassa todettiin: " ... siirtolaisministerin julkai

semissa lehtisissa vakuutettiin, etta kotinsa saa rakentaa niin kuin haluaa." (202) 

Erityisen tyytyvaisia taas oltiin usein talojen ymparilla oleviin puutarhoihin. 

Muutamat vastaajat 01 ivat verranneet asumistaan Suomessa ja Austral iassa. 

Jotkut totesivat, etta heidan asuntonsa Australiassa 01 i tilavampi, uudempi, hal

vempi ja kauniimpi Suomeen verrattuna, erityisesti omakotitalojen osalta. (174 ja 

341) Vuokra-asunnoissa jotkut valvoivat naapureiden meteloinnin tahden,(226) 

mutta toisessa tapauksessa se, etta vuokralaiset oli taysin jatetty omaan rauhaansa, 

oli uusi kokemus: " ... kun on joutunut olemaan kuin "hiiri" kotimaassa ja pel

kaamtitin vuokra isannan jatkuvaa tarkka i I ua ." (391) 

Asumistasoa tarkasteltaessa on muistettava, etta nama henkilot myos Suomes

sa asuen olisivat varmasti parantaneet asumisolojaan ajan mittaan ainakin jonkin 

verran. Jotkut kylla totesivat, etta Suomessa he eivat olisi paasseet samaan (302) 
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ja parhaillaan asunnon hankkimista suunnitteleva vastaaja kirjoitti: 

"Ostamme valtion lainoittaman tiilitalon, siina on kolme makuu
huonetta (sauna joutuisasti vain - niin on kaikki hyvin) .•. 
(OLISIPA TAMA ASUNTORAKENNUS JA -LAINOITUS SUOMES
SA SAMOIN)" (193) 

Liitteena olevissa taulukoissa 1.8. ja 1.9. on verrattu ennen siirtolaiseksi 

lahtoa olleen asunnon neliomaaria haastatteluhetken tasoon seka asukkaiden per 

asunto lukumaaria. Ennen siirtolaiseksi lahtoa asutun asunnon keskimaarainen 

pinta-ala oli 67 m2 ja Australiassa haastatteluhetkella 91 m2 . Valjimmin asui

vat ennen v. 1955 menneet (112 m2), ja v. 1955-65 tulleet olivat ehtineet saa

vuttaa lahes saman tason (103 m2). Sen sijaan v. 1966-70 siirtolaiset asuvat kes-
2 

kimaarin 75 m asunnossa. (taulukko 1.8.) Kun siirtolaisten perherakenteessa 

ei ole suuria eroja, voidaan paCitella, etta 1960-luvun lopun siirtolaiset 01 ivat, 

paitsi asuneet Suomessa ahtaammin kuin aikaisemmin tulleet, myos Austral iassa 

ahtaammissa asunnoissa kuin aikaisemmat siirtolaiset, mutta tulevat vuosien mit

to an ilmeisesti nostamaan asumistasoaan. 

Taulukon 1.9. mukaan ei ole suurta eroa asunnon keskimaaraisessa asukas-

luvussa ennen Austral iaa (4.24) ja Austral iassa. (3.92) Tama johtuu paaasiassa 

siita, etta siirtolaiset yleensa olivat nuoria ja Australiassa syntyneet lapset li

saavat asuntoa kohden tulevien asukkaiden maaraa. Ennen v. 1955 menneilla 

asukkaita oli kolme keskimaarin ja v. 1966-70 saapune'illa nelja; osa vanhim

pien siirtolaisten lapsista oli jo ehtinyt lahtea kotoa. 

Kokonaisuudessaan australiansuomalaiset asuvat valjasti ja viihtyisasti. Juu

ri mao han tulleet siirtolaiset joutuvat tyytymaan usein heikkotasoisiin asuntoihin, 

mutta kauemmin maassa olleet ovat pyrkineet - ja usein myos saavuttaneet - aust

ral ialaisen asumistason havaintojeni ",!ukaan. Vierailemalla kauemmin maassa 

olleiden siirtolaisten viihtyisissa kodeissa ei aina tule ajatelleeksi, kuinka pal

jon tyota ja ponnistuksia on vaatinut useimmiten tyhjin kasin saapuneille siirto

laisille oman kodin perustaminen vieraaseen maahan. 
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3.7. Saunan ym. kulutushyodykkeiden omistaminen ennen Austral iaan menoa ja 
Austral iassa 

Tutkimuksessa pyrittiin myos kartoittamaan, missa maar in siirtolaiseksi lahto 

on vaikuttanut erilaisten kulutushyodykkeiden omistamiseen. Tosin tulokset eivat 

ole tarkkoja siksi, etta jotkut hyodykkeet (esim. astiainpesukone) 01 ivat harvi

naisia tai puuttuivat kokonaan Suomesta ennen v. 1955. Lisaksi on mahdollista, 

etta eraat vastaajat tayttivat huol imattomasti taman pitkanpuoleisen kysymyksen. 

Nailla varauksilla taulukko 3.14. antaa yleiskuvan erilaisten hyodykkeiden 

omistuksesta ennen ja jalkeen siirtolaisuuden seka miehilla etta naisilla, koska 

sukupuolten val ilia ei ollut suuria eroja. 

Mielenkiintoisin, lahinna suomalaisen kulttuuriperinnon sailyttamisen kan

nalta, on saunan hankkiminen, minka perinteen suomalaisten siirtolaisten katso

taan vieneen mukanaan vieraisiin maihin. 1 Tosin saunan omistamisesta ennen siir-

tolaiseksi lahtoa ei voida tehda sitovia johtopaatoksia jo siitakin syysta, etta mo

net asuivat kerrostaloissa tai vastaavissa ja voivat kayttaa saunaa omistamatta 

sita. Tahan liittyen vain neljannes ennen v. 1955 menneista ilmoitti omistaneen

sa saunan Suomessa; luvun pienuus selittynee siten, etta nama vanhimmat siirto

laiset olivat yleensa maalaiskodeista, eivatka he nain ollen itse omistaneet sau

naa vaan vanhemmat. 

Joillekin sauna on elimellisesti liittynyt siirtolaiseksi lahdon vaiheisiin, ku

ten eras rouva kirjoitti lammittaneensa joka ilta saunan ennen matkalle lahtoa ja 

kylpeneensa kevaisilla koivunvihdoilla, silla hanelle oli sauna lapsuudesta saak

ka (Karjalassa) pyha paikka, jonne han nytkin meni kylpemaan ja mietiskelemaan 
2 

yksin muun perheen jo kaytya saunassa. Kun noin kolmanneksella ennen v. 1966 

saapuneilla oli sauna Australiassa, mutta v. 1966-70 tulleilla vasta 5.3 %:lIa, voi

daan todeta, etta monet suomalaiset pyrkivat hankkimaan saunan ajan mittaan maas

sa, jossa saunan hankkiminen merkitsee melkoisia taloudell isia uhrauksia. Tama 

ei kuitenkaan anna todellista kuvaa saunan kay tosto, silla hyvin yleista on kylpea 

ystavien saunassa. 

1. Sauna 01 i esim. amerikansuomalaisten farmarien ensimmaisia rakennuksia. Horace 
H. Russell, "The Finnish Farmers in America", Agricultural History, 11, April 
1937,73 ja John Wargelin, The Americanization of the Finns, Hancock, Mich., 
1924. 

2. Suomalaisen Kulttuuriseuran kirjoituskilpailu, Brisbane 1969, kilpailija no 16: 
"Silloin kun mina kotoani laksin", Kulttuuriseuran arkisto, Brisbane. 
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Taulukko 3.14. Saunan ym. "statussymbol ien" omistaminen ennen Austral iaan me-
noa ja Australiassa 

SAUNA: 
ennen Austral iaa Austral iassa 

n % n % haastatel tuja 
ennen 1955 menneet 20 24.1 30 36.1 (83) 

1955-65 126 38.4 106 32.3 (328) 
1966-70 73 26.0 15 5.3 (281) 

vastaajat 221 31.4 155 22.0 (703)"'~ 

KESAMOKKI: 
% % n n 

ennen 1955 menneet 16 19.3 (83) 
1955-65 43 13.1 18 5.5 (328) 
1966-70 36 12.8 4 1.4 (281 ) 

vastaajat 81 11.5 42 6.0 {703)x ~ 

AUTO: 
% % n n 

ennen 1955 menneet 13 15.7 30 36.1 (83) 
1955-65 112 34.1 248 75.6 (328) 
1966-70 195 69.4 181 64.4 (281 ) 

vastaajat 322 45.8 491 69.8 (703t~ 

ASTIAINPESUKONE: 
% % n n 

ennen 1955 menneet 4 4.8 (83) 
1955-65 7 2.1 1.7 5 .2 (328) 
1966-70 9 3.2 1 0.4 (281 ) 

vastaajat 18 2 .6 22 3.1 (703)x) 

TELEVISIO: 
% % n n 

ennen 1955 menneet 3 3.6 51 61.4 (83) 
1955-65 65 19.8 239 72.9 (328) 
1966-70 206 73.3 165 58.7 (281 ) 

vastaajat 276 39.3 465 65.6 (703)x) 

PUHELlN: 

ennen 1955 menneet 60 72.3 63 75.9 (83) 
1955-65 177 54.0 167 50.9 (328) 
1966-70 140 49.8 82 29.2 (281 ) 

vastaajat 388 55.2 321 45.7 (703)x) 

x) sisaltaa 11 henkea, ei tietoa tuloajasta tai syntynyt Australiassa. 
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Kesamokin 01 i ennen siirtolaiseksi lahtoa omistanut Suomessa noin 13 % vuoden 

1955 jalkeen tulleista, mutta ei kukaan sita ennen saapuneista. Australiassa kesa

mokki ei ole niin yleinen kuin Suomessa, ja vain 6 % vastaajista omisti sellaisen, 

ennen 1955 tulleista 19 %, mutta tuskin kukaan askettain saapuneista. 

Auto on ollut yllattavan yleinen jo ennen siirtolaiseksi lahtoa (46 %) - kuu

luuhan australiansuomalaisten joukkoon myos use ita ammattiautoilijoina Suomessa 

olleita henkiloita. Australiassa noin 70 %:lIa oli oma auto, eniten v. 1955-65 

tulle ilia, kun taas vanh immat siirtolaiset mahdoll isesti jo ikansakin puolesta omis

tivat vahiten autoja. 

Astianpesukoneen oli omistanut vain pari prosenttia seka ennen etta jalkeen 

siirtolaiseksi lahdon. 

Kaksi kolmesta vastaajasta omisti Australiassa television; Suomessa TV oli 

yleinen vasta v. 1966-70 menneilla, joista 73 % oli omistanut TV-vastaanottimen. 

Puhel imen omistukseen Austral iassa on ratkaisevasti vaikuttanut maassaoloa

jan pituus; ennen v. 1955 tulleilla 76 %:lIa oli puhelin, kun v. 1966-70 saapu

neilla vain 29 %:lIa. Itse asiassa jalkimmaista lukua voidaan pitaa suurena, silla 

se osoittaa halua ja tarvetta kommunikoida puhelimitse. Se, etta ennen Austral i

aan tuloa 72 % ennen v. 1955 tulleista oli omistanut puhelimen, mutta myohemmin 

tulleista vain noin puolet, on vaikeasti selitettavissa. Tosin luvut ovat pienia 

ja mahdoll isesti vanhemmat ihmiset ovat tayttaneet lomakkeen huol imattomammin 

kuin nuoremmat, mutta on myos mahdollista, etta tassa heijastuu myos se, etta mo

net vanhimmista siirtolaisista olivat lahtoisin usein varakkaistakin maalaistalois

ta, joissa oli puhelimia. 

Edella esitetyn puutteell isen aineiston perusteella voidaan paatella, etta mel

koinen osa vastaajista oli ennen siirtolaiseksi lahtoa kuulunut "pikkuvarakkaaseen" 

vaestoon ja he 01 ivat myos Austral iassa hankkineet· kulutushyodykkeita. Talloin 

ratkaisevaa on ollut maassaoloajan pituus. Monet naista hyodykkeista, kuten au

to, televisio, puhelin - ja miksei saunakin - ovat instrumentaalisia, ja niilla voi 

olla tarkeakin funktio sopeutumisessa uusiin oloihin. 
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4. SOPEUTUMINEN 

4.1. Yleista 

Siirtolaisen sopeutumista uuteen asuinymparistoon voidaan tarkastella esim. 

ekologisesta, demografisesta, sosio-ekonomisesta ja psykologisesta nakokulmasta . 

Tassa tutkimuksessa sopeutuminen on kasitetty prosessiksi, jossa siirtolainen ja 

siirtolaisryhma joutuu molemminpuoliseen vuorovaikutukseen isantayhteison kanssa 

ja sopeutuu eri osa-alueilla eri tavoin ja eri nopeudella maantieteellisella alu

eella vallitsevaan elamanmuotoon ts. saavuttaa eraanlaisen modus vivendi -010-

tilan. Englanninkielessa termit "adjustment", "absorption" ja "integration" ku

vaavat tCita ilmiota paremmin kuin paljon aikaisemmin kaytetty "assimilation". 

Useita teorioita ja typologioita on esitetty kuvaamaan siirtolaisten sopeutu

mista. Tunnetuimpia ovat Robert Parkin ja Ernest Burgessin: kontakti - kilpailu -

konfl ikti - sopeutuminen - sulautuminen (contact - competition - confl ict -

accommondation - assimilation) - teoria 1920-luvulta. 1 Yleensa talloin viitat

tiin eri rotua oleviin siirtolaisiin. Tama teoria on kuitenkin liiaksi yleistava 

ja yksinkertainen selittamaan kahden tai useamman erilaisen vaestoryhman ja 

kulttuurin kanssakaymisen leikkauskohtia . Parkin ja Burgessin jalkeen ovat use

at tutkijat taydentaneet tata rakennelmaa tai ovat ke~ittaneet typologioita eri

laiselta pohjalta. Naista typologioista tunnetuimpia ovat Milton M. Gordonin 

kehittamat (1964) "assimilaatiovariaabelit": (1) kulttuuri (tapa-) assimilaatio, 

(2) strukturaalinen (esim. alary~mien jasenyys) assimilaatio, (3) amalgamaatio 

(avioituminen lahinna isantayhteison jasenten kanssa) ja (4) identifioiva assimi-
2 

laatio (esim. arvomaailma). Tama on arvokas teoria ja sel ittaa pal jon Yhdysval-

tain siirtolaisuuden historiaa. 

Psykologiselta pohjalta taas lahtee Alan Richardsonin3 Lansi-Australiassa 

kehittama teoria: tyytymattomyys - tyytyvaisyys - identifikaatio - akkulturaatic 

Tama teoria on kayttokelpoinen laajemminkin ja voidaan soveltaa esim. epCita-

1. Park & Burgess, Chicago 1921. 
2. M.M.Gordon, New York 1964. 
3. Richardson, 1967, 3-30. 
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tasaisen sopeutumisen alueille. 

Naito teorioita ei ole tarkoitus sellaisinaan soveltaa australiansuomalaisiin. 

Kuitenkin ne osoittavat tehtavan monimuotoisuuden ja vaikeuden ja tarjoavat hyo

dyllista vertailuaineistoa. Talloin tarkeinta on kasittaa sopeutuminen niin laajas

ti, etta se kattaa koko muutosprosessiin ensimmaisesta kosketuksesta jopa taydell i

seen sulautumiseen el i joukosta erottautumattomuuteen asti, vaikka vain harvat, 

jos ketkaan, ensimmaisen polven siirtolaisista saavuttavat taman tason. 

4.2. Suurimmat vaikeudet Austral iaan sopeutumisessa 

Siirtyminen Suomesta Australiaan merkitsee suurta muutosta ja aiheuttaa 

useimmille ihmisille sopeutumisvaikeuksia moressakin suhteessa. Taulukosta 4.1. 

ilmenee, etta kielitaidottomuus on ollut kolmelle siirtolaiselle neljasta suurin 

vaikeus, ja monet muistakin syista liittyvat kielitaidon puutteeseen enemman tai 

vahemman suoranaisesti. Suurimmissa vaikeuksissa kiel itaidon suhteen 01 ivat vuo

sina 1955-65 menneet, joiden koulutustaso 01 i heikko ennen siirtolaiseksi lahtoa 

(s.40 ). Sen sijaan aikaisemmin menneista suhteellisen pieni osa piti kielitai

dottomuutta suurimpana vaikeutena. Tahan lienee vaikuttanut, paitsi ajall ises

ta etaisyydesta johtuva muistamattomuus, myos se, etta ennen v. 1955 menneet 

usein muodostivat suomalaisia tyoporukoita sokeriruokoviljelyksilla ja kaivoksis

sa ja usein riitti, jos ryhmassa 01 i yksikin kiel itaitoinen mies. 

K iel itaidottomuuden jalkeen yleisimmat vaikeudet 01 ivat asumisolot, koti

ikava, yleinen sopeutumattomuus ja tyonsaannin vaikeus. Kun kielitaidottomuus, 

tyonsaannin vaikeus ja muut taloudelliset syyt koettiin primaarisiksi, ilmasto, 

koti-ikava jne. olivat usein toissijaisia ongelmia. 

Miesten ja naisten sopeutumisessa on hieman eroja. Ennen v. 1955 siirtolai

sille tyonsaanti oli muodostanut melkoisen ongelman, kun taas naiset karsivat 

suuresti koti-ikavasta ja yleisista sopeutumisvaikeuksista. Lapsena 1920-luvulla 

muuttanut tytto koki suurimpana vaikeutena "Suomen pitkat villahameet ja pitkat 

palmikot." (073) Muuan 1960-luvun alussa saapunut rouva piti kielitaidottomuu

den jalkeen suurimpana vaikeutena " kaiken ulkopuolella olemisen tunnetta. "(323) 



Toulukko 4.1. Suurin voikeus Austrolioon osettumisesso 

ennen 1955 1955 - 65 

miehet noiset yht. miehet noiset yht. 

voikeus n % n % n 0/0 n 0/0 n % n % 

kiel itoidottomuus 23 62 21 61 44 63 123 79 119 80 242 80 
yl.sop.voikeudet 1 3 3 9 4 6 3 2 2 1 5 2 
tyonsoonnin voik. 4 10 4 6 4 2 1 1 5 2 
voikeus paasta 
omolle ololle 3 2 3 1 
vaik. tyossa 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 
polkan huonous 5 3 1 1 6 2 
asumisolot 1 3 1 1 3 2 9 6 12 3 
toimeentulo oust. 
konssa 1 3 1 1 1 1 1 
virasto ym. voik. 
ilmosto 1 3 1 1 2 1 2 1 
koti-ikava 1 3 4 12 5 7 3 2 4 2 7 2 
muu voikeus 1 3 1 1 1 1 3 2 4 1 
ei voikeuksia 5 13 4 12 9 13 8 5 7 5 15 5 

yhteensa 37 100 34 100 71 100 155 100 149 100 304 100 
-

1966 - 70 

miehet noiset yht. 

n % n % n % 

104 75 91 71 195 73 
3 2 4 3 7 3 
3 2 2 2 5 2 

2 1 3 2 5 2 
1 1 1 

1 1 2 2 3 1 
4 3 7 5 11 4 

1 1 1 1 2 1 
3 2 3 1 

5 3 4 3 9 3 
8 6 4 3 12 4 
8 6 7 5 15 6 

139 100 129 100 268 100 

vostoojot 

miehet noiset yht. 

n % n % n % 

250 75 232 74 482 75 
7 2 9 3 16 3 

11 3 3 1 14 2 

5 1 3 1 8 1 
2 1 2 1 4 1 
6 2 3 1 9 1 
7 2 17 5 24 4 

1 1 2 
1 1 2 
2 1 6 2 8 1 
9 3 12 4 21 3 

10 3 7 2 17 3 
22 7 18 6 40 6 

333 100 314 100 647 100 

o 
co 
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Toinen suomalaisrouva kutsui toto "henkiseksi tyhjioksi". (391) IImeisesti naiset, 

joista monet olivat kotona paivisin, tunsivat marginaalisuuden tunnetta, miehilla 

taas oli tyopaikoilla enemman kontakteja ja usein suomalaisia tyoporukoita. Jon

kin verran esiintyi vaikeutta paasta omalle alalle, esim . australialaisen kanssa 

naimisissa oleva nainen, joka Suomessa oli suorittanut sosiaalitutkinnon, ei paas

syt omalle alalleen, joten han kotirouvana ollessaan teki vapaaehtoista tyota. 

(053) Sekalaisiin vaikeuksiin lukeutuvat sellaiset kuin "kylmyydesta johtuvat 

sairaudet" (345) ja kaikenkarvaiset elukat (myrkyll isia tai ei). (296) 

Kokonaisuutena sopeutumisvaikeuksista kielitaidonpuute on monin tavoin koet

tu ylivoimaisesti suurimmaksi vaikeudeksi, 1 ja tama onkin alue, jota parantamal

la parhaiten edistettaisiin siirtolaisten sopeutumista uusiin olosuhteisiin. 

4.3. Austral iansuomalaisten englanninkielentaito 

Sopeutumisessa uuteen ymparistoon maan kielen hallitseminen on hyodyllinen, 

jopa valttamaton, valikappale, ja siksi sopeutumisilmion tutkiminen on syyta aloit

taa tarkastelemalla austral iansuomalaisten englann inkielen taitoa. K iel itaidon va

lineellisesta merkityksesta sopeutumiselle johtuu, etta aidinkielen syrjayttaniisen 

astetta uuden kotimaal') kielen hyvaksi voidaan pitaa tarkeana sopeutumisindek

sino. Talloin tarkastellaan (a) si irtolaisten englanninkielen taitoa ennen Austral i

aan tuloa, (b) toimenpiteita englanninkielen oppimiseksi, (c) poikkileikkausmais

ta suomen, englannin tai muun kielen kayttamista paivittaisessa lukemisessa ja 

(d) mahdoll isen ammatill isen I isakoulutuksen hankkimista Austral iassa. 

1. Toukomaa 1973, 39, mukaan 64 % ruotsinsuomalaisista ilmoitti kiel ivaikeuden 
suurimmaksi epakohdaksi Ruotsissa. Vaikka Toukomaan kysymys on muotoiltu 
eri tavalla, osoittaa tulos, etta kielitaidon puute on suurin vaikeus myos 
Ruotsissa olevilla suomalaisilla. 



Taulukko 4.2. Englanninkielen opiskelu ennen Austral iaan lahtoa 
o 

ennen 1955 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 

opiskeluaika n % n % n % n a/a n % n % n % n % n % n % n % n % 

ei yhtaan 33 71 27 73 60 73 89 54 110 67 199 61 66 45 58 43 124 44 190 53 198 58 388 55 
aile 1 kk 2 1 3 2 5 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 
1 kk - 3 kk 1 2 1 1 8 5 2 1 10 3 11 7 9 7 20 7 20 5 11 3 31 4 
3 kk - 6 kk 1 3 1 1 9 6 10 6 19 6 8 5 5 4 13 5 17 5 16 5 33 5 
6 kk - 1 v. 2 4 2 2 9 6 5 3 14 4 17 12 11 8 28 10 29 8 17 5 46 7 
Iv. -3v. 3 7 5 13 8 10 26 15 21 13 47 14 17 12 15 11 32 11 46 13 41 12 87 12 
3 v. ja yli 1 3 1 1 14 8 7 4 21 6 20 14 32 23 52 18 34 9 40 12 74 11 
kirjekurssi tms. 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 4 1 1 5 1 
ei sovellu 4 9 1 3 5 6 1 1 1 5 1 4 1 9 1 
ei tietoa 3 7 2 5 5 6 6 4 4 3 10 3 4 3 3 2 7 3 13 4 10 3 23 3 
yhteensa 46 100 37 1 00 83 100 165 1 00 163 1 00 328 1 00 146 100 135 100 281 100 361 100 342 100 703 100 

--- ----
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(a) Englanninkielen opiskelu ennen siirtolaiseksi lahtoa 

Aluksi on syyta palauttaa mieleen, etta runsaasti yli puolet haastatteluun osal

listuneista oli koulutukseltaan jaanyt kansakoulun varaan, ja vain pieni osa oli kay

nyt oppikoulun (ks . taulukko 2.1. s. 40 ), jolloin heilla oli ollut mahdollisuus 

opp ia englantia, joka tosin oli usein saksan kanssa vaihtoehtoisena. Tahan taustaan 

soveltuu taulukko 4.1:n tulos, etta runsaasti yli puolet ei ollut opiskellut yhtaan 

englantia ennen Austral iaan saapumistaan. Naiset 01 ivat jonkin verran miehia 

enemman opiskelleet englantia. Ennen v . 1955 menneista kolme nel jasta siirto

laisesta ei ollut opiskellut yhtaan englantia, mutta viimeisella jaksolla 1960-lu-

vun lopulla menneista enemman kuin puolet oli jossain mtiarin opiskellut englan

tia. Uusimpien siirtolaisten kielenopiskeluaika on myos suhteellisesti ollut pisin; 

kolme vuotta ja enemman opiskelleet ovat yleensa kayneet oppikoulua. Suomalaisen 

oppikoulun kielenopetusta on pal jon arvosteltu, ja ilmeista on, etta muutaman vuo

den englanninopiskelu muutamana tuntina viikossa ehka vuosikymmenen tai pari 

ennen siirtolaiseksi lahtoa ei anna kovinkaan laajaa kielivalmiutta, mutta joskus 

opittu kieliopillinen ja aanteellinen perusta kieltamatta helpottaa ja nopeuttaa 

kiel itaidon laajentamista. 

(b) Kielitaidon hankkiminen Australiassa 

Kun suurin osa suomalaisista on mennyt Australiaan kielitaidottomina tai hyvin 

puutteellisella kielitaidolla varustettuina, olettaisi, etta he olisivat maaratietoi

sesti opiskelleet uuden kotimaansa kielta. 

Ennen toista maailmansotaa menneilla ei ollut paljoakaan mahdollisuuksia 

ohjattuun kielenopiskeluun, mutta 1950- ja 1960- luvun siirtolaisille oli Austra

lian valtio pyrkinyt luomaan edellytyksia kielenopiskeluun. Tata ei voitane kiel

taa, mutta sen sijaan arvosteltiin sita, etta olemassa olevista mahdollisuuksista ei 

siirtolaisia informoitu kyllin hyvin. (279) 

Kuten ilmenee liitetaulukoista 1.10. ja 1.11., vahiten muodollista kielenope

tusta ovat saaneet kauimmin maassa olleet siirtolaiset. Kuitenkin havaintoni Aust

raliassa oli, etta jos naisten kielitaito oli heikko (en kuullut heidan juuri puhuvan 
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englantia), niin monet miehet puhuivat erittain sujuvasti "elaman koulun" opet

tamina. Melko runsaasti olivat opiskelleet kielta keskimmaisena ajanjaksona saa

puneet, joiden on jo todettu olleen yleensa hyvaa ainesta ja ilmeisesti paattaneen 

pureutua uuteen kotimaahansa. Myos viimeksi tulleet siirtolaiset ovat runsaasti 

osallistuneet kielenopiskeluun, ja voidaan olettaa, etta he ovat olleet maassa jo 

riittavan kauan ainakin aloittaakseen opiskelun. 

Tarkeata on my os opiskeluun kaytetty aika. Yleisin opiskeluaika vastaajilla 

on ollut yhdesta kolmeen vuoteen. Ratkaisevaa on tietysti opiskelun intensiivi

syys; tavallisinta lienee ollut iltaopiskelu parina iltana viikossa. Viime aikoina 

valtio on pyrkinyt muutaman viikon kestaviin tehokursseihin, jotka ovat koko 

paivaisia ja jolloin osallistujille maksetaan palkkaa. 

Voidaan yhtya eraaseen vastaajaan, etta monet australiansuomalaiset vaikeut

tavat elamaansa ja mahdollisuuksia paasta eteenpain laiminlyomalla aktiivisen 

kielenopiskelun. (386) 

"Suomalainen laiskuus on hammastyttavan silmiinpistava, ei kerta 
kaikkiaan viitsita opiskella englantia edes sen vertaa, etta parjat
taisiin jokapaivaisesta valttamattomasta yhteydenotosta ymparistoon. 
Mieluummin haetaan vaikka tulkki, jonka avulla sitten selvitellaan 
asiat." (092) 

Kuitenkin haastattelun ja itse tehtyjen havaintojen perusteella on ilmeista, 

etta kylla suomalaiset - ainakin alkuun - ovat olleet halukkaita osallistumaan 

englannin opiskeluun. Tama soveltuu John Wargelin kauan sitten Yhdysvallois

sa tekemaan havaintoon, etta suomalaiset ovat muodostaneet iltaoppikoulujen 

rungon: 1 Monet kuitenkin lienevat kyllastyneet koulunpenkilla istumiseen, eika 

osallistuminenkaan aina edellyta, etta vieras kieli tarttuisi paahan. Mount Isas

sa kerrottiin kuvaavasti (vitsi tai ei), etta jo vuosia Australiassa ollut rouva meni 

pankkiin nostamaan rahaa ja hanella oli kadessaan paperilappu, jolle oli kirjoi

tettu sana "money" (rahaa). Australiassa merimiespappina toiminut Heikki 

Castren kertoo tavanneensa eraan siirtolaisille englantia opettaneen henkilon, 

joka kuultuaan hanen olevan suomalainen pyysi anteeksi pyytamasta paastyaan, 

mutta sanoi, etta hanen taytyy todeta suomalaisten olleen kaikkein kovapaisem

pia oppilaita. Muistaen Jukolan Jussin vaikeudet aapisen oppimisessa Castren 

1. Wargelin 1924, 103-105. 
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yritti selittaa suomenkielen ja englannin suurta eroavuutta. 1 On useita esimerkke

ja siita, etta suomalaisten tyotoverit ovat oppineet suomea - ainakin jossain maa

rin - ennen kuin suomalaiset englantia . Niinpa Mount Isasta kerrotaan, etta siel

la "kieliset" opiskelivat suomea ja harjoittelivat tosissaan r-aannetta, joka ei jo

ka ei tahtonut onnistua. (095) Kerrotaan myos austral ialaisen tai brittilaisen kans

sa avioituneista suomalaisista - tapasin yhden tallaisen pariskunnan Canberrassa -

jolloin vaimo 01 i oppinut ennen suomenkielen kuin mies englannin. Toiset, jotka 

todella ovat yrittaneet opetella englantia, saattavat tulia seuraavanlaiseen joh

topaatokseen: 

"Suurin pettymyksemme 10 vuoden kokemuksen jalkeen on toteamus, 
ettemme tule koskaan oppimaan englantia edes tyydyttavasti. Ei 
ole kysymys tahdon puutteesta vaan heikosta paasta ja silla on tie
tysti vaikutuksensa koko henkiseen ruumiiseen. Eras hyvin nuori 
ystavamme sanoikin, etta voi kauhistus, kun ette opi englantia ja 
suomenkieli unohtuu niin miten te sitten tulette toimeen ? Siina
pa pulma." (096) 

Varsinkin iakkaampina saapuneille siirtolaisille kielen oppiminen ei ole helppoa. 

"On vaikeus oppia kielta, kun tulee 40 v. ja eteenpain." (388) 

(c) Jokapaivainen lukukiel i 

Tiedotenglanninkielen opiskelusta eivat anna taysin oikeaa kuvaa siirtolai

sen aktiivisesta kielitaidosta. Monet ovat osanneet kielta maahan saapuessaan, ja 

opiskelukaan ei aina edellyta oppimista, kuten edella on todettu. Niinpa vastaa

jilta tiedusteltiin jokapaivaisessa lukemisessa kaytettya kielta. Taulukosta 4.3. iI

menee, etta yleisinta englanninkielella lukeminen oli kauimmin maassa olleilla, 

ja viimeksi tulleet lukivat melkein yksinomaan suomenkielella. Vain pari prosenttia 

luki aina englanniksi; monet heista lienevat lapsena maahan tulleita tai esim. 

australialaisen kanssa naimisissa olevia suomalaisia naisia, joiden kielitaito oli en

nestaan hyva. Naiset lukivat enemman suomenkielella kuin miehet. Tama johtuu 

1. Suomi, 10, 5.12.1958, (Castrenin matkapaivakirja); ja Heikki Castren, 
Siirtolaispappina kenguruitten maassa, Helsinki 1960, 71. 
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Taulukko 4.3. Lukemisessa kaytetty kieli 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
lukukieli 

% % % % % % % % % % % % n n n n n n n n n n n n 

aina suomi 3 7 4 11 7 8 24 14 35 21 59 18 40 27 41 30 81 29 67 19 80 23 147 21 
enimm .suomi 5 11 9 24 14 17 39 24 46 28 85 26 50 34 47 35 97 34 96 26 104 30 200 28 
puolet suomeksl 18 39 7 19 25 30 47 29 39 24 86 26 31 21 25 18 56 20 97 27 72 21 169 24 
enimm .englanti 16 35 13 35 29 35 43 26 34 21 77 24 23 16 17 13 40 14 83 23 65 19 148 21 
aina englanti 2 4 1 3 3 4 8 5 4 3 12 4 1 1 1 1 2 1 11 3 7 2 18 3 
muu kieli 1 1 1 1 0.5 1 0.5 
ei mitaanx} 1 3 1 1 1 0.5 1 0.5 
ei tietoa 2 4 2 5 4 5 4 2 4 2 8 2 1 1 4 3 5 2 7 2 12 4 19 3 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 1 00 281 100 361 100 342 100 703 100 

x} suomenkielisia kirjoja ei ole, eika englantia ymmarra. 
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ilmeisesti siita, etta monet naiset olivat kotiaiteina, joten heidan kielitaitonsa 

ei ollut kehittynyt samassa maarin kuin enemman australialaisten kanssa tekemi

siin joutuneiden aviomiesten . 

Lukukielen kayttoon vaikuttaa jossain maarin se, onko suomenkiel ista luet

tavaa ollut saatavissa. Varhaisempina aikoina suomenkielisista lehdista ja kirjois

ta lienee ollut puutetta, mutta nykyaan poikkeus lienee muuan suomalaisnainen, 

joka totesi, etta suomaloisia kirjoja ei ole, eika han ymmartanyt englontio (335), 

joten han ei lukenut mitaan. V. 1970 suomalaisyhdyskunnat 01 ivat jo siksi suu

ria, etta kirjallisuutta jo lehtia voi aina lainata toisilta toi mohdollisesti suurem

millo paikkakunnillo Suomi-Seuran kirjostosta, ellei itse halunnut ostoa Austra

liassa myytavaa suomoloisto kirjallisuutta toi tilato sitten Suomesto. 

(d) K ielitaidon merkitys 

Asion syventamiseksi jo kielitoidon merkityksen korostomiseksi esitetoan 

seuraovossa lomakkeen lopusso annettuja siirtolaisten vapoomuotoisia nakemyksia . 

Yleisesti todettiin, etta suomalaisten suurin ongelmo on englonninkieli, jo

ta suomaloiset pitavot I iion vaikeona. 

"Suurimpana vaikeutena on tanne tuleminen ilman edes outtovoa eng
lanninkielen toitoa. Tietenkaan eivot soa tyota, joko 01 isi hyvin pal
kottua heti olkuun, jos ei ole kiel itoitoa." (053) 

"Kuitenkin suomalainen ei tunnusto, etta hanessa on yhtoan syyta 
kielitoidottomuuteen. Koskaan ei kuule muuto kuin'enhan saanut 
sita kielista ymmartamaan mitaan , joskus jopo kuulee, etta jos 
haluovat siirtoloisio, hommatkoon tulkkejo'" (303) 

" ... tulkkio ei ole, ja auttojao ei sao jo kielta taitovisto henkilois
to. Koikki virko-asiat ovat valtavo kouhun ja tyon toakka, etta sel
viaa edes suurimmista harmeisto jo kommelluksisto. Esim. monella 
ovat asunto osiot rempalloan taman asian vuoksi ." (193) 

" ... nama uudet suomalaiset tulokkaot pitaisi soado enempi neuvoa 
taman maon asioista. Monet niista ostavot moat ja talot ilmon pa
tevia tulkkejo, tietamotta edes mita flottikorko 1 tarkoittao. Jos
kus pistavot nimensa selloisiin vuokrosopimuksiin, mita jalkeenpain 
monesti joutuu kotumoan, jo ovat kovasti epaluuloisio soirousva
kuutuksia vostoon, monesti omaksi vohingoksi." (132) 

1 . Korkoprosentti maksetaan alkuperaisesta summasto Iyhennyksista huolimotta. 
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" ... ka ikk i syyt saat n iskaan, kun et osaa puhua ... " (388) 

"Luulin, etta muualla saisin paremman opin ammattiini, mutta en 
voinut menna alalle tc;ihin, silla en puhunut englantia ja kielitai
dottomalle he maksoivat niin huonosti, etta ei kannattanut olla" 
(399) 

Heikko kielitaito on osaltaan vaikuttanut suomalaisten hakautumiseen omiin 

tyijporukoihinsa (esim. kirvesmiehet). Vaimot suorittavat tarpeell iset ostokset 

valintamyymalc;issa. Usein omat lapset toimivat tulkkeina, ja eraassa perhees

sa koulua kayvat lapset opettivat vanhemmilleen englanninkielta. (351) 

(e) Yhteenveto kielitaidosta 

Edella esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta, etta suomalaiset 

ovat saapuneet Austral iaan olemattomalla tai vahaisella kiel itaidolla varustet

tuina. Englanninkielta on opiskeltu melkoisessa maarin, mutta kielitaito on muu

tamin poikkeuksin jaanyt heikoksi . Aarimmaisyytta edustanee kuitenkin henkilc;, 

joka ei osannut englantia enempaa kuin kaksi sanaa~ "Beer please" (Olutta, 

olkaa hyva) .1 Kielitaidon puute onkin muuri, jonka madaltaminen tehokkaim

min edistaisi sopeutumista uuteen asuinymparistc;c;n. 

4.4. Ammatillisen koulutuksen hankkiminen 

Vastaajilta tiedusteltiin myijs, mita ammattiin liittyvia kouluja ja kursseja 

(paitsi kielikurssi·t) he olivat kayneet Australiassa. Tallijin ilmeni, etta yhdeksan 

kymmenesta ei ollut saanut mitaan tallaista koulutusta; miehillci prosenttiluku 

oli 90.6 ja naisilla 91.2. Vajaasta kymmenesta prosentista koulutuksen saaneis

ta kolmannes oli saanut "kurssikoulutusta.". Tosin on muistettava, etta 1960-lu

vun lopulla saapuneet eivat v. 1970 olleet ehtineet saada viela juuri minkaan-

1. Allan J. Shears, Suomen kunniakonsuli Lansi-Australiassa, kirje 26.8.1969, 
UM, Canberra, 7T 169/83 69, n:o 180. Tassa saattaa olla liioittelua, eika 
ole varmaa oliko ko. henkilc; siirtolainen vai merimies. 
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laista koulutusta (96 %9, mutta kun 5-15 vuotta maassa olleista 90 % ja ennen 

v. 1955 saapuneista 84 % ei ollut saanut mitaan koulutusta Austral iassa, voidaan 

todeta, ettei australiansuomalainen ole ollut innokas kuluttamaan koulunpenkke

ja. Lisaksi kahtena ensimmaisena jaksona lapsena saapuneet siirtolaiset, jotka 

ovat kayneet koulunsa Austral iassa, pienentavat ei-koulutettujen osuutta. 

Tarkein syy vahaiseen opiskeluun Australiassa lienee se, ettei ole ollut tar

yetta ja halua opiskella, kun ty<5ta on muutenkin ollut saatavilla. Toiseksi opis

kelu edellyttaa hyvaa englanninkielen taitoa, my<5s kirjoitettua, ja tama on 

suuri vaikeus, jonka yli paasee vain harva ensimmaisen polven siirtolainen, jo

ka ei ole ennestaan osannut englanninkielta. 

4.5. Suomalaisten lehtien, kirjojen tms. hankkiminen 

Suomalaisen kulttuurin yllapitamiseen liittyvien piirteiden kartoittamiseksi 

siirtolaisilta tiedusteltiin, minka verran he olivat hankkineet toisaalta suomalai

sia kirjoja ja lehtia seka toisaalta austral ia laisia lehtia. Tall<5in tosin eivat tu

Ie huomioon otetuiksi esim. Amerikasta saadut lehdet, mutta naiden osuus lienee 

pien i ja 01 isi pal jastunut lehtien n imia kysyttaessa. 

Enemmalle kuin puolelle vastaajista (63 %) ei tullut mitaan suomalaisia, 

paitsi australiansuomalaisia, sanomalehtia, kuten taulukko 1.12. osoittaa. Mie

lenkiintoinen piirre on, etta eniten suomenkielisia lehtia olivat hankkineet kau

immin ja vahimman aikaa maassa olleet siirtolaiset. Sen sijaan v. 1955-65 saa

puneista vain n. 30 % oli hankkinut suomalaisia lehtia. Selitys tahan lienee se, 

etta kauan maassa olleet olivat jo ehtineet vakiinnuttaa asemansa taloudellises

ti ja monet 01 ivat jo elakkeella, joten heilla 01 i mielenkiintoa ja aikaa suoma

laisiin lehtiin. Samalla tavoin vasta asken saapuneilla oli viela voimakkaat si

teet Suomeen, mutta 5-15 vuotta olleet siirtolaiset elivat "elamansa keskipai

vaa" siirtolaisina ja olivat niin kiinni sopeutumisprosessissa, ettei heilla riitta

nyt aikaa ja mielenkiintoa samassa maarin Suomen asioihin. 

Suomalaiset viikkolehdet olivat sanomalehtia suositumpia. Maassaoloajan 

pituus ei vaikuta viikkolehtien lukemiseen yhta pal jon kuin sanomalehtien koh

dalla. Kuitenkin kauimmin maassa olleista kaksikolmasosaa kuului viikkolehtien 

lukijoihin, mutta v. 1955 jalkeen saapuneista vain noin neljannes. (taulukko 



118 

1.13.) Se, etta viimeksi tulleet siirtolaiset olivat hankkineet vahiten viikkoleh

tia, johtunee siita, etta juuri saapuneet eivat olleet ehtineet vakiintua, ja tulo

tason ollessa usein aluksi heikko, tilaaminen Suomesta edellyttaisi melkoisia ta

loudellisia uhrauksia. Tassa ryhmassa olikin ystavilta lainaaminen hyvin yleista. 

Usein my os Suomessa asuvat sukulaiset tilasivat tai lahettivat lehtia Australiaan. 

Suomalaisten kirjojen hankkimisessa ei maassaoloajan pituudella ole taulukko 

1.14. mukaan ratkaisevaa merkitysta. Noin puolet vastaajista 01 i hankkinut suo

malaisia kirjoja. Yleisinta on ollut ystavilta lainaaminen tai ostaminen Australi

assa. Kun puolet ei ollut hankkinut suomalaisia kirjoja, ei edes lainaamalla, 

tama osoittaa, etteivat australiansuomalaiset ole kovin lukuintoisia, varsinkin, 

kun suomalaisia kirjoja saa ostaa kohtuuhinnalla Australiassa tai lainata esim. 

Suomi-seurojen kirjastoista. Talloin on kuitenkin muistettava, etta monet siirto

laiset, varsinkin kauemmin maassa olleet, lukevat englannin - tai muunkielista 

kirjallisuutta, mutta aikaisemmin todetun siirtolaisten huon on englanninkielen 

perusteella tama ei liene kovin yleista. 

Sen sijaan suomalaista musiikkia on hankittu lahes samassa maarin kuin kirjo

ja (n. 43 %). Yleisimmin musiikkia ovat harrastaneet kauimmin maassa olleet siir

tolaiset (taulukko 1.15.). Aanilevyja ja nauhoja on tavall isimmin lahetetty Suo

mesta tai sitten ostettu Australiassa; kovinkaan paljoa ei ole lainattu ystavilta. 

Edella mainittujen tavaroiden lisaksi vain viisi prosenttia vastaajista oli hank

kinut muuta suomalaista materiaal ia (taulukko 1.16.). Tahan ryhmaan kuuluvat 

kaikenlaiset hyodykkeet alkaen pesupulverista, alusvaatteista ja tyokaluista .(303) 

Vastaajilta tiedusteltiin my tis, mita suomalaisia lehtia he saivat saannolli

sesti ja epasaannoll isesti. Tama jako sisal taa luonnoll isesti epatarkkuutta, mutta 

on mahdoton maarata selvia aikarajoja, koska lehdet ilmestyvat erilaisin vali

ajoin. K uitenkin taulukot 1.17. ja 1.18. antavat yle iskuvan tilanteesta ja pal jas

tavat, etta "saannollisten" ryhmassa joka viides ei saanut mitaan ja "epasaan

noll isten" ryhmassa 55 % ei saanut mitaan suomenkielisia lehtia. Yleisemmin 

saatiin viikkolehtia esim. paivalehtiin verratuna. Tavallisimmat lehdet olivat 

laajimmin Suomessa leviavCit viikkolehdet (nimia ei ole syyta mainita) seka usein 

oman kotipaikkakunnan sanomalehti. 
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4.6. Australialaisten lehtien hankkimir.en 

Vertailun vuoksi tiedusteltiin myos, mita australialaisia lehtia suomalaiset 

siirtolaiset olivat hankkineet vastaavasti saannollisesti ja epasaannollisesti. Tau

lukoista 1. 19. ja 1.20. ilmenee, etta noin kolmannes ei saanut mitaan australia

laisia lehtia saannollisesti, ja "epasaannollisten" ryhmassa lahes puolet ei saa

nut mitaan. Saannoll isesti saaduista yl ivoimaisesti suosituimmat 01 ivat paivaleh

det (37 %) ja epasaannoll isesti saaduista vi ikkolehdet (20.5 %); tassa ryhmassa 

paivalehtien osuus oli 15.4 %. Molemmissa tilastoissa "useamman ryhman" leh

det muodostavat melkoisen osan. 

Australialaisten lehtien lukemisessa maassaoloaika on ratkaiseva tekija. Vain 

11 % ennen v. 1955 tulleista ei saanut mitaan australialaisia lehtia saannollises-

ti, mutta 1960-luvun lopulla tulleista perati 57 % ei ollut hankkinut australia

laisia lehtia (taulukko 1.19.). Vastaavasti useampaan ryhmaan kuuluvia lehtia 

sai varhaisemmin tullut ryhma 42 % mutta viimeksi tullut vain 12 % . 

Englanninkielisten lehtien hankkimiseen vaikuttaa ratkaisevasti kielitaito, 

ja aikaisemmin todettu australiansuomalaisten huono englanninkielen taito selit

taa suuressa maarin edella esitetyt tulokset. 

4.7. Yhteydenpito suomalaisten, australialaisten ja muiden kanssa 

Yksi siirtolaisen sopeutumista osoittava piirre on yhteydenpito omaan ja muihin 

kansallisuuksiin kuuluvien henkiloiden kanssa. Niinpa siirtolaisilta tiedusteltiin, 

kuinka monta suomalaista, australialaista tai muuhun kansallisuuteen kuuluvaa la

heista ystavaa tai tuttavaa he olivat tavanneet kahden viimeisen viikon aikana 

tyon ulkopuolella. Aikarajoitus on valttamoton, vaikka eraissa tapauksissa henki

loilla ei tyonsa takia ole ollut edellytyksia tavata ystaviaan. Yksinainen nainen 

oli toissa hotellissa joka ilta klo 22.00:een asti eika voinut tavata ystaviaan muul

loin kuin viikonloppuisin. (316) Talloin kahden viikon aika on liian Iyhyt. Toinen 

tapaus oli sen sijaan monimutkaisempi ja menee ryhmaan "ei sovellu". 

" 0 I emme asuneet saare II a, j oka on n. 4 tunn i n I a i vamatkan paassa 
kaupungista 15.3.1970 lahtien. Kalastamme taalla krapuja. Taal
la ei ole kuin meidan perhe seka Mr. (suomalainen nimi), jonka 



120 

kanssa asumme samassa kampassa. Sitten on toinen suomalainen 
mies, jolla on oma kamppa ja austral ialainen tyokaveri. Tasso 
ovat meidan juttelukaverimme olleet nyt n. 4 kuukautta."(339) 

Taulukko 4.4. osoittaa, etta 42 % ei ollut tavannut yhtaan laheista suomalais

ta ystavaa viimeisen kahden viikon aikana. Lisaksi ilmenee taulukosta 1.21., etta 

37 % ei ollut tavannut yhtaan suomalaista tuttavaa viimeksi kuluneen kahden vii

kon aikana. Eniten suomalaisia olivat tavanneet varhaisimmin tulleet ja vahiten 

viimeksi tulleet siirtolaiset; askettain saapuneet eivat ehka ole viela ehtineet 

luoda kontakteja ymparistoonsa samassa maarin kuin kauan maassa olleet. Miesten 

ja naisten valilla ei ole suuria eroja; naiset olivat tavanneet suomalaisia hieman 

vahemman kuin miehet. Monet naisista olivat paivisin kotona, joten heilla oli 

paremmat mahdollisuudet tavata ystavia kuin toissa olevilla miehilla, joilla oli 

vain illat ja viikonloput kaytettavissa. Joten nayttaa silta, etta suomalaiset nai

set viettavCit jossain maarin eristaytynytta elamaa kodeissaan. Talloin on kuitenkin 

otettava huomioon, minka verran paikkakunnalla on muita suomalaisia. Austral i

ansuomalaiset ovat keskittyneet suurkaupunkeihin ja pienemmillakin paikkakunnil

la on voimakkaita suomalaiskeskuksia. Eristaytyneimpia I ienevat juuri Lansi-Aust

ral ian kalastajat. 

Kolme neljasta siirtolaisesta ei ollut tavannut yhtaan laheista australialaista 

ystavaa tyon ulkopuolella vi ime isen kahden vi ikon aikapa, austral ialaisten tutta

vien kohdalla prosenttiluku oli 60.7 (ei tietoa tai ei sovellu 5 %), kuten ilmenee 

taulukoista 4.4. ja 1.21. Eniten australialaisia olivat tavanneet kauimmin maassa 

olleet miespuol iset henki lot ja vahiten vi imeksi tulleet naispuol iset siirtolaiset. 

Muissa maissa olevien suomalaisten siirtolaisten kohdalla tilanne lienee saman

tapainen. Ruotsinsuomalaisista 78 %:lIa ei ollut ruotsalaisia perhetuttuja, ja muu-
. 1 

tenkin tutustuminen oli hyvin hidasta. ·Esteena oli jalleen kielimuuri. 

Suomalaisten ja australialaisten ystavien lisaksi vain pienella osalla oli mui

hin kansallisuuksiin kuuluvia ystCivia (n. 10 %) ja tuttavia (vajaat 20 %), kuten 

taulukko 1.22. osoittaa. Kansallisuudeltaan nama henkilot olivat virolaisia, ruot

salaisia, saksalaisia, hollantilaisia. Tassakin ryhmassa kauimmin maassa olleilla 

01 i laajempi ystava- ja tuttavapi iri (esim. lasten aviol iittojen seurauksena) kuin 

1. Toukomaa 1973, 22. 



Taulukko 4.4. Viimeisen kahden viikon aikana tavattujen suomalaisten ja australialaisten loheisten ystovien mooro 

ennen 1955 menneet 1955 - 66 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
lukumooro 

% % % % % % % % % % % % n n n n n n n n n n n n 

Suomalaisia ystovio: 
ei yhtoan 17 38 20 55 37 45 71 43 74 45 145 44 56 38 52 39 108 38 145 40 146 43 291 42 
1 - 2 2 4 2 2 19 12 18 11 37 11 23 16 23 17 46 16 44 12 43 13 87 12 
3-5 5 11 6 16 11 13 24 14 24 15 48 15 16 11 18 13 34 12 45 13 49 14 94 13 
6 - 10 6 13 6 16 12 15 26 16 23 14 49 15 24 16 22 16 46 16 56 16 51 15 107 15 
11 - 7 15 3 8 10 12 17 10 15 9 32 10 23 16 15 11 38 14 48 13 33 10 81 12 
tuntematon mooro 2 4 2 2 3 2 4 3 7 2 5 1 4 1 9 1 
ei sovellu 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
ei tietoa 7 15 2 5 9 11 5 3 5 3 10 3 3 2 4 3 7 3 17 5 15 4 32 5 
yhteenso 46 100 37 100 83 100 165 1 00 163 1 00 328 1 00 146 100 135 100 281 10 361 100 342 100 703 100 

Austral ialaisia ystovio: 
ei yhtoon 23 50 21 57 44 53 115 69 115 71 230 70 118 81 113 83 231 82 258 71 252 74 510 72 
1 - 2 2 4 1 3 3 4 20 12 18 11 38 12 7 5 6 4 13 5 30 8 25 7 55 8 
3-5 3 7 7 19 10 12 15 9 13 8 28 9 8 5 5 4 13 5 26 7 25 7 51 7 
6 - 10 6 13 4 11 10 12 6 4 5 3 11 3 6 4 4 3 10 3 18 5 14 4 32 5 
11- 4 9 2 5 6 7 3 2 2 1 5 1 2 1 1 1 3 1 9 3 5 2 14 2 
tuntematon mooro 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 6 1 
ei sovellu 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
ei tietoa 7 15 2 5 9 11 6 4 7 4 13 4 3 2 4 3 7 2 17 5 16 5 33 5 
yhteenso 46 1 00 37 100 83 100 165 1 00 163 1 00 328 100 146 1 00 1 35 1 00 281 10C 361 100 342 100 703 100 

N 
---
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askettain tulleilla. 

Ystavien hankkiminen ja kontaktien luominen ulkopuoliseen yhteiskuntaan 

on henkilokohtainen asia, eika siihen aina vaikuta maassaoloajan pituus. Muuan 

v. 1958 saapunut perhe ei ollut viimeisen kahden vi ikon aikana tavannut ketaan 

ystavia eika ollut osallistunut mihinkaan yhteistilaisuuteen viimeisen kolmen kuu

kauden aikana, ja kun kysyttiin, milia nimella australialaiset ystavat kuts~vat tei

ta, vastaus vaimon kohdalla 01 i: "E i ole austral ialaisia ystavia." (008) T oinen 

vuotta myohemmin saapunut rouva kirjoitti: 

"Talla kadulla, missa meidankin talo sijaitsee, asuu yksitoista eri 
kansallisuutta. Joudun paivittain ja viikottain seurustelemaan 
useamman eri kansallisuuksiin kuuluvien ihmisten kanssa. Nama 
ihmiset ovat kaikki iloisia, sydamellisia ja ennen kaikkea aut
tavaisia, varsinkin austral ialaiset." (262) 

4.8. Osall istuminen yhteistilaisuuksiin 

Siirtolaisten sosiaalisen yhteydenpidon kartoittamiseksi tiedusteltiin myos, 

kuinka monessa suomalaisten, australialaisten tai muun kansallisuuden jarjesta

massa muodoll isessa (kokoukset, juhlat tms.) ja epavirall isessa yhteisti laisuudes

so he 01 ivat olleet viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Mainittakoon, 

etta tahan aikaan ei sisally jarjestotoiminnan kannalta poikkeuksellista kesalo

ma-aikaa vuoden vaihteessa, koska lomake levitettiin heinakuussa. 

Taulukon 4.5. mukaan noin.44 % ei ollut osallistunut mihinkaan suomalais

ten muodolliseen tilaisuuteen ja lahes kolme neljannesta ei mihinkaan epaviral

I iseen suomalaisten tilaisuuteen haastattelua edel taneena kolmena kuukautena. 

Yleisin osallistumisen maara oli vain T-2 kertaa. Kauemmin aikaa maassa olleet 

olivat osall istuneet yhteistilaisuuksiin en em man kuin vahan aikaa olleet, mutta 

erot eivat ole suuria. Mielenkiintoinen piirre on jalleen v. 1955-65 tulleiden 

vahainen osallistuminen suomalaisten tilaisuuksiin. Ehka he olivat niin kiinni 

muissa toimissa ja/tai olivat ehka maaratietoisesti irroittautumassa suomalaisuu

desta. Tata ilmiota kuvastanee eraan askettain saapuneen siirtolaisen havainto: 

" 10-15 vuotta olleet suomalaiset eivat voi 0110 aivan terveita, sil
la jos heille sanoo jonkun poikkisanan Australiasta, he ovat mel
kein valmiit vetamaan turpiin." (399) 



Taulukko 4.5. Osallistuminen suomalaisten muodollisiin (esim. kokoukset) ja epavirallisiin (esim. retket) tilaisuuksiin 
viimeisen kolmen kuukauden aikana 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 

lukumaara n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Muodolliset tilaisuudet: 
ei yhtaan 14 30 17 46 31 38 69 42 76 47 145 44 61 41 54 40 115 41 145 40 149 43 294 42 
1 - 2 12 26 8 22 20 24 47 29 40 24 87 27 35 24 31 23 66 23 95 26 81 24 176 25 
3-5 3 7 6 16 9 11 24 14 16 10 40 12 23 16 24 18 47 17 51 14 47 14 98 14 
6 - 10 6 13 1 3 7 8 11 7 16 10 27 8 13 9 15 11 28 10 30 8 32 9 62 9 
11 - 2 4 2 5 4 5 7 4 5 3 12 4 7 5 4 3 11 4 16 5 11 3 27 4 
tuntematon maara 1 2 1 1 2 1 3 2 5 2 4 3 4 3 8 3 7 2 7 2 14 2 
ei sovellu 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 
ei tietoa 8 18 3 8 11 13 5 3 6 3 11 3 2 1 2 1 4 1 16 5 13 4 29 4 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 1 00 163 1 00 328 1 00 146 100 135 100 281 lOC 361 100 342 100703 100 

Epaviralliset tilaisuudet: 
ei yhtaan 26 57 26 70 52 63 127 77 121 74 248 75 94 64 93 69 187 67 250 70 245 72 495 70 
1 - 2 10 22 5 14 15 18 28 17 30 18 58 18 32 22 28 21 60 21 70 19 63 18 133 19 
3-5 1 2 3 8 4 5 5 3 4 2 9 3 11 8 6 5 17 6 17 5 13 4 30 5 
6 - 10 4 3 3 2 7 3 4 1 3 1 7 1 
11 - 1 1 1 1 1 
tuntematon maara 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 1 3 1 7 1 
ei sovellu 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 
ei tietoa 8 17 3 8 11 13 4 2 5 3 9 3 2 1 2 1 4 1 15 4 12 3 27 4 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 100 281 10( 361 100342 100 703 100 

'" w 



124 

Miehet 01 ivat osall istuneet jonkin verran naisia enemman suomalaisten yhteisti

laisuuksiin. 

Kolme neljasta vastaajasta ei ollut viimeksi kuluneen kolmen kuukauden ai

kana osallistunut mihinkaan australialaisten jarjestamaan muodolliseen tilaisuu

teen, ja noin 87 % ei mihinkaan epaviralliseen yhteistilaisuuteen, kuten tau

lukko 4.6. osoittaa. Samail a tavoin kuin australialaisten ystavien tapaamiseen 

on myos australialaisten tilaisuuksiin osallistumiseen vaikuttanut maassaoloajan 

pituus. Kun kuitenkin ennen v. 1955 saapuneista 60.2 % ei ollut kolmen viimei

sen kuukauden aikana osallistunut mihinkaan australialaisten muodolliseen ja 

73.5 % ei mihinkaan epaviralliseen tilaisuuteen (ei tietoa 13.3 % molemmissa), 

tama osoittaa, etteivat kauankaan maassaolleet suomalaiset ole paljoa tekemi

sissa austral ialaisten kanssa tyoajan ulkopuolella. K iel itaidon puute ja kulttuu

rien eri la isuus I ienevCit paasyyna suhteell isen vaha iseen yhteyteen. 

Muiden kansall isuuksien jarjestamiin muodoll isiin ja epavirall isi in tilaisuuk

siin oli osallistunut vain noin 5 % (taulukko 1.23). Eniten kontakteja naihin ei

australialaisiin kansallisuuksiin oli luonnollisesti pitkaaikaisilla siirtolaisilla, 

jotka esim. aviol iittojen kautta 01 ivat joutuneet tekemisiin Austral iassa olevien 

lukemattomien kansall isten alakulttuurien kanssa. 

4.9. Uskonnollinen toiminta 

Siirtolaiskulttuurien voimakkaipia instituutioita ovat kansalliset kirkot. Us

konnoll isella toiminnalla on suuri merkitys siirtolaisten sopeutumisessa uusiin oloi

hin. Kulloisestakin tapaoksesta ja erityisesti sopeutumisprosessin asteesta riippuen 

kirkko voi edistaa sopeutumista siirtolaisen alkuvaiheissa, mutta se voi myos hi

dastaa sulautumista pitamalla ylla kansall isen kulttuurin arvoja ja kielta. 

Australiassa toimi vuodesta 1916 vuoteen 1967 suomalainen merimieskirkko, 

jonka toiminta, varsinkin loppuaikoina, 01 i suuntautunut paaasiassa siirtolaisiin. 

K un austral iansuomal aisten I ukumaara 01 i I isaantynyt huomattavasti 1950-1 uvun 

lopulla tuli kirkollisen toiminnan uudelleenorganisointi ajankohtaiseksi. Paikal

lisia suomalaisia seurakuntia alettiin perustaa 1960-luvulla, ja talla hetkella 

Austral iassa on kahdekson luterilaista seurakuntaa. Ne muodostavat Suomi-Konfe-



Taulukko 4.6. Osallistuminen australialaisten muodollisiin (esim.kokoukset) ja epovirallisiin (esim.retket) tilaisuuksiin viimeisen 
kolmen kuukauden aikana 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
lukumooro 

% % % 0/0 % % % % % % % % n n n n n n n n n n n n 

Muodolliset tilaisuudet: 

ei yhtoon 23 51 27 73 50 61 114 69 124 76 238 73 121 83 108 80 229 82 260 72 262 76 522 74 
1 - 2 8 17 4 1 1 12 15 30 18 23 14 53 16 11 7 14 11 25 9 49 13 42 12 91 13 
3-5 1 2 1 3 2 2 8 5 6 4 14 4 7 5 5 4 12 4 17 5 13 4 30 4 
6 - 10 4 9 2 5 6 7 4 2 1 1 5 2 1 1 2 1 3 1 9 3 5 1 14 2 
11 - 2 4 2 2 3 2 2 1 5 2 1 1 1 1 2 1 6 2 3 1 9 1 
tuntematon mooro 1 1 1 2 1 2 1 4 1 3 1 2 1 5 1 
ei sovellu 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 
ei tietoa 8 17 3 8 11 13 5 3 6 3 11 3 2 1 2 1 4 1 16 4 13 4 29 4 
yhteenso 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 100281 100 361 100 342 100 703 100 

Epoviralliset tilaisuudet: 

ei yhtoon 31 68 30 81 61 74 140 85 138 84 278 85 125 86 119 88 244 86 299 83 292 85 591 85 
1 - 2 3 7 3 8 6 7 14 8 12 7 26 8 9 6 7 5 16 6 26 7 22 6 48 7 
3 - 5 1 2 1 3 2 2 3 2 5 3 8 2 2 1 3 2 5 2 6 2 9 3 15 2 
6 - 10 2 4 2 2 1 1 1 4 3 1 1 5 2 7 2 1 8 1 
11- 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 
tuntematon mooro 2 1 1 1 3 1 3 2 2 1 5 2 5 1 3 1 8 1 
ei sovellu 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 
ei tietoa 8 17 3 8 11 14 4 2 5 3 9 3 2 1 2 2 4 1 15 4 12 4 27 4 
yhteenso 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100328 100 146 100 135 100 281 100 361 100 342 100 703 100 

-- _._._------- '" l.n 



Taulukko 4.7. Kirkkoon kuuluminen ennen Australiaan menoa ja Australiassa 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 

kirkko n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Ennen Austral iaa: 

ei mihinkaan 3 7 2 5 5 6 32 19 15 9 47 14 19 13 13 10 32 11 
evank . -I ut. 39 85 31 84 70 85 

1120 73 134 82 254 77 112 76 108 80 220 78 
kreikk .-kat. 2 1 2 1 4 3 2 1 6 2 
hellunt .seurak. 1 2 1 3 2 2 3 2 3 2 6 2 9 6 10 7 19 7 
muu 1 2 1 3 2 2 3 2 6 4 9 3 1 1 1 1 2 1 
ei tietoa kirkosta 2 1 2 1 4 1 
ei sovellu 
ei tietoa 2 4 2 5 4 5 3 2 3 2 6 2 1 1 1 1 2 1 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 1 00 281 100 

Austral iassa: 

ei mihinkaan 12 26 3 8 15 18 63 38 58 36 121 37 77 53 65 48 142 50 
suom .Iut .kirkko 16 35 18 49 34 41 71 44 72 44 143 44 46 31 46 34 92 33 
austr .-Iut .kirkko 8 18 9 24 17 21 10 6 11 7 21 6 1 1 2 2 3 1 
kreikk .kat .kirkko 1 1 1 
Englannin krrkko 1 3 1 1 1 1 1 
hellunt.seurak. 1 2 1 3 2 2 4 2 5 3 9 3 12 8 10 7 22 8 
muu 2 4 1 3 3 4 5 3 6 3 11 3 2 2 2 1 
ei tietoa 7 15 4 10 11 13 12 7 10 6 22 7 10 7 9 6 19 7 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100328 100 146 100 135 lOU 281 100 

--- --

vastaajat 

miehet naiset yht. 

n % n % n % 

55 15 32 9 87 12 
272 75 275 80 547 78 

6 2 2 1 8 1 
14 4 15 4 29 4 
5 1 8 3 13 2 
2 1 2 1 4 1 
1 2 1 3 
6 2 7 2 13 2 

361 100 342 100 703 100 

152 42 128 37 280 40 
134 37 137 40 271 39 

21 6 23 7 44 6 
1 1 
2 1 2 

18 5 17 5 35 5 
7 2 9 3 16 2 

29 8 25 7 54 8 
361 100 342 100 703 100 

'" 0-
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renssin, joka puolestaan on yhteistyossa Australian luterilaisen kirkon kanssa. Suo

men evankelis-Iuterilainen kirkko avustaa Luterilaisen Maailmankirkon kautta myos 

austral iansuomalaisten kirkoll ista toimintaa mm. lahettamalla seurakunni lie pappe

ja. 

Huomioon ottaen erilaiset edellytykset uskonnoll iselle toiminnalle Suomessa 

ja Australiassa siirtolaisilta tiedusteltiin kirkkoonkuulumista ja jumalanpalveluk

sissa kayntia ennen ja jalkeen siirtolaisuuden (v. 1970). Taulukko 4.7 . osoittaa, 

etta melkein nelja viidesta vastaajasta oli kuulunut Suomessa evankelis-Iuterilai

seen kirkkoon. Seuraavaksi suurin ryhma oli helluntaiseurakunta (4 %); kreikka

laiskatolisia oli vain yksi prosentti. Kokonaista 12 % ei ollut kuulunut mihinkaan 

uskonnolliseen yhteisoon, vuosina 1955-65 saapuneista perati 14 %. 

Australiassa taas taulukko 4.7. mukaan 39.8 % ei kuulunut mihinkaan uskon

nolliseen yhteisoon, 38.5 % kuului suomalaiseen luterilaiseen seurakuntaan, 6.3 % 

Austral ian luterilaiseen kirkkoon ja 5 % helluntaiseurakuntaan (7.7 % ei tietoa). 

Kauemmin maassa olleet siirtolaiset olivat useammin kirkon jasenia (n. 80 %) 

kuin askettain tulleet (v. 1966-70 saapuneista vain vajaa puolet). Australian lu

terilaiseen kirkkoon kuului ennen 1955 menneista noin neljannes, mutta 1960-lu

vun lopulla menneista vain yksi prosentti. 

Ratkaisevampaa kuin muodollinen kirkkoon kuuluminen on kuitenkin oSdl1 istumi

nen uskonnoll isen yhteison toimintaan, esim. jumalanpalveluksiin. 

Taulukko 4.8. mukaan suomalaiset eivat ole olleet ahkeria kirkossakavijoita 

ennen siirtolaiseksi lahtoa. Vaikka Austral iassa muodoll inen kuuluminen kirkkoon 

olikin vahentynyt, niin kirkossa kayntien lukumaara oli lisaantynyt siita huolimat

ta, etta Austral iassa ei ole mahdoll isuuksia osall istua suomalaiseen jumalanpalve

lukseen yhta usein kuin Suomessa. Matkat ovat pitkia ja suomalainen pappi saat

toi vierailla paikkakunnalla kerran kuussa tai harvemmin jos kavi ollenkaan syrja

seuduilla. 

Siirtolaisten uskonnollinen aktiivisuus on usein tarpeen synnyttamaa, mika 

taas saattaa johtua erilaisista mielialatekijoista, kuten koti-ikavasta, sopeutumis

ym. vaikeuksista; tata osoittaa seuraava lainaus: 

"Austral ian vanhemmista suomalaisista on kasityksen i se, etta jonkin
lainen hermostuneisuus on vallalla, uskonnollisuus on kait tullut vai
keuksien mukana kuvaan ... " (345) 



Taulukko 4.8. Jumalanpalveluksiin osallistuminen ennen Australiaa ja Australiassa 

ennen 1955 menneet 

miehet naiset yht. 

n 0/0 n % n % 

Ennen Australiaa: 

melkein aina 3 14 6 35 9 24 
usein 3 18 3 8 
silloin talloin 9 43 6 35 15 39 
harvoin 3 14 1 6 4 10 
tuskin koskaan 5 24 1 6 6 16 
ei koskaan 1 5 1 3 
yhteensa 21 100 17 100 38 100 

Austral iassa: 

melkein aina 13 31 15 44 28 37 
usein 3 8 3 9 6 8 
silloin talloin 14 33 12 35 26 34 
harvoin 5 12 3 9 8 11 
tusk i n koskaan 6 14 1 3 7 9 
ei koskaan 1 2 1 1 
yhteensa 42 100 34 100 76 100 

melkein aina = vahintain 3 kertaa/kk 
usein = vahintain 1 - 3 kertaa/kk 

1955 - 65 

miehet naiset yht. 

n % n 0/0 n 0/0 

11 9 13 11 24 10 
9 7 10 8 19 8 

27 22 35 28 62 25 
35 28 34 27 69 27 
31 25 25 20 56 22 
11 9 8 6 19 8 
124 100 125 100 249 100 

21 14 29 20 50 17 
16 11 20 13 36 12 
39 26 30 20 69 23 
32 21 32 22 64 22 
27 18 22 15 49 16 
15 10 15 10 30 10 

150 100 148 100 298 100 

1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. 

n % n % n 0/0 n % n % n % 

15 12 13 11 28 11 30 11 33 12' 63 12 
5 4 7 6 12 5 14 5 20 8 34 6 

19 15 24 20 43 18 57 21 68 26 125 23 
36 28 35 30 71 29 74 27 70 26 144 27 
37 29 29 25 66 27 73 26 55 21 128 24 
15 12 9 8 24 10 27 10 18 7 45 8 
127 100 117 100244 100 275 100 264 100 539 100 

16 13 17 14 33 13 52 16 63 20 115 18 
15 12 16 13 31 13 34 11 39 13 73 12 
23 18 27 22 50 20 78 24 71 23 149 24 
26 21 25 21 51 21 63 20 60 19 123 19 
15 12 16 13 31 12 48 15 39 13 87 14 
31 24 21 17 52 21 47 14 37 12 84 13 
126 100 122 100248 100 322 100 309 100 631 100 

harvoin = kerran tai kahdesti vuodessa 
tuskin koskaan = harvemmin kuin kerran vuodessa 

silloin talloin = harvemmin kuin kerran kuukaudessa, mutta ainakin 2 kertaa/v. 

IV 
(Xl 
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Seurakunnilla onkin ollut voimakkaasti sosiaalisia piirteita auttaessaan siirtolaisia 

uusissa oloissa. Toiseksi uskonnollinen toiminta on jarjestoihmisille Suomi-seuro

jen ohella monilia paikkakunnilla ainoa suomalaisen seuratoiminnan muoto. 

4.10. Jasenyys erilaisissa yhdistyksissa 

Edella esitettya kuvaa suomalaisten vahaisesta osall istumisesta seuratoimintaan 

vahvistaa taulukko 1.24 .• Vastaajista 62 % ei kuulunut saannollise1a jasenena mi

hinkaan yhdistykseen; "satunnaisen jasenyyden" ryhmasta yl i 80 % ei kuulunut mi

hinkaan yhdistykseen. Aikaisempien tulosten mukaisesti useimmin olivat yhdistysten 

jasenina kauimmin Australiassa olleet siirtolaiset. Runsas viidennes vastaajista oli 

Suomi-seuran saannollisia jasenia ja noin 13 % satunnaisia. "Muu suomalainen" 

yhdistys oli tavallisimmin seurakunta. Vain pieni osa (4 % saann. ja 2 % satunn.) 

01 i jasenena austral ialaisissa yhdistyksissa. Miehet 01 ivat naisia useammin saannol

I isina jasenina; satunnaisessa jasenyydessa ei ole suuria eroja. 

4.11. Laajempien yhteyksien tarve 

Edella esitetysta syntyy yhteenvetona kuva, etta australiansuomalaiset vietta

vat jossain maarin eristaytynytta elamaa, mika taas mahdoll isesti ilmentaisi vaike

uksia sosiaal isessa sopeutumisessa. Saadut tulokset ovat kuitenkin enemman tai va

hemman irrallaan ekologisesta kokonaistilanteesta, joten seuraava esimerkki va

laisee tilannetta laajemmissa yhteyksissa eraan pikkukaupungissa asuvan suomalais

yhte ison kannal ta. 

"Asumme taalla pienessa kaupungissa, meita suomalaisia on taalla 4-5 
perhetta, ja elamme omissa ympyroissamme, joskus kaymme kylassa 
toistemme luona, harvoin. Emme kukaan kuulu mihinkaan yhdistyk
seen, paitsi 1 perhe helluntailaisiin. Taalla ei ole ev .Iuth .kirkkoa 
eika papitkaan kay. Elamme suurinpiirtein erakkoelamaa. Taysin yk
sinaisina. Nuorisomenee pois koulunsa paatettyaan, ei ole toita, 
eika muutakaan. Me puolestamme em me enaa taalta lahde mihinkaan, 
paikka on mukava, tyojutut huonot. 
Suurin osa australialaisista on hienoja ihmisia, emme val ita . Etela
Eurooppalaisista emme erikoisemmin val ita . Yksinaisyys on pahin juttu 
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mutta emme halua muuttaa suurkaupunkiinkaan. Taalla ei ole mi
taan yhdistyksia tai juttuja, missa meikalainen voisi kayda, ainoa 
paikka, missa voi kayda, on ruoan ostoreissu kerran viikossa. Nuo
remmat kayvtit joskus harvoin Melbournessa, kesalla uimme ja kaym
me ongella, Murray-joessa. II (082) 

4.12. Vapaa-ajan harrastukset 

Koska siirtolaisten vapaa-aikojen harrastukset osaltaan heijastavat sopeutumis

ta uusiin oloihin, vastaajia pyydettiin merkitsemaan viisi vapaa-ajan harrastustaan 

tarkeysjarjestykseen. Analyysia varten on kuitenk in otettu vain kolme tarkeinta. 

YI ivoimaisesti suosituin austral iansuomalaisten harrastus on lukeminen, kuten 

ilmenee taulukosta 4.10 .. Sen jalkeen harrastavat naiset eniten kasitl:lita ja kodin

hoitoa. Myl:ls monilIa miehilla pelkka kotona oleskelu, puutarhatyl:lt ja talonhoito 

tayttavat vapaa-ajat. Kodin ulkopuolelle suuntautuneista toiminnoista suosituim

pia ovat piknikit eli retket luontoon ja miehilla metsastys ja kalastus, mihin Aust

ral iassa onkin hyvtit edellytykset. Ystavien luokse tehdet vierailut, autoilu ja 

Ii ikunta ovat myl:ls yle isia harrastusmuotoja. Vahemman sen sijaan harrastettiin 

seuratoimintaa ja opiskelua. 

Eri ajanjaksona saapuneiden siirtolaisten harrastusten suuntautuminen hieman 

eri aloil Ie johtunee lah inna ikarakenteesta ja Austral iaan sopeutumisen asteesta. 

Lahes puolet ennen v. 1955 saapuneista harrasti ensisijaisesti lukemista, mutta 

1960-luvun lopulla saapuneista vain vajaat 18 %. Nama nuoremmat siirtolaiset 

harrastivat suhteellisesti enemman urheilua ja varsinkin retkia luontoon ja autoi

lua, mitka suuresti viehattavat askettain maahan tulleita. Sen sijaan parempaa 

paikall isten olosuhteiden tuntemusta vaativaa metsastysta ja kalastusta harrastet

tiin yleisemmin kauemmin maassa olleiden parissa. 

Kolmen tarkeimman vapaa-ajan harrastuksen kohdalla ei taulukko 1.25. mukaan 

ole kovin suuria eroja. Kun lukemisen osuus tarkeimpana harrastuksena 01 i 24 %, 

kolmanneksi tarke imman harrastuksen luettelossa ko. osuus 01 i 14 %. Samoin va

henee naisten kasitl:liden osuus ja yleensakin kotona oleskelu siirryttaessa toisek-

si ja kolmanneksi tarkeimpiin harrastuksiin. Vastaavasti ulospain suuntautunut 

toiminta (vierailut, uimarannat, seuratoiminta, tanssi jne.) I isaantyvat. 



Taulukko 4.9. Tarkein vapaa-ajan harrastus 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
! 

harrastus 
% % % % % % % n n n n n n n n % n % n % n 0/0 n % 

lukeminen 17 45 15 49 32 48 34 24 33 24 67 24 22 16 24 20 46 18 73 23 72 24 145 23 
kas i tyot yms. 1 3 5 16 6 10 4 .3 18 13 22 8 4 3 19 16 23 9 9 3 42 14 51 8 
puutarha ja talon 

1 3 1 3 2 3 13 9 16 11 29 10 9 7 8 7 17 7 23 7 25 8 48 8 
picknikit 

hoito 
1 3 1 3 2 3 10 7 12 9 22 8 10 7 10 8 20 8 21 6 23 8 44 7 

kotona oleskelu 1 3 1 1 13 9 9 6 22 8 11 8 5 4 16 6 26 8 15 5 41 7 
mets. ja kalastus 5 13 5 7 17 12 3 2 20 7 9 7 2 2 11 4 31 10 6 2 37 6 
TV ja elokuvat 2 5 1 3 3 4 10 7 7 5 17 6 11 8 4 3 15 6 23 7 13 4 36 6 
vierailut 1 3 1 1 3 2 7 5 10 4 9 7 9 7 18 7 13 4 16 5 29 5 
urh. ja Ii ikunta 1 3 1 3 2 3 7 5 6 4 13 5 7 5 6 5 13 5 15 5 13 4 28 5 
auto ja autoil u 2 1 4 3 6 2 12 9 8 7 20 8 14 4 12 4 26 4 
usk. toiminta 1 3 1 3 2 3 3 2 4 3 7 2 4 3 5 4 9 3 9 3 11 4 20 3 
opiskelu 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 9 7 4 3 13 5 11 3 6 2 17 3 
musiikki ja laulu 1 3 1 1 6 4 5 3 11 4 2 1 2 1 8 2 6 2 14 2 
seuratoiminta 1 3 1 1 4 3 3 2 7 2 1 1 2 1 3 1 6 2 5 2 11 2 
olutbaarit, ravinb-
lat, juopottelu [ 4 3 1 1 5 2 2 1 1 1 3 1 6 2 2 1 8 1 
uinti ja uimarannat 2 5 2 3 1 1 3 3 4 2 3 1 3 1 6 1 
tanssi 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 4 1 
muu harrastus 2 5 4 13 6 10 1 1 7 8 6 19 7 10 7 6 5 16 6 24 7 18 6 42 7 
ei mitaan harr. 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 
ei vapaa-aikaa 1 1 3 2 4 1 2 1 2 2 4 2 3 1 5 2 8 1 
yhteensa 37 100 31 99 6tl IUU 1144 100 140 100 284 1 0 1 137 100 121 99 258 101 321 100 296 99 617 100 c.v - --------
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Sopeutumisilmion kannalta piirre, joka nousee esiin edella esitetyista austra

liansuomalaisten vapaa-ajanviettotavoista, on, etta askettain maahan tulleet siir

tolaiset enemman tai vahemman tietoisesti "Iinnoittautuvat" koteihinsa, mika joh

tunee eraanlaisesta turvattomuuden tunteesta ja sopeutumisvaikeuksista. Tata 

kuvastaa eraan vastaajan ajatus: "Olen tyytyvainen vain omassa kotipihassa, 

jota kutsumme Pikku-Suomeksi." (387) Muuan vastaaja esitti voimakasta kritiik

kia tallaista sulkeutunutta elamantapaa kohtaan: 

"Hammastyttavin piirre suomalaisissa on se, etta ei muka loydeta 
vapaa-ajan viettoa varten muuta ohjelmaa kuin kapakat ja ryyp
paaminen. Ei nahda sen vertaa, etta ymparistossa on jatkuvasti 
erilaisia tilaisuuksia, joihin voi osallistua. Omaan vapaa-ajan 
viettooni kuuluvat kaikki, museot, konsertit, teatterit, yksityi
set kutsut, seurakunnan toimintaan osallistuminen jne. On ilmeis
ta, etta monia suomalaisia vaivaa edelleenkin perisuomalainen 
mokkihoperyys ja omaan napaan tuijottaminen. Ei kerta kaikkiaan 
osata ottaa askelta ulos omasta tyhjasta ympyrasta ja katsella 
vahan ymparistoakin. " (092) 

Toiselta puolen on muistettava, etta siirtolaiset yleensa tekevat lujasti tyota 

(ylityot huomioon ottaen), ja silloin vahainen vapaa-aika on viisasta kayttaa 

lepoon. Kuitenkin ero kauan ja vahan aikaa maassa olleiden siirtolaisten va

lilla on ilmeinen. Huomioon ottamatta lukemisharrastusta vanhemmat siirtolai

set ovat vapaa-aikoinaan suuntautuneet enemman kodin ulkopuoliseen toimin

taan kuin askettain tulleet, joilla on ehka viela puuhaa kodin kuntoon laittami

sessa, ja joilla heikko kielitaito usein vaikeuttaa osallistumista australialaisten 

mukana vapaa-ajan viettoon. 

Samanlainen kotikeskeisyys havaittiin myos Olofstromin ruotsinsuomalais

ten parissa; 43 % vietti lauantainsa kotona perheen kanssa televisiota katsel

len tai musiikkia kuunnellen, sunnuntain osalta prosenttiluku oli 26. 1 Ruotsin

suomalaisilla lukeminen ei nayta olevan yhta yleista kuin australiansuomalaisil

la, mutta yleisesti ottaen harrastustoiminta on samantapaista. 

1. Toukomaa, 1973, 26-27. 
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4.13. Australian kansalaisuuden hankkiminen 

Siirtolaisen kansallisuuden vaihtoa tai vaihtamatta jattamista ei voida pi

taa tarkkana indeksina sopeutumista mitattaessa siita syysta, etta useimmiten kan

salaisuuden vaihto johtuu enemman tye-, asunto-, lasten koulutus ym. kay tan

nen seikoista kuin varsinaisesta sulautumisesta ja identifikaatiosta kantavaes

teen. Kuitenkin kansall isuuden vaihto tai sailyttaminen osoittaa jonkinlaista 

viitesidonnaisuutta tiettyyn kulttuuriin ja voi antaa hyedyllisia lisatietoja tut

kittavalle ongelmalle. 

Taulukon 4. 10. mukaan noin kolmannes vastaajista oli hankkinut Austra

I ian kansalaisuuden. Ratkaisevaa on tietysti maassaoloajan pituus y yksistaan 

siita syysta, etta Australian kansalaisuuden saaminen edellyttaa vahintain vii-
1 

den vuoden asumista Austral iassa tai jossakin muussa brittilaisessa maassa. Eri-

koistapauksissa kansalaisuuden voi saada nopeamminkin. Maassaoloajan pituu

desta johtuukin, etta ennen v. 1955 tulleista 90 % oli vaihtanut kansallisuutta, 

mutta vain muutama viimeksi tulleista. Vuosina 1955-65 tulleilla til anne oli 

suurin piirtein puoliksi. 

Taulukon 4.10. jalkimmaisesta osasta ilmenee, etta suomalaiset ovat hank-

kineet Australian kansalaisuuden yleisemmin 5-9 vuotta maahan saapumisen jal

keen. Kahdessa viimeisimmassa ajanjaksossa aikaperspektiivi on aivan I iian Iy-

hyt, mutta kun ennen v. 1955 saapuneista viidennes on viivyttanyt kansalais

tumistaan 20 vuotta ja yli, voidaan todeta, ettei suomalaisilla ole ollut erityis-

ta ki iretta vaihtaa kansalaisuuttaan. 

Naiset ovat miehia lujemmin pitaneet kiinni Suomen kansalaisuudesta 

(noin 66 ja 64 %). Virallisen vaestelaskennan mukaan v. 1971 ero naisten hyvak

si Suomen kansalaisuuden sailyttajina oli viela suurempi. 

Suomessa syntyneista: 

Suomen kansalaisia 
Australian kansalaisia 
Muiden maiden kansalaisia 

yhteensa 
(n) 

miehet 
% 

63.6 
29.6 
6.8 

100.0 
(5747) 

naiset 
~ 

66.5 
27.3 
6.2 

100.0 
(4612) 

1. Joulukuusta 1973 lahtien tama vaatimus on ollut vahintain kolme vuotta. 



Taulukko 4.10. Australian kansalaisuuden hankkiminen ja saapumisen ja kansalaistumisen valisen ajan pituus 
~ 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
kansalaistuminen 

% 0/0 % % % % % 0/0 % 0/0 % 0/0 n n n n n n n n n n n n 

kansalaistunut 42 94 31 89 74 91 84 51 78 48 162 49 1 1 4 3 5 2 130 36 115 34 245 35 
ei kansalaistunut 4 6 4 11 7 9 80 49 84 52 164 51 144 99 130 97 274 98 228 64 220 66 448 65 
yhteensa 46100 35100 81 100 164 100 162 100 326 100 145 100 134 100279 100 358 100 335 100 693 100 

saapumisen ja kansa-
laistumisen valinen 
aika: 
aile 5 v.saapumisesta 8 21 7 26 15 23 17 21 13 17 30 19 1 100 3 100 4 100 26 21 23 22 49 21 
5 - 9 v. II 14 36 9 33 23 35 60 73 60 80 120 76 74 60 69 65 143 62 
10-14v. II 6 15 3 11 9 13 5 6 2 3 7 5 11 9 5 4 16 7 
15-19v. II 5 13 1 4 6 9 5 4 1 1 6 3 
20 v. ja yli II 6 15 7 26 13 20 6 5 7 7 13 6 
ei tietoa saap. v. 1 1 1 1 2 1 

yhteensa 39 100 27 100 66 10C 82 100 75 100 157 100 1 100 3 100 4 100 123 100 106 100 229 100 
-- - ------------- -- ---- --- --
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Kun haastatteluaineiston mukaan 36 % miehistci ja 34 % naisista oli kansa

laistunut ja v. 1971 vaestolaskennan mukaan 30 % miehista ja 27 % naisista oli 

Australian kansalaisia, voidaan todeta, etta haastatteluaineiston antama tulos on 

lahella Austral ian virall isia tilastoja. 

Taulukko 4.11. Suomessa ja eraissa muissa maissa syntyneiden kansalaistumisen 
vertailuo v. 1971 vaestoloskennan mukaon (%) 

britti- syntymamaon 
syntymamoa lainen konsalaisio muita yhteensa(n) 

Suomi 28.6 64.9 6.6 100.0 10359 
Ruotsi 27.6 59.4 13.0 100.0 3725 
Norjo 40.7 49.9 9.4 100.0 3306 
Tonska 39.0 53.2 7.8 100.0 7566 
Saksa 64.4 28.3 7.3 100.0 110811 
Kreikka 30.3 63.2 6.5 100.0 160200 
Esponjo 17.2 72.2 10.6 100.0 14663 
Portugal 7.7 78.2 14.1 100.0 6967 

Lahde: Ennokkotietojo v . 1971 vaestoloskennasto, 
toulukko 2, Birthplace by Nationality. 

Eri moisto olevien siirtolaisten kansollisuuteen voikuttoo rotkaisevosti se, 

onko siirtolaisuus uutta voi vonhoa. Kauemman maassa olleet siirtolaiset ovat suhteel

lisesti ener:nman uuden kotimaansa kansoloisia kuin myohempaa siirtolaisuutta edusta

vasta moosto tulleet ihmiset. Yleisesti katsoen voidaon toulukko 4.11 . perusteella 

paatella, etta suomalaiset ovot muito pohjoismaoloisia lujemmin pitaneet kiinni 

omosto kansallisuudestaan. Taman taos voidoon katsoo osoittovon, jos ei suora

naisesti suomaloisten hitoompaa sopeutumisto, niin oinokin kiintymysta Suomen 

kansaloisuuteen - usein tunteenomoiselta pohjalta. 
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(a) Miksi kansalaistunut ? 

Va~aamuotoisten lausuntojen mukaan kansalaiseksi ryhtymisen syyt ovat 

olleet hyvi~ moninaisia. Aikaisemmin Queenslandissa ei saanut omistaa kiinteis

toa olematta maan kansalainen, ja moni vanhempi siirtolainen joutui vaihtamaan 

kansalaisuutta maahan pureutuessaan. (020, 191 ja 280) "Siella, missa sinulla 

on maata, siella on sinun isanmaasi." (145) Myos kalastusluvan saaminen - ai

nakin aikaisemmin - on edellyttanyt Austral ian kansalaisuutta. (049 ja 373) Lan

si- Australiassa v. 1952 pari vuotta aikaisemmin tullut suomalainen kalastaja ei 

saanut kipparin valtakirjaa, ennen kuin oli kansalaistunut. Tama maarays on ny

kyisin poistettu. (306) 

seen. 

Usein kansalaisuuden vaihtoon liittyi paatos jaada pysyvasti Australiaan. 

"Joutuin viime maailman sotan aikana moniin hankaluuksiin, 
kun en ollut kansalainen ja kun paatin , etta tulen tanne jaa
maan on paras olla australialainen." (379) 

Kaytannon seikat ovat useimmiten olleet kansalaistumisen motiiveina. 

"Aikomuksena on joskus matkustaa mm. Suomeen, eika tarvitse 
vuosikymmenia yllapitaa suomalaista passia kalliin kustannuksin 
Lahetyston valityksella." (169) 

"Paasee paremmin siirtymaan Uuteen Seelantiin tai Canadaan, 
jos haluaa." (015) 

"Poikamme anoi armeijaan, eika paassyt ellei ole kansalainen." 
(351) 

"Aloimme kansalaisiksi kun luulimme ei saa elaketta ellei ole 
kansalainen." (093) 

"Minun piti olla kansalainen paastakseni vakinaiseen henkilo
kuntaan. (103, mielisairaanhoitaja) 

Jollakin saattoi Suomen poliittinen tilanne heijastua kansalaiseksi ryhtymi-

"Tykkaan olla en(lJllman Queeniin alamainen kuin (Ryssan). Kuten 
Suomi nykyisin on. Erikoisesti ulkopoliittisesti, osittain myos 
sisapoliittisesti." (111) 

Useista vastauksista ilmenee ajatus, etta siirtolaisten velvollisuus on olla 

maan kansalainen., ''silla me asumme taalla ja nautimme kaikista eduista niinkuin 
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australialaisetkin, miksi siis emme voisi olla kansalaisia." (201; ks. myos 221 

ja 351) 

Siirtolaisten kahden kulttuurin valinen marginaalisuus ja siita johtuva 

turvattomuuden tunne heijastuu myos lausunnoissa: 

"Koska emme ole enaan nuoria, niin oli mielestamme paras 
ratkaisu ottaa taman kansalaisuus. On liian vaikea heilua 
puoleen ja toiseen, olemme tanne tulleet ja jaaneet, ei ole 
mitaan muita syita." (057) 

"Parempi olla kansalainen johonkin maahan kun ei minkaan 
maan kansalainen." (059) 

(b) Miksi ei kansalaistunut ? 

Australiansuomalaiset ovat monia muita kansallisuuksia useammin sailyt

taneet oman kansallisuutensa, kuten taulukko 4.11. osoitti. Syyt tahan ovat 01-

leet usein tunteenomaisia. 

"Minusta on niin vaikea luopua synnyinmaan kansallisuudesta." 
(051) 

Tassa Mount Isassa asuvassa perheessa vain aviomies 01 i kansalaistunut, 

koska han katsoi sen vE1lvoll isuuudekseen jaadessaan pysyvasti Austral iaan. Joku 
1 

toinen taas ei halunnut metrijarjestelman puuttumisen vuoksi ruveta kansalaisek-

si. (088) Unkarilaisen kanssa naimisissa oleva rouva kirjoitti: 

"En halua olla Austral ian kansalainen. Olen suomalainen ja ylpea 
siita. Toivomme paasevamme koko perhe Suomeen , kun lapset ovat 
kasvaneet." (387) 

Suomeen paluuta suunnittelevat ovat luonnollisesti jattaneet hankkimatta 

Austral ian kansalaisuuden, mutta usein syyna on 011 ut vain val inpitamattC5myys. 

"Ei yksinkertaisesti ole tullut hankittua, kun kukaan ei ole 
s i ta tu II ut ehdottamaankaan." (022) 

Kun monet olivat ryhtyneet Australian kansalaisiksi turvallisuuden tunteen 

saamiseksi, joku taas halusi pysya Suomen kansalaisena samasta syysta. 

"Oikeus tassa maassa on niin erilainen, ettemme voi tuntea 
oikein turvalliseksi." (010) 

1. Austral ia on parhaillaan siirtymassa metrijarjestelmaan. 
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Muuan vastaaja ei halunnut luopua Suomen kansalaisuudesta, koska ei 
1 

pitanyt Austral ian pakoll isesta aanestamisesta. (303) 

(c) Kansalaistuminen tulevaisuudessa 

Taulukko 4. 12. osoittaa kansalaistumista koskevat tulevaisuuden suunni

telmat niiden osalta, jotka eivCit olleet hankkineet Australian kansalaisuutta. Mie

lenkiintoisin piirre on se, etta runsaasti yli puolet ei tiennyt viela, aikoiko kan

salaistua. Taman epavarmuuden voidaan osaltaan katsoa osoittavan marginaal isuut

ta, jonkinlaista kellumista, Suomen ja Australian valilla. Ensimmaisessa ryhmas

so luvut ovat liian pienia, mutta vertailu kahden viimei!emman ajanjakson valil-

10 osoittaa, etta 5-15 vuotta maassa olleet eivat yleensa joko tieda tai aikovat 

sitten vaihtaa kansalaisuutta lahitulevaisuudessa (aile 5. v. ). Sen sijaan 1960-

luvun lopulla saapuneet joko eivCit tieda tai eivat aio kansalaistua koskaan. Jal

kimmaisen miel ipiteen osuus tulee ilmeisesti pienenemaan ajan mittaan. 

4.14. Suomalaisten nimien muuttaminen australialaisiksi 

Ulkomaalaisille suomalaiset nimet ovat usein pitkia ja hankalia. Yoimak

kaan siirtolaisuuden ansiosta Australiassa on tosin totuttu vieraisiin ja oubi hin ni

miin; ita- ja etela-eurooppalaiset nimet vetavat kylla vertoja suomalaisille, ja 

yllattavan hyvin australialaiset osaavat lausua oudon nimen usein kuultuaan sen 

vain kerran. Kuitenkin taissa, virastoissa ja lasten koulutuksessa ilmenevien han

kaluuksien vuoksi voisiolettaa, etta sopeutumisen helpottamiseksi suomalaisia 

nimia olisi muutettu australialaisiksi ainakin jossain maarin. 

Taulukko 1.26. osoittaa, etta vain 3 % vastaajista oli muuttanut sukunimen

so; eniten yli 15 vuotta maassa olleet (yli 7 %) ja vahiten aile 5 vuotta olleet 

(aile 1 %). Englanninkielisten nimien ottamisen lisaksi nama tapaukset sisaltavat 

pitkien nimien Iyhennykset, esim. Alhojarvi - Alho ja YI i-R erl:linen - R:lra. Esi-

1. Australiassa saa pienen sakon, ellei kay aanestamassa vaaleissa. 



Taulukko 4.12. Aikovatko ne, jotka eivat ole kansalaistuneet, hankkia Australian kansalaisuuden 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 

milloin aikovat miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
hankkia 

0/0 n % % % % % % % 0/0 n n n n n n n n 

lahitulevaisuudessa 1 20 1 12 22 27 18 21 40 24 16 11 12 9 28 10 
(alle5v.) 
kaukais. tulevais. 2 67 2 25 8 10 5 6 13 8 8 5 7 5 15 5 
ei koskaan 2 40 2 25 6 7 8 9 14 8 33 23 22 17 55 20 
ei tied(j viela 1 33 1 20 2 25 41 51 51 60 92 55 78 54 80 61 158 57 
ei tietoa 1 20 1 12 4 5 3 4 7 4 10 7 10 8 20 8 

yhteensa 3 100 5 100 8 99 81 100 85 100 166 99 145 100 131 100 276 100 

vastaajat 

miehet naiset yht. 

n % n % n % 

38 16 32 14 70 15 

19 8 13 6 32 7 
39 17 32 14 71 16 

120 52 132 59 252 56 
14 6 15 7 29 6 

230 99 224 100 454 100 

(,.) 
-0 
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merkkeina kaannoksista ovat Merruntaus - Merrin, Myyrylainen - Murraylane, 

Kauko Nurmio - Karl Hill ja Toivo Saarinen - Tom Island. 1 

Etunimien muuttaminen on taulukon 1.26. mukaan ollut jonkin verran 

yleisempaa kuin sukunimissa. Vanhimmilla siirtolaisilla etunimi on muuttunut noin 

10 %:lla, mutta viimeisena ajanjaksona saapuneilla vain 3 %:lla. Etunimien ylei

sempi muuttaminen miehilla kuin naisilla (8 ja 3 %) johtunee paaasiassa miesten 

suuremmasta tyossakaynnista naisiin verrattuna. Tama ilmenee taulukosta 1.27. 

siten, etta australialaiset tyotoverit kutsuivat miehia australialaisella nimella 

paljon yleisemmin kuin naisia, esim . Simoa Samiksi. Yleinen on myos suomalai

sen etunimen muunnos, esim. Riitta - Rita. Jotkut siirtolaiset ovat saaneet erikoi

sia kutsumanimia. Eraassa perheessa australialaiset kutsuivat miesta ja vaimoa ter

milia: "Hey new Australian (Hei uusaustralialajnen 283)." 2 Toista taas kutsuttiin 

kirotuksi siirtolaiseksi (388), Fordin tehtailla Geelongissa erasta vastaajaa kut

suttiin numeroksi 4747 (285) ja eras siirtolainen sai usein kuulla kaskyn: "Go 

Go. (Mme. Mene. 293)." 

Suomalaisten nimien sailyttamista taas osoittaa, etta eras 2-vuotiaana 

Australiaan vanhempiensa mukana tullut ja Australiassa koulunsa kaynyt henkilo 

kaytti suomalaista Juhani-nimea, vaikka ystavat kutsuivat hanta Johniksi. (346) 

Yleisesti katsoen suomalaiset ovat pitaytyneet entisissa nimissaan, ja mil

loin vaihto on suoritettu, se on ollut lahinna kaytannon tarpeen mukaista henki

loille, jotka mahdollisesti ovat paCittaneet jaada pysyvasti Australiaan. 

4.15. Suomalaista vai austral ialaista ruokaa 

Sopeutuminen uusiin oloihin ja ymparoivaan kulttuuriin tapahtuu ensiksi 

kodin ulkopuol isissa toiminnoissa. Koti sen sijaan on vanhan kulttuurin viimeinen 

linnoitus, ja perheen ruokatottumusten voidaan katsoa heijastavan jossain maarin 

sopeutumisilmiota. Niinpa vastaajilta tiedusteltiin, soivatko he suomalaista, aust-

1. Eraassa paivaamattomassa kirjeessa (1973) han kaytti kuitenkin nimea Tom Saa
rinen. Tietysti on mahdoll ista olla suomalaisille Saarinen ja austral ialaisille 
Island. 

2. E i edellyta negatiivista varausta; ks. Pajunen, 1961, 25. 



Taulukko 4.13. Suomalaista vai australialaista ruokaa 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
ruoka 

% % % % % % 0/0 % % % % % n n n n n n n n n n n n 

aina suomalaista 38 23 38 23 76 23 39 27 40 30 79 28 78 22 79 23 157 22 
enimm. suomalaista 10 22 8 22 18 22 71 43 72 44 143 44 61 41 62 46 123 44 142 39 143 42 285 41 
puoleksi suomal. 13 28 14 38 27 33 35 21 29 18 64 20 9 6 12 9 21 7 60 17 59 17 119 17 
enimm.australial. 8 17 8 22 16 19 8 5 11 6 19 6 14 10 7 5 21 7 30 8 27 8 57 8 
aina australialaista 4 9 1 2 5 6 4 2 3 2 7 2 2 1 2 1 10 3 4 1 14 2 
muunlaista ruokaa 4 9 2 5 6 7 4 2 4 3 8 2 3 2 3 2 6 2 11 3 9 3 20 3 
ei sovellu 1 2 1 1 11 8 5 4 16 6 12 3 5 1 17 2 
ei tietoa 6 13 4 1 1 10 12 5 3 6 4 11 3 7 5 6 4 13 5 18 5 16 5 34 5 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100328 100 146 100 135 100 281 100 361 100 342 100 703 100 
- -----------

.j>.. 
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ral ialaista tai muunlaista ruokaa. TallCSin vaikeutena ovat tietysti maaritelmat si i

ta, mika on suomalaista ja mika australialaista ruokaa, kuten eras vastaaja totesi 

ja jatkoi: "SyCSmme kuten Suomessakin: Hyvin ja Hyvaa." (215) Kuitenkin siirto

laisella on en em man tai vahemman selva kuva suomalaisesta ruoasta; huippuna 

1laskikastiketta" (312) ja vastapainona esim. suosittu australialainen T-bone 

steak,1 salaatti ja voimakkaat mausteet. 

Taulukon 4. 13. mukaan kaksikolmasosaa australiansuomalaisista syo aina 

tai enimmakseen suomalaista ruokaa. Naiset ovat hieman miehia enemman pitay

tyneet suomalaisiin ruokatottumuksiin. Kauimmin maassa olleet ovat luonnoll ises

ti eniten omaksuneet austral ialaisia ruokia. Kokonaisuutena ensimmaisen polven 

siirtolaiset ovat sailyttaneet suomalaiset ruokatottumuksensa ja suuntautuminen 

australialaiseen on aika hidasta, silla yli 15 vuotto maassa olleista suurin osa 

scsi enimmakseen tai puoliksi suomalaista ruokaa, mutta naista kukaan ei syCSnyt 

pelkastaan suomalaista ruokoa. 

4.16. Yhteenvetoa sopeutumisesta 

Siirtolaisen sopeutuminen vieraisiin oloihin on monimuotoinen ja vaikeasti 

tutkittava ilmio, ja edella on tarkastelu vain muutamia tarkeimpia piirteita. 

Tutkimuksen perusteella nayttaa silta, etta haastatteluun osallistuneet aust

roliansuomalaiset ovat integroituneet hyvin australialaiseen yhteiskuntaan ja ovat 

taloudell isesti saavuttaneet tyydyttavan, jopa hyvan, modus vivendi - oloti Ian 

ilmeisen nopeasti. Sen sijaan sosiaalinen ja kulturellinen sopeutuminen on ollut 
2 

hitaampaa, ja tassa on heikko englanninkielen taito ollut tarkeimpana hidastava-

na tekijana. Suomalaiset siirtolaiset muodostavat omaleimaisen alakulttuurinsa 

samaan tapaan kuin esim. ital ialaiset, serbialaiset, kroatialaiset jne. Austral ias

sa. Aika hioo pahimpia sarmia, mutta ensimmaisen polven siirtolaiset ovat enemman 

suomalaisia kuin australialaisia, ,~a nain ilmeisesti tulee jatkumaan - paatellen en

nen v. 1955 menneista siirtoloisista - sittenkin, kun myohemmin tulleet siirtolaiset 

ovat ehtineet asuo moassa pitemman aikaa. 

1. Naudan T -muotoinen kylkiluupihvi, usein grillattuno. 
2. Torontossa konodansuomalaisten todettiin sopeutuvon somoin hyvin taloudellisesti 

mutta hittlasti sosiaalisesti ja kulturellisesti, Jarvenpaa 1972, 131. 
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5. TYYTYVAISYYS 

5.1. Mihin tyytyvainen Australiassa ? 

Siirtolaisen sopeutuminen heijastuu hanen uusia oloja kohtaan tuntemana 

tyytyvaisyytena tai tyytymatt<smyytena. 1 Osaksi kaytann<Sn siirtolaispolitiikkaa 

silmalla pitaen siirtolaisilta tiedusteltiin tarkeimpia tyytyvaisyyden ja tyytymatt<S

den aiheita seka yleista tyytyvaisyyden astetta. 

YI ivoimaisesti tarkein tyytyvaisyyden aihe (joka nel jannella) 01 i hyva ilmas

to, kuten ilmenee taulukosta 5.1; ennen v. 1955 tulleista perati kolmannes piti 

ilmastoa Austral ian parhaimpana piirteena. IImasto lienee ollut kaytt<skelpoinen 

ratkaisu, kun ei ollut muita selvia tyytyvaisyyden aiheita. Esimerkkeja ilmastoa 

koskevista lausunnoista ovat: "Ei tarvitse pilkkoa lammityspuita; Eika aamulla 

aukaista tieta oveHa tielle lumeen." (328) Kriittista suhtautumista ilmastoon 

osoittaa eraan vastaajan kolmas syy: "ei ole pakkasia (muuta hyvaa so ossa ei ole

kaan)." (314) Joku taas oli epasuorasti tyytyvainen Australian ilmastoon: "1. Kal

ja on hyvaa, 2. ilma on lammin (janottaa). (212) 

IImaston jalkeen Australian parhaita puolia ovat olleet hyvat tulof ja help

po ty<snsaanti. Tahal) liittyen on syyta muistaa, etta tarkeimmat siirtolaiseksi lah

d<Sn syista olivat yleiset taloudelliset syyt ja ty<Stt<smyys Suomessa (s.61-66). Var

sink in nuoremmat, v. 1955 jalkeen tulleet siirtolaiset, ovat arvostaneet hyvia tulo

ja ja tYCJnsaantia, kun taas vanhemmat siirtolaiset ovat olleet enemman yleisesti 

tyytyvaisia kaikkeen (29.4 %). 

"Kuulimme, etta Australia elottaa siirtolaisensa paremmin 
kuin Suomi omansa ja tama puhe on nayttanyt olevan totta. 
Koti-ikavaa on ollut Suomeen, mutta se on eri asia."(100) 

Muuan si irtolainen, joka 01 i ollut kuukausia ty<Stt<Smana Suomessa ennen Austral i

aan tuloaan 1950-luvun lopussa, kirjoitti: 

1. Tahan perustuu mm. australialaisen siirtolaistutkijan Alan Richardsonin teoria: 
tyytymatt<smyys - tyytyvaisyys - identifikaatio - akkulturaatio (ks. S. 106 ) 



Taulukko 5.1. Tarkein tyytyvaisyyden aihe Australiassa 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

mihin miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
tyytyvainen 

n 0/0 n 0/0 n 0/0 n 0/0 n 0/0 n 0/0 

hyva ilmasto 15 39 10 33 25 37 33 23 35 26 68 24 
hyvat tulot 6 16 3 10 9 13 26 18 17 12 43 15 
hyva tyonsaanti 3 8 3 4 32 22 22 16 54 19 
tyytyvainen ylei-
sesti kaikkeen 10 26 10 33 20 29 16 11 19 14 35 13 
vapaus ja tasa-arvo 1 3 2 7 3 4 11 8 8 6 19 7 
ystav. ihmiset 2 5 4 13 6 9 3 2 9 7 12 4 
hyvat ja halvat 

a sunnot 4 3 7 5 11 4 
pienet verot 5 4 3 2 8 3 
halpa el intaso 3 2 3 1 
ruoka ja hedelmat 1 1 5 4 6 2 
terv .hoito ja sos. 

turva 2 1 3 2 5 2 
koulutus 1 1 1 
muu syy 1 3 1 3 2 3 9 6 6 4 15 5 
ei tyytyvainen 

ollenkaan 
yhteensa 38 100 30 99 68 99 143 100 137 100280 99 

1966 - 70 

miehet naiset yht. 

n % n % n 0/0 

25 19 33 28 58 24 
29 22 22 19 51 21 
28 22 14 12 42 17 

8 6 7 6 15 6 
6 5 5 4 11 5 
5 4 3 3 8 3 

6 5 9 8 15 6 
10 8 1 1 11 5 

6 5 6 2 
3 3 3 1 

3 3 3 1 
9 7 6 5 15 6 

3 2 4 3 7 3 
129 100 116 100 245 100 

vastaajat 

miehet naiset yht. 

n % n % n 0/0 

75 24 80 28 155 26 
61 19 42 15 103 17 
64 20 36 12 100 16 

35 11 38 13 78 12 
18 6 15 5 33 6 
10 3 16 6 26 4 

10 3 16 6 26 4 
15 5 4 1 19 3 

9 3 9 2 
1 8 3 9 2 

2 1 3 1 5 1 
1 3 1 4 1 

19 6 13 5 32 5 

3 1 4 1 7 1 
314 99 287 100 606 100 

.j>.. 

.j>.. 
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taalla on ollut mahdollisuus va ihtaa tyopaikkaa ja oppia 
uusia tyotapoja ja toita . Ja vasta jokin aika sitten pystyin 
tunnustaan itselleni etta olen ammattimies. Silla ammattia ei 
opi yhdessa tyopaikassa koko ikaansa ollen." (109) 

Monet siirtolaiset, varsinkin v. 1955-65 tulleet, 01 ivat tyytyvaisia Austra

liassa vall i tsevaan vapauteen ja tasa-arvoisuuteen . 

" 1. Tool on tyomies herra. 
2. Eika ole lunta kaduil. 
3. Tool on tyota tarpeeksi ." (381) 

"Ihmista ei jaotella eika arvostella sen mukaan, mita han tekee. 
Maanviljel i jakin on ihminen eika 'armopaloista' elava kuten 
Suomessa." (119) 

"Olen tyytyvainen Austral ian palkkoihin. Jos taalla parjais i omal
la aidinkielella tama olisi oikein hyva maa . .. " (366) 

Australialaisiin ihmisiin olivat tyytyvaisempia kauemm in maassa olleet kuin 

vahemman aikaa olleet henkilot. Joku taas piti Austral ian parhaana puolena "van

hoja suomalaisia ja heidan taholtaan saatua hyvaa kohtelua maahan tultaessa." 

(213) 

Pienia veroja arvostivat eniten 1960-luvun lopulla saapuneet miespuoli

set siirtolaiset. Naiset taas pitivat arvossa halpaa el intasoa ja suhteell isen huo

keita ruokia ja hedelmia . 

"Austral iassa saa palkallaan enemman hyodykke ita ku in Suomessa . 
Joka paiva voi syoda lihaa ja tuoreita hedelmia, siihen on va
raa . Asunto- asiat ovat paremmassa kunnossa , kuin syntymamaas
samme. Ostoskeskukset ovat ihania, voi ostaa ja katsella kaiken
laisia tavaroita, ja miten ihanaa, - et ta mustaa lei paa, sillia ja 
suomalaista juustoa y.m. loy tao joka halu unsa . Voi melke in e laa 
erikoismyynneista ostetuilla hyodykke il lti , nii n pa ljon niita myyn
tipaikkoja ja tarjouskertoja on. Australia on kaunis, erikoinen ja 
varikas maa . " (193) 

Muista maan hyvista puol ista 01 ivat tarkeimpia hyva lainansaanti ja mahdol

lisuus omaan asuntoon ja - kylma olut. Eras aviomies oli tyytyvainen va in limonaa

diin (333) - ilmeisesti han Suomessa ei ollut tottunut tahan juomaan tai hanella ei 

ollut varaa tyydyttaa haluaan . 

Myos toiseksi ja kolmanneksi tarkeimpana syyna ilmasto on ylivoima isesti 

suositu in (taulukko 1.28) . Kun hyvat tulot ja tyonsaanti ilmaston jal keen ovat 01 -
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leet enemman ensisijaisia, ystavalliset ihmiset, halpa elintaso ja vapaus - tasa-ar

voisuus ovat olleet yleisia toisena ja kolmantena tyytyvaisyyden syyna. Erityisesti 

"ystavalliset ihmiset" on kolmantena syyna hyvin yleinen (18.3 %). 

Suurimman tyydytyksen australiansuomalaiset ovat saaneet materiaalisten tar

peittensa tayttymisesta. Ymparisto ja sosiaaliset tekijat ovat olleet enemman tois

sijaisia, joten tyytyvaisyyden kohteilla nayttaa olevan jonkin verran yhteytta 

siirtolaisuuden syiden kanssa, ts. niiden tarpeiden tyydyttaminen, jotka ovat ai

heuttaneet eniten siirtolaiseksi lahtoa, on antanut suurinta tyydytysta. 

5.2. Mihin tyytymaton Australiassa? 

Australiassa on paljon enemman tyytyvaisia kuin tyytymattomia suomalaisia. 

Kuitenkin lienee tarkeampaa kiinnittaa enemman huomiota siirtolaisten tyytymat

tomyyden kuin tyytyvaisyyden aiheisiin - ainakin kaytannon siirtolaispolitiikkaa 

silmalla pitaen. Tyytymattomyyden syyt ovat paljon moninaisemmat kuin tyyty

vaisyyden syyt, ts. hajonta on suurempi, kuten ilmenee taulukosta 5.2 . . Kuitenkin 

vain 447 vastaajaa ilmoitti mielipiteensa tyytymattomyydestaan, kun taas 601 il

moitti tyytyvaisyytensa syyt (kaikkiaan 703). Ehka todella tyytymattomat eivat 

ollenkaan vastanneet lomakkeeseen. Toiset eivat ehka halunneet arvostella Aust-

ralian oloja, varsinkin kun tyytymattomyyden aiheet olivat saattaneet unohtua niiden 

tultua tyydytetyiksi. Saattoipa joku pelata lomakkeen tietojen joutuvan Australian 

siirtolaisviranomaisten kasiin. 

Ylivoimaisesti eniten australiansuomalaiset ovat olleet tyytymattomia tervey

den hoitoon ja sosiaaliturvaan. Naihin nahden siirtolaiset ovat periaatteessa sa

manarvoisia australialaisten kanssa, mutta oudoissa oloissa ja saannoksia tuntemat

ta ja heikosti kielitaitoisina siirtolaiset eivat osaa kayttaa riittavasti hyvakseen so

siaalijarjestelman etuja. 1 Suomeen verrattuna maan sosiaalisia oJoja pidettiin huo

noina eivatka tyonantajat valittaneet sosiaalisista oloista heikon ammattiyhdistys

liikkeen takia. (352) 

"Loukkaannuin itse vakavasti tyomaalla pian saapumiseni jal
keen, ja olen katkera Australialaiselle tyonantajalleni ettei 
han auttanut eika neuvonut minua millaan tavoin saamaan 
tapaturmakorvausta vaikka onnettomuus ei ollut minun vikani 
vaan hanen." (374) 

1. Komiteanmietinto 1972, B: 119,$.119; ks. myosKoivukangas-Laakso, "Suoma
laisten siirtolaisten sosiaali-Iaaketieteellisista ongelmista Austral iassa" , Siirtolai
laisuus - Migration, 1 - 1975, 9 - 21. 
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Muuan eronnut rouva kertoi saaneensa viimeiset kaksi vuotta avustusta 

kirkolta, koska han muuten olisi nahnyt suoranaista nalkaa ja kylmaa, koska sai

rauskulut vuosittain olivat suuremmat kuin tulot. (389) Maassa ei ole valtiollis

to sairausvakuutusta (341), ja monet siirtolaiset olivat laiminlyoneet vakuutustur

van hankkimisen. Tama taos lienee osaltaan jobtunut huonosta kielitaidosta. Ter

veydenhoitoon ja sosiaal iturvaan 01 ivat tyytymattomimpia v. 1955 jalkeen saapu

neet siirtolaiset; aikaisemmin tulleilla nama asiat lienevat olleet jo kunnossa. 

Toiseksi tarkein tyytymattomyyden syy oli "huonot ja kalliit asunnot." 

Varsinkin askettain tulleille siirtolaisille, ja eritoten naisille, tama on ollut 

hyvin keskeinen ongelma, 1 kun v. 1955 aikaisemmin saapuneista ei kukaan 

kiinnittanyt huomiota tahan puutteeseen; myos asuntoasiat lienevat olleet van

hemmilla siirtolaisilla kunnossa. 

Uudemmat siirtolaiset, ilmeisesti heikomman kielitaitonsa takia, valitti

vat vanhempia enemman my os virastojen ja liikkeiden hidasta ja tylya kohtelua. 

"Kaupoissa palvellaan paremmin pukeutuneita nopeammin ja 
paremmin." (374) 

"Myyjat kaupoissa hymahtelee ja jopa kieltaytyy palvelemas
ta, Syy: ei osaa kyll in hyvin sel ittaa asiaansa (kohtel iaasti). 
Kielitaito kun on huono." (389) 

"Virkamiehissa on sellaisia joilla on ns. vaihdevuodet koska 
ne o.vat kaytoksel toon suorastaan (sikoja ja byrokraatteja) . " 
(394) 

"1966 tyonval itystoimistossa Melbournessa (Fitzroy) kerrottiin: 
'Mita sino tonne tulet, kun et osaa kieltakaan. 'II (310) 

Suuren maan virastoissa ja kaupoissa on aina ihmisia, jotka suhtautuvat 

negatiivisesti siirtolaisiin, mutta esim. virkamiesten asennoituminen voi osaltaan 

johtua si irtolaisten kayttoytymisesta . Sen sijaan monien I iikkeiden henkilokunnan 

palvelualttiudessa on toivomisen varaa omienkin (ja varsinkin vaimoni) havainto

jen perusteella. Myyjiksi lienee paatynyt ihmisia, jotka e ivat tunne olevansa 

amalIa alallaan ja jotka "purkavat" negatiivisuuttaan asiakkaaseen - varsinkin 

huonosti kielta puhuvaan siirtolaiseen. 

1. Vertasipa eras vastaaja muuttamista "karhunkopista kengurunkoppiin asumaan. " 
(193) 



Taulukko 5.2. Hirkein tyytymattomyyden aihe Austra l iassa 

I m;h;" 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
! tyytymaton 

n % n % % % n 0/0 n % n n 

terv . ho i to j a sos . turva 1 4 1 2 19 20 18 19 37 19 
huonot ja kalliit as . 3 3 8 8 11 6 
virastojen ja liikkeider 
tyly kohtelu 9 9 8 8 17 7 
ilmasto ja luonto 2 9 2 5 6 6 10 10 16 8 
eparehell. ja rikoll. 1 4 2 11 3 7 7 7 8 8 15 8 
likaisuus 1 4 1 5 2 5 2 2 3 3 5 3 
kou I utus jarjeste I rna 1 4 l' 5 2 5 1 1 3 3 4 2 
takapaj. ja van hoi II . 1 5 1 2 5 5 2 2 7 4 
ennakkolvulot 3 13 1 5 4 9 1 1 1 
huonot tulot 3 3 2 2 5 3 
tyytymaton austral. 

suomalaisiin 2 11 2 5 4 4 3 3 7 4 
tulkki-ym .avun puute 1 5 1 2 2 2 1 1 3 1 
yks i na i syys 2 11 2 5 2 2 2 1 
yl. tyytym .kaikkeen 2 2 2 2 4 2 
huono tyol')saanti 2 2 2 1 
pi tkat tyomatkat 1 5 1 2 1 1 2 2 3 2 
suuret verot 3 3 1 1 4 2 
kallis elintaso 1 1 1 1 2 1 
tyytym . ruok i i n 
tyytym. austral iala is iin 1 4 1 2 
muu syy 7 31 5 26 12 29 21 22 12 12 33 17 
ei tyytym. ollenkocln 6 26 2 10 8 19 8 8 9 9 17 9 
yhteensa 23 99 19 99 42 99 98 100 97 99 195 10 

1966 - 70 

miehet naiset yht. 

n % n % n 0/0 

16 15 17 17 33 16 
14 12 14 14 28 14 

8 7 7 7 15 7 
6 5 8 8 14 7 
5 5 3 3 8 4 
9 8 9 9 18 9 
5 5 8 8 13 7 
5 5 2 2 7 3 
5 5 2 2 7 3 
5 5 3 3 8 4 

1 1 1 
4 4 2 2 6 3 
3 3 3 1 
1 1 1 1 2 2 
1 1 2 2 3 1 

1 1 1 
2 2 1 1 3 1 

1 1 1 
13 12 16 16 29 14 
4 4 4 4 8 4 

1 08 1 00 100 100 208 1 00 

vastaajat 

miehet naiset yht. 

n % n % n 0/0 

36 17 35 17 71 16 
17 7 22 10 39 9 

17 7 15 7 32 7 
14 6 18 8 32 7 
13 6 13 6 26 6 
12 5 13 6 25 6 
7 3 12 6 19 4 

10 4 5 2 15 3 
10 4 4 2 14 3 
8 4 5 2 13 3 

5 2 5 2 10 2 
6 3 4 2 10 2 
3 1 4 2 7 2 
3 1 3 1 6 1 
1 3 1 4 1 
1 3 1 4 1 
3 1 1 0.5 4 1 
2 1 1 0.5 3 1 
2 1 1 0.5 3 1 
1 1 0.5 2 

41 19 33 15 74 17 
18 8 15 7 33 7 

230 100 217 100 447 100 

"""ex> 
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Samalla tavoin kuin asuntoihin, naiset ovat olleet miehia tyytymattom(jm

pia Austral ian i1mastoon ja luontoon. Tahan ryhmaan kuuluvat seka Mount Isan 

kuuma ja polyinen ilmasto etta etelaisempien osien kylmyys talvella ja myrkyl-

I i set kaarmeet j a hyon te i set. 

"Valitettavasti en pysty tyohon, vaikka kylla saisin tyopaikkaa, 
olen kuuman soan takia pysyvaisesti sairas, niinkuin joku pro
sentti suomalaisista on." (303) 

Yleinen tyytymattomyyden aihe, varsinkin kauemmin maassa olleilla, oli 

eparehellisyys ja rikollisuus. 

"selvCit lupaukset eivCit merkitse mitaan" (264) 
"Hyvin va han ihmiset ovat sanallaan." (385) 
"Kauppiaat ovat rosvoja." (227) 
"YrittavCit kaupoissa 'Iyoda linssiin ' ja valehtelevat, ovat onnis

tuneetkin monesti." (314) 
"Eniten minua harmitti alussa se, etta luvataan alttiisti mutta 

ei pideta lupauksia." (046) 

K ieltamCitta Austral iassa on aika tavalla vallalla "tomorrow" -tyyl ia. 

Sen sijaan selvissa rikollisuuteen viittaavissa eparehellisyyksissa olisi mielenkiin

toista tietaa, missa maarin ne ovat tulleet syntyperaisten australialaisten tai luke

mattomien esim. etelaaurooppalaisten siirtolaisten taholta, joilla on ollut taipumus

ta hakeutua kaupan piiriin . 

Myos maan likaisuuteen (kadut, ihmiset jne.) olivat australiansuomalaiset 

tyytymattomia. 

"Minulla ei ole valittamista tyon, asunnon tai Australialaisten suh
teen muuta kuin vallitsevasta epasiisteydesta, joka pistaa silmaan 
kaikkialla." (092) 

Johtuneeko tasta epasuorasti, etta suomalaisnaiset ovat suosittuja siivoo

jina. Erityisesti arvosteltiin keittioiden ja sairaaloiden likaisuutta ja "Iihakau

passa jauhinl iha ammennetaan kosin asiokkaan pakettiin." (055) Tama lienee poik

keuksell ista mutta "ruokatavara kaarittyna sanomalehteen" (385) lienee yleisempaa. 

Puhtaus Australiassa - huomioon ottaen lampiman i1maston - on kylla jaljessa suo

malaisesta tasosta. 
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Koulutusjarjestelmaa pitivat varsinkin naiset epatyydyttavana. Eniten 

arvosteltiin koulujen varojen keraysta ja lasten ruumiill ista kuritusta. 

"Koululaisista tehdaan vakisin laatikkoihmisia persoonallisuus 
ja yksilollisyys ei tule kysymykseen. Opetus ei tasmallista. 
Opettajat voivat kayttaa ruum iillista rangaistusta viela ar
mon v. 1970." (029) 

Matkoillani Australiassa kuulin Adelaidessa valitettavan tasta asiasta, en

ka epaile sen todell isuutta, huomioon ottaen tosin mahdoll isen I iioittelun. Eri

tyista katkeruutta aiheutti se, jos kuritus oli johtunut suomalaislasten huonosta 

englanninkielentaidosta. 

Muutama prosentti vastaajista 01 i tyytymaton Austral ian vanhoill isuuteen 

ja takapajuisuuteen: "Vanhanaikaisuus ja monimutkaisuus joka asiassa" (284), 

"ikivanha tyomaapolitiikka, tyomies on muuli." (391) ja askettain saapunut 

Suomeen paluuta suunnitteleva vastaaja kirjoitti: 

"Olen kuuden kuukauden aikana tehnyt havainnon, etta tama 
maa on noin 10-15 vuotta jaljessa kehityksesta kaikilla aloil
la. En jaksa ymmartaa mita hyotya siirtyminen ajassa ja kehi
tyksessa taaksepain on ihmiselle." (060) 

Kieltamatta Australia on jossain maarin konservatiivinen maa, mutta 

varsinkin juuri tulleet siirtolaiset, tuntematta tarkemmin maan erityisoloja esim. 

ilmastoa, tekevat usein liian hatikoityja johtopaatoksia. 

Ennakkoluuloista olivat joutuneet eniten karsimaan kauimmin maassa 

olleet siirtolaiset; ilmeisesti sodan jalkeisen runsaan siirtolaisuuden ansiosta 

varsinaiset australialaiset ovat tottuneet siirtolaisiin. Usein ennakkoluulot liit-

tyivat tyopaikan hakuun . "Migrant on toisarvoinen, vaikka kyvyt edellyttaisi

vat toimen saamiseen." (029) Objektiivista suhtautumista tilanteeseen kuvaa 

eraan vastaajan lausunto: 

"Tapojen erilaisuus tai oman sanonnan ei-selvyys aikanaan ai
heuttanut ehka silmaluomen kohotusta, mutta "Roomassa elet
tava kuin roomalainen ' - varmasti taalla pal jon vahemman 
, peraankatsomista' tapojen suhteen kuin mita meilla Suomes
sa 01 isi vastaavissa tapauksissa ... " (277) 

Ennakkoluulot liittyvat laheisesti suomalaisten ja australialaisten valisiin suhtei

siin, mita kysymysta kasitellaan erikseen liiteosassa II. 

Joillekin siirtolaisille on yksinaisyys ja koti-ikava ollut suurin tyytymat-
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tomyyden syy Austral iassa. Askettain tullut (1969) poikamies piti yksinaisyytta 

suurimpana tyytymattomyyden aiheena ja totesi, etta se onkin sellainen asia, jo

ka kumoaa kaikki hyvat puolet. (372) Toinen taas val itti kunnoll isen naisseuran 

puutetta ja helppoutta saada viinaa (364) Unkarilaisen kanssa naimisissa oleva rou

va sanoi olevansa I iian ujo ystavystymaan austral ialaisten kanssa ja tuntevansa it

sensa vieraaksi ja Austral iaan kuulumattomaksi. Haaveillen myohemmasta paluus

ta Suomeen han 01 i tyytymaton Austral iassa si ihen, etta 

"Ei voi kavella metsassa marjoja poimimassa. Ei kuule suoma
laista musiikkia, I iian kuuma kesalla. Koivut pihassa kuol i
vat. Ei ole suomalaisia tuttuja. Kieli voi unohtua." (387) 

Eraan toisen mielesta oli suurin tyytymattomyyden aihe: "Liian vahan suomalaisia." 

(222) Joku valitti, ettei radiosta tule suomalaista ohjelmaa. Han tapasi kuunnel

la Suomesta klo 3 yolla. (273) Joku taas kaipasi jarvia, saunaa (019 ja 378) jne. 

Suhteita suomalaisuu~een (ja koti-ikavan ilmentymia) kasitellaan yhteyksia Suo

meen ja takaisinpaluuta koskevissa luvuissa 6. ja 8. 

Muista tyytymattomyyden aiheista yleisia olivat huonot liikenneyhteydet 

ja tyCimatkojen pituus ja erityisesti "ammattipatevyyden monimutkainen hyvaksy

misperiaate." (209) Jotkut olivat tyytymattCimia liialliseen tyomaaraansa, var

sinkin karjataloutta harjoittava maanviljelijaperhe, jolla oli tyota seitsemana 

paivana viikossa. (301) Toisellakin vastaajalla tyytymattCimyytta aiheutti liial

linen ylitCiidenmaara. (171) 

Sen I isaksi, etta monet 01 ivat jattaneet vastaamatta tyytymattCimyyden syi

ta koskevaan kysymykseen, yli 7 prosenttia ilmoitti selvasti, etteivat he ole tyy

tymattomia ollenkaan; lahes viidennes ennen v. 1955 tulleista, mutta vain 4 % 

1960-luvun lopulla tulleista. "Ei kulkurin yleensa passaa olla tyytymatCin mihin

kaan", totesi eras vastaaja lakonisesti. (398) 

Edella esitetty perustuu lahinna taulukon 5.2. tarkeimpaan tyytymCittCi

myyden syyhyn. Vain noin kolmannes vastaajista ilmoitti toisen ja kolmannen tyy

tymattomyyden syyn, eika nain saatu kuva poikkea pal joa tarkeimmasta syysta. 

Taulukosta 1.29. ilmenee, etta terveydenhoito ja sosiaaliturva on selvasti ensi

sijainen tyytymattCimyyden syy, mutta asuntokysymys esiintyy hieman yleisemmin 

toisena ja kolmantena syyna. Virastojen ja liikkeiden tyly kohtelu, eparehellisyys 

ja rikollisuus ovat ensisijaisiksi koettuja tyytymattCimyyden syita, kun taas esimer-
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kiksi likaisuus, takapajuisuus ja vanhoillisuus ovat olleet toissijaisempia. Tyyty

mattomyys australialaisiin on ollut vahaista kautta linjan, mutta on yleisempaa 

toisena ja kolmantena syyna (3.4 %) kuin ensimmaisena (0.4 %). 

Yhteenvetona austral iansuomalaisten tarkeimm ista tyytymattomyyden syis

ta voidaan lainata seuraavaa vastausta: 

"1. Huono sosiaal i turva 
2. Asunnot kylmia 
3. Muu tyytym. johtaa valittom . tai valillisesti oman 

kiel itaidon puutteell isuuteen." (386) 

5.3. Yleinen tyytyvaisyys - tyytymattomyys - jakautuma 

Kokonaisuudessaan haastateltujen australiansuomalaisten tyytyvaisyys -

tyytymattomyys - akselia tarkasteltaessa taulukko 5.3. osoittaa, etta runsas kol

mannes on hyvin tyytyvaisia Australiaan, suurin osa on melko tyytyvaisia ja vain 

6.5 % tyytymattomia. Miesten ja naisten val ilia ei ole, suuria eroja; vain "hyvin 

tyytymattomia" ovat naiset, varsinkin 1960-luvun lopulla tulleet, hieman miehi-

a lukuisampia. Ennen v. 1955 menneissa ei ollut ketaan tyytymattomia, hyvin tyy

tyvaisia oli noin 60 % kun viimeisella jaksolla tulleista vain 19 %. 

Taulukosta 5.4. ilmenee, etta hyvin tyytyvaisten oleskeluaika on miltei 

poikkeuksetta pidentynyt. Sama suuntaus esiintyy myos melko tyytyvaisten ryhmas

sa, kun taas tyytymattomissa on suuntausta oleskeluajan Iyhentymiseen havaitta

vissa (siita huol imatta, etta luvut ovat pienia). On kuitenkin muistettava, etta 

varhaisemmista siirtolaisista tyytymattomat ovat joko palanneet Suomeen, kuol

leet tai muuttuneet tyytyvaisiksi tai eivat kaikissa ryhmissa ole vaivautuneet vas

taamaan lomakkeeseen . Yleisesti katsoen taman tutkimuksen perusteella nayttaa 

silta, etta australiansuomalaisten ydinjoukko on oloihinsa tyytyvaisia ihmisia, 

vaikka huomioon otettaisiin viela sekin varaus, etta monet uskottelevat olevan-

sa tyytyvaisia, siten todistellen itselleen siirtolaiseksi lahtonsa hyodyll isyyden. 

"Austral iasta pitaa eniten ne ihmiset, jotka ovat olleet taloudel
I isesti heikossa asemassa Suomessa, ne jotka on hyvin voineet 
m}'os Suomessa, kaipaa takaisin ja ajattelee paluuta." (284) 



Taulukko 5.3. Yleinen tyytyvaisyyden aste 

ennen 1955 menneet ·1955 - 65 

tyytyva i syyden miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
aste 

% % % % % % n n n n n n 

hyvin tyytyvaisia 27 59 22 60 49 59 65 39 62 38 127 39 
melko tyytyvaisia 16 35 13 35 29 35 90 55 90 55 180 55 
tyytymattomia 6 4 4 2 10 3 
hyvin tyytymattomia 1 1 1 
ei tietoa 3 6 2 5 5 6 4 2 6 4 10 3 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset yht. 

n % n % n % 

30 21 23 17 53 19 
92 63 93 69 185 66 
18 12 11 8 29 10 
2 1 4 3 6 2 
4 3 4 3 8 3 

146 100 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset yht. 

n % n % n % 

125 34 111 32 236 33 
199 55 197 58 396 56 
24 7 15 4 39 6 

2 1 5 2 7 1 
11 3 14 4 25 4 

361 100 342 100 703 100 

In 
W 



Taulukko 5.4. Tyytyvaisyyden asteen ja oleskeluajan Iyhenemisen tai pitenemisen valinen vertailu 

hyvin melko 
tyytyvainen tyytyvainen tyytymaton 

oleskeluaika 
% % % % % n n 

Iyhent. 4 luokkaa 3 43 8 
Iyhent. 3 luokkaa 2 33 8 
Iyhent. 2 luokkaa 2 22 2 6 67 3 
Iyhent. 1 luokkaa 3 10 67 8 
sama kuin alkuper 40 94 39 34 136 56 23 
pident. 1 luokan 5 11 19 9 37 64 15 
pident. 2 luokkaa 12 29 '39 11 42 57 5 
pident. 3 luokkaa 14 34 42 11 45 57 
pident. 4 luokkaa 7 17 65 2 8 31 
ei tietoa 21 49 26 27 107 58 30 

yhteensa 100 236 100 396 100 

Oleskeluajan luokat: vahan aikaa tai pakoll inen 2 vuotta 
2v.-5v. 
5v.-10v. 
10v. jayli, muttaei pysyvasti 
lopun elamaa 

n 

3 
3 
1 
3 
9 
6 
2 

12 

39 

hyvin 
tyytymaton 

% % n 

43 14 
50 14 
11 
20 29 2 

4 14 1 
10 
3 14 

6 14 

100 7 

ei 
tietoa yhteensa 

% % n % % n % 

14 7 100 
17 1 6 100 

1 9 100 
13 2 15 100 

12 3 1 35 243 100 
16 4 7 8 58 100 

11 74 100 
4 1 1 11 80 100 
4 1 4 4 26 100 

64 16 9 26 185 100 

100 25 100 703 

Esim. jos alkuperainen ail-omus 01 i 2 - 5 v. ja 
haastatteluhetkinen lopun elamaa, oleskelu
aika on pidentynyt kolmella luokalla. 

~ 
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6. YHTEYDET SUOMEEN 

6.1. K irjeenvaihto Suomessa olevien sukulaisten ja ystavien kanssa 

Liitetaulukot 1.30-32. osoittavat siirtolaisten vanhempiensa, sisarustensa 

ja muiden henkiloiden kanssa kayman kirjeenvaihdon intensiivisyyden . Tilastot 

kasittavat Suomeen ja eraissa tapauksissa Ruotsiin kaydyn kirjeenvaihdon. Aikai

sempien siirtolaisten vanhemmat ovat ehka kuolleet, mutta viimeksi tulleiden suu

rella enemmistolla on viikottainen ja kuukausittainen kirjeyhteys vanhempiinsa 

(taulukko 1.30.). Sisarusten kanssa kayty kirjeenvaihto on hieman laimeampaa 

ja tapahtuu kuukausittain-neljannesvuosittain (taulukko 1.31.). Naiset ovat jon

kin verran miehia ahkerampia kirjeenkirjoittajia. Kirjeenvaihto muiden sukulais

ten ja ystavien kanssa tapahtuu tavall isimmin kuukausittain, nel jannesvuosittain 

ja harvemmin kuin kerran vuodessa (taulukko 1.32.). 

Intensiivista kirjeenvaihtoa kayvat viimeksi muuttaneet siirtolaiset, kun 

taas monet ennen v. 1955 menneista kirjoittelevat harvemmin - jotkut eivat kos

kaan. Vertailukohtia on vaikea hankkia, mutta omien kokemusten ja havaintoje

ni mukaan Australian oloissa kuukausittainen kirjeenvaihto Suomeen, mika on 

yleisinta australiansuomalaisille, edustaa kiinteata yhteydenpitoa entiseen koti

maahan. 

6.2. Rahan ja lahjojen lahettaminen Suomeen 

Australiansuomalaiset eivat yleensa laheta rahaa Suomeen; vain vajaa 

neljannes lahetti silloin talloin tai saannollisesti (taulukko 1.33.). Parin prosen

tin saannollisista lahettajista osa on ilmeisesti elatus- ym. maksujen suorittajia, 

mihin viittaa se, etta miehet lahettavat naisia saannollisemmin rahaa Suomeen. 

Tahan ryhmaan kuuluvat myos mahdoll ista Suomeen paluuta suunnittelevat henki

lot, jotka lahettavat rahaa Suomeen saastoon. 

Maassaoloajan pituudella ei ole suurta merkitysta rahan tai lahjojen lahet

tamiseen; vanhemmat siirtolaiset lahettivat enemman lahjoja kuin viimeksi saa-
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puneet (taulukko 1.33.). Tama johtunee lahinna vanhempien siirtolaisten parem

masta taloudellisesta asemasta myohemmin tulleisiin verrattuna; jolkimmaisilla 

ei ehka ole yksinkertaisesti ollut varaa lahettaa lahjoja Suomeen, vaikka halua 

01 isikin ollut. 

Voimakkaita yhteyksia Suomeen osoittaa, etta melkein kaikki siirtolaiset 

lohetti vat lahjoja Suomeen; rahaa sen sijaan lohetettiin vohemmon. Tavallaan 

v. 1955-65 saapuneiden omaleimaisuutta korostaa se, etta nama henkilot eivat 

kovin runsaasti laheta lahjoja Suomeen. Tamo osoittanee, etta he edustavat 10-

hinna perhesiirtolaisuutta ja jo lahtotilanteessa he ovat muita enemman pyrkineet 

irrottautumaan Suomesta. 

6.3. Onko sukulaisia ja tuttavia tullut haastatellun jalkeen Australiaan ? 

Jotta saataisiin jonkinlainen kuva Australian-siirtolaisuuden "Iumipallomai

sesta vaikutuksesta" eli ns. ketjusiirtolaisuudesta, vastaajilta pyydettiin joitakin 

tietoja jalkeensa tulleista sukulaisista tai tuttavista. Noiden henkiloiden absoluut

tiset lukumoorot on esitetty taulukossa 6.1. 

Taulukko 6.1. Onko sukulaisia ja tuttavia tullut haastatellun jalkeen Australiaan ? 

ennen v. 
keita 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 yhteenso 

iso 3 3 7 
aiti 4 1 5 
omia lapsia 1 14 15 
vel jia 8 13 13 34 
sisaria 2 10 12 24 
muita sukulaisia 32 32 31 95 
laheisia ystovia 4 37 20 61 
tuttavia 10 59 36 107 ~ 

yhteensa 58 172 116 346 
vastaajien lukumooro (83) (328) (281) (703) 

x) Sisaltaa kaksi tuttavaa, joiden paasiirtolaisten tuloajasta e i ole tietoa. 
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Suhteellisesti eniten omaisia ja tuttavia on tullut luonnollisesti kauimmin 

maassa olleille siirtolaisille. Sen sijaan v. 1955-65 tulleiden osuutta voitaneen 

pitaa pienena. Taman ajanjakson siirtolaiset edustavat paljolti henkiloita ja per

heyksikoita, joiden pyrkimyksena on ehka ollut irrottautua Suomesta pysyvasti 

ja heidan sukulaisuusiteensa lienevat olleet jossain maarin hollemmat kuin muiden 

ajanjaksojen siirtolaisilla. Sen sijaan v . 1966-70 menneilla, huomioon ottaen 

Iyhyen aikaperspektiivin, sivusiirtolaisten lukumaara on yllattavan suuri. Tahan 

on tietysti voinut vaikuttaa esim. se, etta ryhmasta Austral iaan lahtoa suunnit

televia joku on lahtenyt edelta ja sitten ilmoittanut havainnoistaan muille. Tal

lainen lienee yleista siirtolaisuuden huippukausina, jollainen Australian-siirto

laisuudessa oli juuri 1960-luvun loppu. 

Kun kokonaisuudessa sivusiirtolaisten osuus oli noin 50 % paasiirtolaisten 

maarasta ja tama luku tulee ilmeisesti kasvamaan, silla suomalainen siirtolaisuus 

Australiaan on nuortq, tama osoittaa ketjusiirtolaisuuden merkityksen, jonka 

funktio kaukosiirtolaisuudessa (kuten Austral iaan) lienee huomattavasti suurempi 

kuin esim . lahisiirtolaisuudessa Ruotsiin. 

Sen selvittamiseksi, kuinka pian paasiirtolaisen jalkeen sivusiirtolaiset 

ovat saapuneet, tarvittaisiin riittavan pitka aikaval i luotettavien suhdelukujen 

saamiseksi. Ainoastaan ennen v. 1955 menneista, joista suurin osa 01 i mennyt 

Australiaan jo ennen sotia, voidaan tehda pitemmalle menevia johtopaatoksia, 

vaikka luvut ovatkin hyvin pienia (taulukko 1. 34.). Kaksi laheisinta sukulaista 

(tai tuttavaa) saapuvat tavall isimmin aile viisi vuotta paasiirtolaisen jalkeen. Kun 

ennen v. 1955 saapuneiden ryhmassa suuri osa sukulaisista oli tullut yli 15 vuotta 

paasiirtolaisen jalkeen, talloin on otettava huomioon pula-aika ja toinen maail

mansota hidastavana tekijana. Kuitenkin taulukko 1.34. antaa aavistuksen siir

tolaisuuden yli vuosikymmenien ulottuvasta vaikutuksesta, ja on ilmeista, etta 

1950- ja 1960- luvun lopun huippukausien kerrannaisvaikutukset ulottuvat pit

kalle 1970- ja 1980- luvulle, vaikkei mitaan uusia siirtolaisaaltoja esiintyisikaan. 

Ketjusiirtolaisuuden klassinen muoto on, etta tietylta paikkakunnalta lah

tomaasta mennaan tiettyyn paikkaan tulomaahan aikaisemmin menneiden sukulais

ten ja tuttav ien vetovoiman vaikutuksesta . Parhain esimerkki Austral ian-si irtolai

suudessa on lohtajal a isten asettuminen Long Pocketiin Queenslandissa. Tama siir

tolaisuus tapahtui paaasiassa ennen sotia, ja voidaan o lettaa, etta lahtopaikka-
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kunnan merkitys on ollut hyvinkin suuri esim. vuosisadan vaihteessa, jolloin saa

vutettiin Suomen kaukosiirtolaisuuden huippuluvut, verrattuna 1950- ja 1960- lu

vun mobiilimpaan yhteiskuntaan. Niinpa voimakkaan maansisaisen ja myos ulkoi

sen (lahinna Ruotsin) muuttoliikkeen aikakaudella ei liene suurta merkitysta silla, 

ovatko paa- ja sivusiirtolainen lahtoisin esim. samasta pitajasta. Sen sijaan vie

raissa oloissa lienee ollut melkoinen merkitys (ainakin aluksi), jos on voinut asua 

samalla paikkakunnalla kuin aikaisemmin tulleet tutut henkilot. 

Taulukko 1.35. osoitta, etta yli 60 %:lla kahdesta laheisimmasta sivusiir

tolaisesta oli ensimmainen asuinpaikka ollut sama (tai ainakin suhteellisen lahel

la) kuin paasiirtolaisella. Useimmiten asuinpaikka oli ollut sama tapauksissa, jois

sa paasiirtolainen oli saapunut v. 1955-65. 

Sen sijaan yli puolet sivusiirtolaisista ~sui tutkimusajankohtana (v. 1970) 

eri paikassa kuin heidan paasiirtolaisensa. Vaikka luvut ovat pienia, yleisinta 

asuinpaikan vaihto nayttaa olleen ennen v. 1955 saapuneiden paasiirtolaisten 

ryhmassa , lahinna ehka siita syysta, etta heilla on ollut pisin aika vaihdella 

asuinpaikkoja. 

Taulukon 1.35. perusteella voidaan todeta ketjusiirtolaisuuden vaikutus 

asuinapaikan valintaan maahan saavuttaessa. Myohemmin, kun on totuttu maan 

oloihin, osa luonnollisesti vaihtaa asuinpaikkaa, mutta silti viela lahes puolet 

asui haastatteluhetkella paasiirtolaisen laheisyydessa, minka puolestaan voidaan 

katsoa osoittavan suomalaisten taipumusta muodostaa jossain maarin kansallisia 

kokonaisuuksia - piirre, joka varsinkin etelaeurooppalaisilla on hyvin yleinen. 1 

Talloin ovat tyo- ja asunto-olot tietenkin ratkaisevia, mutta kun ne tulevat tyy

dytetyiksi, suomalaiset asuvat mielellaan maanmiestensa laheisyydessa. Tosin tal

la seikalla ei nykyaikana ole niin suurta merkitysta kuin joskus aikaisemmin, sil

la yksityisautojen aikakaudella jossakin kaupungissa asuvat saman kansallisuu

den jasenet voivat muodostaa kiintean kokonaisuuden, vaikka asuimot ovat ha

jallaan. 

Eraissa tapauksissa ketjusiirtolaisuus tietyille paikkakunnille lienee ollut 

hyvinkin voimakasta. Esim. Mount Isan helluntaiseurakunnan jasen, joka to tesi 

etta heidan omaan lahtoonsa 01 ivat vaikuttaneet Austral iassa olevat ystavCit, 

1. Ks. Price, Southern Europeans in Australia, passim. 
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ilmoitti, etta omia lapsia oli saapunut yksi ja tuttavia kaikkiaan 15. Vastatul

leille oli annettu asunto ja ruoka. (005) Luku on melko suuri, ja viittaa aikai

semmin mainittuun helluntailaisten ketjusiirtolaisuuteen tahan kaivoskaupunkiin 

(s. 70 ) . 

Toisen voimakkaan ketjusiirtolaisuuden yhtena lenkkina saapunut (v. 1969) 

perhe 01 i jo v. 1970 ehtinyt saada miehen sisaren ja vaimon vel jen seka 12 muu

ta sukulaista ja 4 ystavaa. (393) Ajallisesti tama edustaa uusimman siirtolaisuu

den huippukautta. Osana ketjusiirtolaisuutta varhaisempina aikoina sukulaisten 

taytyi usein avustaa matkakustannuksissa: "Olemme maksaneet matkat lainaamal

la heille rahat." (280) Avustetun siirtolaisuuden aikana taas yleinen on tapaus, 

etta sukulainen tai ystava saapui samalle paikkakunnalle ja "Han asui meidan 

luonamme alkuun muutamia kuukausia ja paasi samaan paikkaan tyohon, jossa 

mina olin." (307) Kasitykseni on, etta australiansuomalaiset ovat olleet hyvin 

varovaisia - jos ovat tehneet ollenkaan - pyytamaan ketaan saapumaan Austra

liaan. Kuitenkin halukkaat tulijat on otettu hyvin vastaan ja yritetty auttaa 

alkuun kaikin tavoin. Mika osuus mahdollisella yksinaisyydella ja koti-ikaval-

la on ollut tassa prosessissa, on vaikeasti selvitettavissa. 

6.4. Onko vieraillut Australian ulkopuolella ? 

Lahes nelja viidesta vastaajasta ei ollut Australiaan tulonsa jalkeen 

kaynyt missaan maan rajojen ulkopuolella (taulukko 1.36.). Ennen v. 1955 

tulleista runsas kaksi kolmasosaa oli vieraillut tai asunut Suomessa, mutta vii

meksi tulleista tuskin kukaan; keskimmaisena ajanjaksona 1955-65 tulleista 

melkein joka neljas oli kaynyt Suomessa. Miehet olivat naisia hieman enemman 

vierailleet vanhassa kotimaassaan. Pitkasta etaisyydesta johtuen Suomen-matka 

on lahinna taloudellinen kysymys, joten miehilla, joista monet lisaksi olivat 

poikamiehia, lienee ollut tahan paremmin varaa. 

Tavallisinta oli Suomessa vierailu 5-9 vuotta saapumisen jalkeen (tau

lukko 1.37.). Kuitenkin ennen v. 1955 menneilla on ollut yleisinta vierailu 

20 vuotta siirtolaiseksi lahdon jalkeen. Nama henkilot olivat saapuneet enim

makseen 1920-luvulla, joten ensin 1930-luvun lamakausi ja sitten toinen maa-



160 

ilmansota ovat aiheuttaneet viivytyksen. Vuosina 1955-65 tulleet ovat vierailleet 

tavallisimmin 2-9 vuotta tulonsa jalkeen; 1960-luvun lopun siirtolaisista oli tus

kin kukaan viela ehtinyt v. 1970 vierailla Austral ian ulkopuolella. 

Tavallisimmin siirtolaiset ovat kayneet vain kerran Suomessa (taulukko 1.38.), 

mutta olipa joukossa pari kuusikin kertaa kaynytta. Tallaiset henkilot ovat mahdol

lisesti paasset matkustamaan ammattinsa ansiosta, esim. liikenteen ja merenkulun 

piirissa toimivina, tai/ja he i lmeisesti kuuluvat sellaisten siirtolaisten ryhmaan, 

joilla on hyva olla vain matkalla. 

6.5. Aikooko vierailla Suomessa tai palata pysyvasti ? 

Useimmat australiansuomalaiset aikoivat vierailla Suomessa, mutta vain 

9 % aikoi jaada Suomeen pysyvasti (taulukko 1.39.). Kauimmin maassa olleiden 

(ennen v. 1966 saapuneiden) suunnitelmissa on yleisinta pelkka vierailu, ja vain 

pari prosenttia naista aikoi jaada Suomeen pysyvasti, kun taas 1960-luvun lopul

la saapuneista lahes joka viides aikoi palata Suomeen lopull isesti. On mielenkiin

toista, etta lahes puolet naista uusimmista siirtolaisista ei tiennyt, aikoivatko he 

vierailla Suomessa ollenkaan, mutta toisaalta kukaan ei ollut selvasti paattanyt 

olla kaymatta Suomessa kuten jotkut vanhemmista siirtolaisista (ehka ikansakin 

puolesta) . Naiset aikovat miehia enemman vierailla tai palata pysyvasti Suomeen, 

joten tassa ilmenee naisten lujempi kiintymys entiseen kotimaahan. 

Suurin osa vastaajista ei tiennyt vierailunsa tarkkaa ajankohtaa (taulukko 

1.40.). Yleinen piirre on, etta kauimpana tulevaisuudessa on viimeksi tulleiden 

siirtolaisten Suomen matkan ajankohta. Toiselta puolelta useimmat viimeksi tul

leista aikovat vierailla lahimman vuoden sisalla ( 17.6 %), kun taas vastaava lu

ku v. 1955-65 tulleilla on vain 7.6 %. Monet keskiryhman siirtolaiset olivat kay

neet Suomessa 5-9 v. saapumisensa jalkeen, kuten taulukko 1.37. osoittaa, eli 

1960-luvun jalkimmaisella puoliskolla. Mutta on myos mahdollista, etta keskiryh

man siirtolaiset eivat i'unne mielenkiintoa Suomea kohtaan samassa maarin kuin 

aariryhmat . 

Suomen- vierailuja tarkastehaessa on muiste ttava matkan pituus ja siita ai

heutuneet kustannukset. Tosin viime vuosina halvat tilauslennot, mm. Suomalaisen 
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Kulttuuriseuron jarjestamat, ovot tehneet motkot suhteellisen holvoiksi. Motka

kustannuksia on kuitenkin verrattava yleiseen ansiotasoon. Muuan austral iansuo

malainen tuttavani, joka oli tullut 1920-luvulla ja ollut tyossa kaupungin katu

rakennusosastolla, 01 i tehnyt nel ja matkaa $uomeen (i Ime isesti laivalla). $uomes

sa joku oli kysynyt hanelta, ovatko ansiot Australiassa paremmat kuin $uomessa. 

Vanha siirtolainen oli vastannut kysymalla: "Milloin olet kuullut, etta monttu

mies $uomesta olisi kaynyt lomalla Australiassa ?" 

Pysyvaista $uomeen paluuta suunnittelevasta 61 henkilosta, joiden tulo

vuosi on tiedossa, 38 oli tullut v. 1968-70, eli viimeksi kuluneena kahtena ja 

puolena vuotena; aikaisemmin tulleista useimmat paluuhalukkaat olivat ilmei

sesti ehtineet jo lahtea Austral iasta. 

$uomeen pysyvasti aikovien ammattijakautuma 01 i seuraava: 

kirvesmiehia 
metal I imiehia 
kaivosmiehia 
sahkomiehia 

Miehet % 

30.0 
18.0 
6.7 
6.7 

maanvil jel i joita 
tehdastyolaisia 
muita 

6.7 
6.7 

33.2 
yhteensa 
(n) 

100.0 
( 30 ) 

Naiset 

kotirouvia 
teksti i I ityolaisia 
siivoojia tms. 
konttoristeja tms. 
muita 

% 
64.5 
9.7 
6.5 
6.5 

12.8 

100.0 
( 31 ) 

Vertailu kaikkien vastaajien ammattijakautumaan osoittaa, etteivat pysyvaa 

$uomeen paluuta suunnittelevat kuulu ammatil I isessa jakautumassa esim. heikommin 

toimeentulevaan ryhmaan, kuten ehka voisi olettaa. Miesten osalta vertailu tau

lukkoon 3.11., tulotason huipulla oleviin ammatteihin, osoittaa, etta yleisesti 

ottaen pysyvasti paluuta aikovien ammatit ovat tyypillisia australiansuomalais

ten ammatteja, joihin useimmiten liittyy myos hyva toimeentulo. IImeisesti muut 

kuin taloudelliset seikat saatelevat suuressa maarin takaisinpaluuhalukkuutta . 

Taulukossa 1.42. on tarkasteltu pysyvaa paluuta suunnittelevien yleista 

tyytyvaisyytta oloihinsa Australiassa seka verrattu tata kaikkiin vastaajiin taulu

kon 5.3. pohjalta. Mielenkiintoisin piirre on, etta kaksi kolmasosaa naista pa

luuhalukkoista oli melko tyytyvaisia Australiaan. Toiseksi suurin ryhma oli tyyty-
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mattomia (14.8 %), kun taas hyvin tyytyvaisia oli vain 8.2 % verrattuna koko 

populaatioon 33.6 %:iin. Kun nuoremmat siirtolaiset olivat tyytymattomampia, 

muutamat ennen v. 1955 menneet, takaisinpaluuta suunnittelevat henkilot olivat 

tyytyvaisia (mahdollisesti jo elakeiassakin). 

Verrattaessa taulukon 5.2. mukaisia yksittaisia tyytymattomyyden kohteita 

ei havaita suuria eroja. Mielenkiintoisimmat havainnot ovat, etta 6.6 % pysyvas

ti palaaviksi ilmoittautuneista oli yleisesti tyytymattomia kaikkeen (kaikista vas

taajista 1.3 %) ja etta toiseksi 4.9 %:lla naista paluuta suunnittelevista henki

loista oli yksinaisyys ja koti-ikava tarkein syy (kaikista vastaajista 1.6 %:lIa). 

Taulukon I. 41. mukaan 62.3 % pysyvaa paluuta suunnittelevista ei osaa 

arvioida paluunsa tarkkaa ajankohtaa ja neljannes aikoi palata lahimman viiden 

vuoden kuluessa. Takaisinpaluun aikaa on usein vaikea maaritella tarkasti, silla 

se ri ippuu mm. taloudell isesta ti lasta, lasten koulutuksesta - ja tietysti myos 

oloista Suomessa. Mutta on mahdoll ista, jopa todennakoista, etta useassa tapa

uksessa vuosien kuluessa suunnitelmat muuttuvat lahinna Australian eduksi. 

6.6. Yhteydet Suomeen kokonaisuudessaan 

Edella esitetyn perusteella voidaan todeta, etta austral iansuomalaisi Iia on 

kiinteat ja laheiset suhteet Suomeen, mika ilmenee mm. vilkkaana kirjeenvaih

tona, lahjojen lahettamisena ja runsaina vierailuina vanhassa kotimaassa. Sen 

sijaan kovinkaan monet eivat 9io jaada pysyvasti Suomeen; ennen v. 1966 tul

leista vain pari prosenttia, mutta viimeksi tulleista melkein joka viides. Pysyvaa 

paluuta suunnittelevilla lienee ollut sopeutumisvaikeuksia keskimaaraista enemman, 

sOia he olivat huomattavasti populaatiota tyytymattomampia Australiaan. 

Suurin osa naista tulee ilmeisesti palaamaan takaisin (tai on jo palannut v. 

1970 jalkeen) Suomeen, mutta pysyvastikin Australiaan jaoneiden suomalaisten 

juuret ovat vielo syvollo Suomen maaperasso. Ne ovat lohinno tunteenomaisia, 

yli seitsemon meren ulottuvia "ilmajuuria': 
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7. TOISEN POLVEN AUSTRALIANSUOMALAISET JA HEIDAN SUOMALAISUU
TENSA SAILYMINEN 

7.1. Perustietoja 

Taman tutkimuksen pohjana olevalla haastattelulomakkeella keskityttiin en

simmaisen polven siirtolaisiin, mutta samalla pyrittiin saamaan joitakin tietoja 

myos toisen polven siirtolaisista, varsinaisten siirtolaisten lapsista. Tama on hyvin 

heterogeeninen ja vaikeasti tutkittava joukko; toiset ovat saattaneet olla jopa 

taysi- ikaisia maahan tullessaan , toiset taas ovat syntyneet Austral iassa. Vaikein 

ongelma on kuitenkin se, etta tutkittavana ajankohtana suurin osa suomalaisten 

siirtolaisten lapsista oli viela alaikaisia, siis keskella sopeutumis- ja muuntumis

prosessia, jonka lopputulos jaa viela hamaraksi. Kuitenkin voidaan eraita tuloksia , 

mm. kielellista kayttaytymista koskevia, pitaa yleispatevina, poikkileikkauksen 

omaisesti osoittaen kaynnissa olevan kehityksen suuntaa. 

Haastatteluun osallistuneella 399:lIa vastaajayksikolla oli 837 lasta. Naista 

423 poikia ja tyttoja 404 (10 ei tietoa). Naista 837 lapsesta oli yli 20-vuoti-

aita 317 eli 38 %, aile kouluian 01 i 149 eli 18 %. Lasten syntymapaikat 01 ivat 

seuraavat: 
% n 

Suomi 583 69.7 
Australia 217 25.9 
muu 25 3.0 
ei tietoa 12 1.4 
yhteensa 837 100.0 

Ovatko lapset syntyneet ennen vai jalkeen siirtolaiseksi lahdon, riippuu rat

kaisevasti vanhempien siirtolaisenaoloajan pituudesta. Vanhempien tuloaikojen mu-

kaan lapset olivat syntyneet seuraavasti: 

syntymaaika 
ennen 1955 menneet 1955-65 1966-70 yhteensa 

% % % % 
ennen "perheen" muuttoa 19.2 66.0 96.9 71.2 
jalkeen 80.8 34.0 3.1 28.8 
yhteensa 100.0 100.0 100.0 100.0 
n 99 438 290 8271 

1. Tasta lahtien, jos kokonaissumma on 827 eika 837, 10 tapauksessa "perheen" tulo
vuosi ei ole tiedossa. 
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Lasten kesk imaara i set I ukumaarat perhetta kohden 01 ivat seuraavat: 

ennen v. 1955 menneet 
1955 - 65 menneet 
1966 - 70 menneet 
yhteensa 

saapumishetkella 
0.36 
1.62 
2.24 
1.66 

haastatte I uhetke II a 
2.11 
2.55 
2.38 
2.42 

Lasten keskimaaraisia lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon, etta en

nen v. 1955 tulleitten lapsiluku on liian pieni siksi, etta haastattelussa oli runsaas

ti henkiloita, jotka olivat tulleet joko lapsina tai hyvin nuorina Australiaan. Sa

moin voidaan tulohetkisen lapsiluvun perusteella paCHella, etta v. 1955-65 tulleil

la on ollut vahemman lapsia kuin 1960-luvun lopulla saapuneilla. Sen sijaan pain

vastainen jarjestys perheen koossa haastatteluhetkella johtuu siita, etta 1960-luvun 

siirtolaiset, edustaen nuoria ikaluokkia, eivat haastatteluhetkeen mennessa olleet 

saavuttaneet perheittensa maksimikokoa siina maarin kuin aikaisemmin tulleet. To

dettakoon, etta talla hetkella suomalaisen perheen keskintiarainen lapsiluku on 

1.7. 

Lasten asuinpaikat: 

ennen 1955 menneet 1955-65 
asuinpaikka 
sama kuin "perheen" 
eri kuin "perheen" 

yhteensa 
n 

% 
57.6 
42.4 

100 .0 
99 

% 
71.7 
28.3 

100.0 
438 

1966-70 yhteensa 
% % 

92.1 77.1 
7.9 22.9 

100.0 100.0 
290 827 

Runsaalla kolmeneljasosalla lapsista 01 i sama osoi te (= sama postikoodi), joten 

heasuIvat kotona t.ai mahdollisesti aivan valittomassa laheisyydessa. Ennen v. 1955 

tulleiden siirtolaisten lapset ovat jo ikansakin puolesta asuneet enemman kodin ul

kopuolella kuin myohemmin saapuneiden lapset, joista suurin osa oli viela pienia 

tai kouluiassa. 



165 

7.2. Lasten koulutustaso ja ammatillinen asema 

Taulukko 7.1. Lasten koulutus (%), kaynyt tai kay parhaillaan 

taysi-ikaiset 
yl in koulutusaste kaikki lapset (yl i 20 vuotiaat) 

aile kouluian 17.8 
kansakoulu 36.2 21.8 
keskikoulua vastaava 19.7 19.9 
oppikoulu 8 .2 12.9 
yl iopisto tai korkeakoulu 2.7 10.7 
ammattikoulu 3.3 5.7 
tekninen koulutus 1.3 3.5 
kaupallinen koulutus 1.0 4.4 
sairaanhoito- tms.koulutus 1.3 3.2 
muut 1.6 6.6 
kurssikoulutus 0.6 2.8 
ei tietoa 6.3 8.5 

yhteensa 100.0 100.0 
n 837 317 

Yli 20-vuotiaiden toisen polven suomalaisten koulutustaso vaikuttaa melko 

korkealta ensimmaisen polven suomalaisiin verrattuna. Selitys tahan lienee lahinna 

Austral iassa tekemien i havaintojen perusteella, etta itse yleensa heikon koulutus

tason saaneet siirtolaiset pyrkivat kouluttamaan lapsiaan mahdollisimman pitkalle. 

Toiselta puolen on myos mahdollista, etta siirtolaisten lapset ponnistelevat keski

maaraista lujemmin opintiella. 

Siirtolaisten koulutustaso pyrkii yleensa jaamaan huonommaksi kuin kanta

vaeston lahinna puutteellisen kielitaidon ja vanhempien heikomman taloudellisen 

aseman vuoksi. T oukomaa viittaa tilastoihin, joiden mukaan Ruotsissa ainoastaan 

5 % suomalaislapsista jatkaa lukion teoreettisella linjalla pakollisen peruskoulun 

jalkeen. Syyna tahan on lahinna jatkomahdoll isuuksien puute kiel ivaikeuksien 

k• 1 
ta la. 

1. Toukomaa 1973, 53, Han ei kuitenkaan mainitse, mista tilastoista luku on 
saatu. 
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Taulukko 7.2. Lasten ammatit, jos annettu (%) 

vanhempien Austral iaan saapumisajat 

ammatti ennen 1955 menneet 1955-65 1966-70 yhteensa 
yl iopistokoulutus 10.7 2.9 4.2 
alemmat virkamiehet 23.2 9.3 10.8 12.7 
kauppa- teoll . johto 0.7 0.4 
itsenaiset kauppiaat 1.8 0.4 
maanvil jel ijat 17.9 1.4 5.1 
toimistovirkai I ijat 12.5 16.4 5.4 13.5 
armeijan ja pol.palv. 1.4 0.8 
ammattimiehet 10.7 23.7 5.4 182 
kauppa-apulaiset 1.4 5.4 1.7 
teoll isuustyolai set 1.8 4.3 21.6 6.3 
kul jetustyolaiset • 1.4 0.8 
palveluammatit 1.8 13.6 24.4 13.1 
kaivosmiehet 3.6 2.1 2.1 
maa- ja metsatyolaiset 3.6 5.4 1.7 
sekatyijlaiset 6.4 8.1 5.1 
ei tyijssa (kotirouvia yms.) 12.5 15.0 13.5 13.9 
yhteensa 100.0 100.0 100.0 100.0 
n 56 140 37 237 
(Iapsia kaikkiaan) 99 438 290 837 

Vaikka luvut ovat pienia, taulukko 7.2. antaa kuitenkin yleiskuvan toisen 

polven siirtolaisen ammatillisesta jakautumasta. Mielenkiintoisinta on lasten ja 

vanhempien ammattien vertailu (ks. taulukot 3.3. ja 3.4.). Ensimmainen havainto 

on se, etta lasten ammatit jakaantuvat tasaisemmin eri ryhmiin kuin vanhemmilla. 

Kun ensimmaisen polven suomalaiset olivat keskittyneet lahinna metalli- ja ra

kennusalojen ammattiryhmiin seka teollisuustyijlaisiin, huomattavasti harvempi 

lapsistaoli naissa tyijlaisammateissa. Vastaavasti kun vain muutama ensimmaisen 

polven si irtolainen 01 i hierarkian ylapaassa virkamies- ym. ammateissa, huomatta

va osa toisen polven suomalaisista oli saanut yliopistokoulutuksen tai oli alem

missa virkamies- tai toimistoammateissa. Kun vain pari prosenttia ensimmaisen 

polven siirtolaisista oli palveluammateissa, lapsista 13 % kuului tahan ryhmaan. 

Toisen polven suomalaiset ovat murtaneet palveluammateissa yleensa tarvittavan 

kielitaidon esteen, mika heidan vanhemmillaan on usein jaanyt tekemotta. 
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Myos lasten kohdalla maassaoloajan pituudella on ratkaiseva merkitys am

mattiin sijoittumisessa. Ennen v. 1955 tulleiden lapset ovat sijoittuneet parhai

ten, kun taos v. 1966-70 tulleiden tyoikaiset lapset ovat sijoittuneet lahinna 

teollisuuden ja palveluelinkeinojen piiriin. 

Kokonaisuudessaan australiansuomalaisten lapset ovat huomattavasti vanhem

piaan paremmassa ammatillisessa asemassa. Tama sosiaalinen nousuliike johtuu 

paaasiassa siita, etta lapset, usein kaytyaan koulunsa Australiassa, ovat voitta

neet heikosta kielitaidosta johtuvat vaikeudet. Yksi syy lienee my os aikaisem

min mainittu suomalaisten vanhempien halu antaa lapsilleen mahdollisimman 

hyva koulutus ja sen mukainen ammatti. Usein suomalaiset lapset ovat ehka 010-

jen ansiosta osoittautuneet tarmokkaiksi ja menestyviksi seka koulussa etta tyos-

sa, ja on ilmeista, etta 1950- ja 1960-luvun siirtolaisten lapset tulevat melkoi

sessa maarin tayttamaan vanhempien heihin asettamia toiveita. 

7.3. Lasten avioituminen 

Nuoren ikansa vuoksi vain pieni osa australiansuomalaisten lapsista oli eh

tinyt avioitua. Aviopuolison valinnassa on ratkaisevaa, minka ikaisena siirtolais

ten lapset ovat tulleet maahan; onhan selvaa, etta 14-vuotiaana saapuneen so

peutuminen ja mahdolli"nen avioituminen sen osana poikkeavat ehka suurestikin 

esim. 4-vuotiaana saapuneen vaiheista. Kun avioituneista suurin osaoli naimisis

so suomalaisen kanssa, tama osoittaa suomalaisten avioituvan runsaasti oman 

Taulukko 7.3. Lasten siviilisaaty ja puolison kansallisuus 

liian nuori naimisiin 
ei naimisissa 
naimisissa suomalaisen kanssa 
nairnisissa australialaisen kanssa 
naimisissa muun kansall isuuden omaavan kanssa 
ei tietoa 

yhteens Ci 

n 

464 
232 

58 
49 
25 

9 

837 

% 

55.4 
27.7 
9.9 
5.9 
3.0 
1.1 

100.0 

kansallisuutensa sisalla, ja taman voidaan osaltaan katsoa heijastavan voima-
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kasta yhteydenpitoa oman kansallisuuden piirissa ja taten jossain maarin heikkoa 

sosioalista sopeutumista, mutta asia vaatisi kylla lahempaa tutkimista. 

7.4. Lasten kayttama kiel i 

Yksi sopeutumisen parhaita mittapuita on se, missa maarin kaytetaan suomen

tai englanninkielta. Taulukko 7.4. osoittaa, mita kielta lapset puhuvat vanhempi

ensa ja sisarustensa kanssa. 

Taulukko 7.4. Lasten puhekieli 

vanhempien kanssa keskenaan 
Lapset puhuvat 

n % n % 

aina suomea 374 45 87 10 
en i mmakseen suomea 135 16 132 16 
puoleksi suomea 111 14 68 8 
enimmakseen englantia 60 7 196 23 
aina englantia 53 6 206 25 
jotakin muuta kielta 8 1 4 1 
e i sovellu (I iian pien i, ainoa 
lapsi tai esim. Suomessa) 37 4 85 10 
ei tietoa 59 7 59 7 
yhteensa 837 100 837 100 

Toisen polven suomalaiset Austral iassa ovat yleensa kaksikiel isia. Vanhem

piensa heikon kielitaidon vuoksi lapset kommunikoivat naiden kanssa enimmakseen 

suomeksi, mutta keskenaan ja kodin ul,kopuolella paaasiassa englanniksi. 

Suomenkiel i austral iansuomalaisten lasten luku- ja kirjoituskielena on huomat

tavasti puhuttua heikompaa. Tosin on huomattava, etta vanhemmat arvioivat eri 

tavalla lastensa kiel itaidon. Runsaasti yl i puolet osaa lukea suomea ja noin puolet 

kirjoittaa. On ilmeista, etta ajan mittaan Suomessa kouluakin kayneiden lasten 

suomenkielentaito heikkenee, ellei kielta harrasteta maaratietoisesti, kuten muu

tamat vanhemmat ovat yrittaneet saada lapsensa tekemaan. 
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Taulukko 7 . 5. Lasten suomenkielen luku- ja kirjoitustaito 

lukee suomea kirjoittaa suomea 

Luku- ja kirjoitustaito n % n % 

kylla 400 48 337 40 
ei 290 35 333 40 
liian nuori 113 13 113 13 
ei sovellu 6 1 6 1 
ei tietoa 28 3 48 6 
yhteensa 837 100 837 100 

7.5 . Toisen polven australiansuomalaiset ja sauna 

Saunaa pidetaan suomalaiselle kulttuurille tyypillisena piirteena, joten 

vanhemmilta tiedusteltiin, omistaako lapsi saunan, ja ellei, onko hanella ta

pana kayda saunassa. 

(1 ) Omistaako saunan ? (2) Jos ei, kayko saunassa ? 
n 0/0 n 12 kylla 26 3 kylla 353 

ei 129 16 ei 157 19 
vanhemmilla sauna 145 17 ei sovellu 8 1 
asuu kotona, jossa ei ei tietoa 319 38 
saunaa 480 57 yhteensa 837 100 
ei sovellu 8 1 
ei tietoa 49 6 
yhteensa 837 100 

Suurin osa lapsista on viela nuoria,joten on luonnollista, etta vain muutamil

la on oma sauna . Koska 22 %:lla vastaajista taulukon 3.14. mukaan oli oma sauna 

(ja I isaksi kayminen ystavien saunassa on hyvin yleista), monet lapset oppivat jo 

pienesta pitaen saunomaan. Austral ian oloissa sauna onkin, usein kuuman ja po

Iyisen ilman vuoksi, hyvin kayttokelpoinen puhdistumis- ja virkistyspaikka, joten 

kaytannon syyt sanelevat ehka enemman saunankayttoa kuin pelkan suomalClisen 

kulttuurin sailyttamisen tarve. 
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7.6. Ovatko lapset kayneet Suomessa ? 

Vastaajien lapsista 84.2 % ei ollut kaynyt koskaan Suomessa joko Australiaan 

muuton tai siella syntymisen jalkeen, 11.1 % 01 i kaynyt Suomessa (4.7 % ei tie

too). Useimmat olivat kayneet Suomessa vanhempiensa mukana, ja vierailuajan pi

tuus vaihtel i 3 kuukaudesta kolmeen vuoteen. Koska tutkimuksessa olevat toisen pol

yen siirtolaiset olivat enimmakseen lapsia, on ymmarrettavaa, etteivCit he ole useam

min kayneet Suomessa, varsinkin, kun vanhemmat olivat usein olleet Australiassa 

vasta vahan aikaa. 

7.7. Siirtolaislapsen asema ei ole helppo 

Edella on viitattu vain muutamiin australiansuomalaisten lasten omaleimaisiin 

piirteisiin. Kun taman tutkimuksenkin perusteella ensimmaisen polven siirtolaiset ovat 

viela voimakkaasti kiinni suomalaisessa elamanmuodossa, heidan lapsensa elavat kah

den kulttuurin valisessa ristikkaispaineessa; kodin seinien sisalla on suomenkieli ja 

suomalainen kulttuuri, mutta kodin ulkopuolella englanninkieli ja australialainen 

elamanmuoto. Vahitellen australialainen kulttuuri, lahinna koulujen ja toverien ansi

osta, tulee hallitsevaksi, mutta lapsen kehityksen kannalta se saattaa 0110 kivuloinen 

prosessi. 

Siirtolaiseksi lahdettaessa lasten kohtalo onkin ehka vaikein. Kuvitelkaapa 

pieni kielitaidoton lapsi australialaiseen tai mihin tahansa vieraskieliseen kouluun. 

Parhaassa tapauksessa saattaa kayda kuten eraassa tuttavaperheessa Canberrassa, jos

so Australiassa syntynyt 5-vuotias poika tuli eraana paivana koulusta kotiin ja sanoi: 

"Aiti, mina olin tulkkina niille uusille suomalaisille." Tama alue kaipaisi laajem

pia tutkimuksia ja niihin perustuvia parannuksia. 
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8. AUSTRALIASTA SUOMEEN PALANNEET SIIRTOLAISET 

Nettosiirtolaisuutta kasiteltaessa arvioitiin yli 40 % suomalaisista lahteneen 

pois Australiasta (s. 21 ). Takaisinpaluun ymmartamiseksi olisi tarkeata saada 

myos hieman kvalitatiivista tietoutta henkiloista, jotka syysta tai toisesta ovat 

palanneet takaisin Suomeen. 

Kevaalla 1973 tiedustelin Suomen paivalehdissa Australian-siirtolaisuuteen 

liittyvaa aineistoa. Tiedustelujen tuloksena saatiin erittain arvokasta lahdeaineis

too, mm. vanhoja suomalaisten merimiesten Austral iasta kirjoittamia kirjeita. Ky

syin somalia palanneiden siirtolaisten osoitteita. Naille henkiloille lahetettiin pos

tissa pieni kyselylomake ja haastatellessani henkilokohtaisesti vanhimpia siirtolai

sia taytin lomakkeen itse. Kaikkiaan saatiin tietoja 59:lta Australiasta Suomeen 

palanneelta siirtolaiselta, joista miehia oli 40 ja naisia 19. 

Haastatellut olivat menneet Australiaan ja palanneet takaisin seuraavasti: 

menoajanjaksot paluuajanjaksot 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
ennen v. 1955 20 5 25 19 3 22 
1955 - 65 9 8 17 7 8 15 
1966 - 73 11 6 17 14 8 22 
yhteensa 40 19 59 40 19 59-

Varhaisimmin Australiaan mennyt haastateltu henkilo oli saapunut sinne jo v. 

1907, toiminut kalastajana Adelaidessa vuoteen 1919, jolloin han meni Yhdysval

toihin ja palosi Suomeen v. 1932. Taman jalkeen han asui Koivistolla, kunnes jou

tui siirtovaen mukana siirtymaan muualle Suomeen. 1 Viimeisimmat palanneet ja 

haastatteluun osallistuneet henkilot olivat I(lenneet Australiaan v. 1969, joten myos 

palanneiden kohdalla on hyvin pitka aikavali. Siksi on korostettava erilaisia 010-

suhteita ennen ensimmaista (ja myos toista) maailmansotaa verrattuna esim. 1960-

luvun loppuun. Ryhma "ennen v. 1955" edustaa lahinna vanhempaa siirtolaisuutta, 

silla nama henkilot (25) olivat yhta miesta ja naista lukuunottamatta menneet Aust

raliaan ennen toista maailmansotaa. 

1. Joonas Kurki, Pernio, Kokkila, vastauslomake seka magnetofoninauha, haastat
telu 30.10. 1973, TYYH/SA. 
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Toiseksi on syyta painottaa, etta luvut ovat aivan liian pienia (59 vastaajaa) 

luotettavien tulosten saamiseksi. Seuraavassa pyritaan tekemaan vain muutamia 

mahdollisesti suuntaa-antavia johtopaatoksia osittain vertaamalla palanneita hen

kiloita toisaalta v. 1970 Australiassa haastateltuihin siirtolaisiin seka toisaalta 

Ruotsista palanneisiin siirtolaisiin. 

Palanneet haastatellut henkilot olivat yleisemmin viettaneet Australiassa kol

me tai nel ja vuotta (21/59 hengesta): sen sijaan alkuperaisena tarkoituksena 01 i 

huomattavan suurella osalla ollut vain korkeintaan kaksi vuotta (27/56 vastaa

jasta), kun taas Australiaan jaaneilla v. 1970 haastattelun mukaan vain 16 % ai

koi olla vain nain Iyhyen ajan (ks. taulukko 1.9. s. 36 ). Vastaavasti kun Aust

raliaan jaaneista 29 %:lla oli alkuperaisena aikomuksena jaada maahan lopuksi 

elamaa, mutta takaisin palanneissa vain 9 vastaajaa 56:sta, niin nayttCiCi silta, 

etta palanneet siirtolaiset ovat jo siirtolaiseksi lahtiessaan suunnitelleet Austra-

1 iassa viipymisaikansa Iyhyemmaksi kuin viela v. 1970 Austral iassa haastatellut 

siirtolaiset. 

Australiaan jaaneiden ja Suomeen palanneiden siirtolaisten kotipaikoissa ei 

juuri ole eroja. Vanhemmat siirtolaiset olivat usein kotoisin Pohjanmaalta ja IlUO

remmat taas Uudeltamaalta tai muualta Etela-Suomesta. 

Sen sijaan Australiaan lahdon syissa nayttCiCi olevan hieman eroja verrattaessa 

takaisin palanneita ja Australiaan jaaneita siirtolaisia. HaastEltelluilla takaisin

palannei Iia 01 ivat tarkeimmat syyt lahtoon seuraavat: 

seikkailunhalu 
yleiset taloudelliset syyt 
i1masto 
tyottomyys 
muu syy 
yhteensa 

miehet 
14 
11 
2 
3 
7 

37 

naiset 
3 
3 
2 

7 
16 

6 henkiloa ei i1moittanut lahtonsa syyta. 

yht. 
17 
14 
4 
3 

14 
53 

Australiasta palanneilla haastatelluilla seikkailunhalu oli ollut joka kolmannel

la tarkein siirtolaiseksi lahdon syy, kun taas Australiaan jaaneilla vain 18 %:lla 

(taulukko 2.8.). Vaikka aineistot eivCit ole taysin vertailukelpoisia, nayttaa kuiten

kin silta, etta seikkailunhalu mielessa menneet ovat palanneet suhteellisesti enemman 

kuin esim. selvista taloudellisista syista lahteneet. 
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Koska Australiasta takaisin palanneet siirtolaiset edustavat enemman vc.,hem

paa kuin uudempaa siirtolaisuutta, suuri osa heista oli lahtoisin maatalouden piiris

ta (noin kolmannes) . Australiassa nama henkilot tavallisimmin toimivat maatyolai

sina, useimmiten Queenslandin sokeriruokoviljelmilla, mutta oliva tpa useat ehti

neet saavuttaa itsenaisen macnviljelijan aseman. Muilta osin luvut ovat liian pienia 

johtopaatosten tekoon, mutta on ilmeista, etta monilia nailla henkiloilla, kuten 

henkilokohtaiset haastattelut ovat vahvistaneet, oli tarkoituksena vain hankkia ra

haa Australiassa ja sitten palata Suomeen ja talloin olivat parhaita ansiolahteita 

sokeriruo 'on hakkuu ja kaivostyo. Suomeen palattuaan nama henki lot use in ostivat 

oman maatilan, joten Australiassa kaynti on merkinnyt monelle varattomalle maa

laiskodin pojalle huomattavaa taloudellista ja sosiaalista nousua. Henkilokohtaiset 

haastattelut, erityisesti Keskipohjanmaalla, antoivat selvan kuvan tahan suuntaan. 

Miksi suomalaiset ovat sitten palanneet Australiasta ? 

Tahan pyrkivat osaltaan vastaamaan kysymykset, joilla tiedusteltiin vaikeuk

sia asettumisessa Australiaan seka tyytymattomyytta tai tyytyvaisyytta maahan. 

Takaisinpalanneiden vastaajien suurimmat vaikeudet asettumisessa Australiaan 

olivat olleet seuraavat: 

miehet naiset yht. 
kiel itaidottomuus 21 10 '31 
tyonsaannin vaikeus 6 1 7 
asumisolot 2 2 4 
yleiset sopeutumisvaikeudet 3 1 4 
koti-ikava 1 1 2 
ilmasto 1 1 2 
muu vaikeus 3 3 6 
ei vaikeuksia 3 3 
yhteensa 40 19 59 

Puolella vastanneista palaajista kielitaidottomuus oli ollut suurin vaikeus, mut

ta Australiaan jaaneilla kolmeneljasosalla (taulukko 4.1., s. 108 ). Palanneet 

nayttaisivat karsineen vahemman kielitaidottomuudesta kuin Australiaan jaaneet. 

Luvut ovat kuitenkin pienia ja lisaksi palanneet edustavat enemman 1920-luvun 

siirtolaisuutta, jolloin esim. Queenslandin suomalaisalueilla selvisi olemattomal

lakin kielitaidolla, kun taas v. 1970 haastatteluun Australiassa osallistuneet olivat 
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enimmakseen toisen maailmansodan jalkeisia siirtolaisia. Vaikka luvut ovat pie

nia, nayttaisi silta, etta palanneilla siirtolaisilla olisi ollut enemman vaikeuk

sia tyonsaannissa verrattuna Austral iaan jaaneisiin. Talloin on taas muistettava 

eri laiset ajall iset olosuhteet, silla palanneista 01 i 22 henkea 59:sta el i joka kol

mas mennyt Australiaan ennen v. 1955, kun taas Australiassa haastatelluista vain 

83 henkea 703 vastaajasta, el i vain 12 prosenttia. 

Suurimman tyytymattomyyden aiheensa Austral iaan ilmoitti 44 henkea 59:sta 

haastatellusta siirtolaisesta seuraavasti: 

miehet naiset yhteensa 

ei tyytymaton ollenkaan 5 3 8 
yksinaisyys ja koti-ikava 3 2 5 
ilmasto ja luonto 5 1 6 
tyytymattomyys aust .-suomalaisiin 3 2 5 
tulkki- yms. avun puute 3 3 
huonot/kall i it asunnot 3 3 6 
muu syy 9 2 11 
yhteensa 31 13 44 

Tyytymattomyyden aiheita tarkasteltaessa on aluksi huomattava, etta 8 

44:sta vastaajasta ei ollut ollenkaan tyytymattomia Australiaan, eli huomattavasti 

suurempi osa kuin Australiassa v. 1970 haastatelluista (7.4 % taulukon 5.2. mu

kaan, s. 148 ). Kun Australiaan jaaneet olivat ylivoimaisesti eniten tyytymatto

mia sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon (16 %), palanneista 44:sta vastaajasta 

vain yksi nainen oli tata mielta. Pienenkin perusjoukon perusteella nayttaisi sil

ta, etta sellaiset tyytymattomyyden aiheet kuin asunto-olot, yksinaisyys ja koti

ikava, ilmasto ja luonto, ja tulkki- yms. avun puute ovat palanneiden joukossa 

olleet hallitsevampia kuin pysyvasti Australiaan jaaneilla. Tosin on muistettava, 

etta maahan jaaneiden siirtolaisten sopeutumisprosessin edetessa mielikuvat alus

sa koetuista vaikeuksista ja tyytymattomyyden kohteista I ientyvat, mutta takai

sinpalanneilla siirtolaisilla aikoinaan koetut vaikutelmat ovat saattaneet kiteytya 

pysyviksi muistikuviksi . 

Takaisinpalanneista haastatelluista 57 ilmoitti suurimman tyytyvaisyyden ai

heensa Austral iaan seuraavasti: 
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miehet naiset yht. 

ystavalliset ihmiset 11 2 13 
yleisesti tyytyvainen 8 4 12 
hyvat tulot 7 2 9 
hyva ilmasto 4 4 8 
hyva tyonsaanti 5 2 7 
muu syy 4 4 8 
yhteensa 39 18 57 

Mielenkiintoisin piirre on palanneiden kasitykset ystavallisista ihmisista ver

rattuna v. 1970 haastatteluun Australiassa, jonka mukaan vain yli 4 % oli eniten 

tyytyvainen ystavallisiin ihmisiin (taulukko 5.1., s. 144 ). Takaisin palanneilla 

01 ivat korostuneemmassa asemassa myos hyvat tulot ja tyonsaanti kun taas Austral i

assa olleilla siirtolaisilla hyva ilmasto oli ylivoimaisesti suurin tyytyvaisyyden ai-

he. Selitys tahan lienee se, etta palanneet siirtolaiset viipyivat Australiassa yleen

sa vain muutamia vuosia ja talloin siirtolaistaipaleen alussa ihmisten ystavallisyys, 

tyonsaanti ja hyvat ansiot olivat ensiarvoisen tarkeita. Sensijaan useimmilla austra

liansuomalaisilla, joista monet olivat olleet jo kauan Australiassa, haastatteluhetkel

la taloudelliset asiat olivat kunnossa perustarpeiden osalta, ja talloin on ymmarret

tavCiCi, etta i1masto 01 i suosituin tyytyvaisyyden kohde. 

Nayttaa siis silta, etta Australiasta palarineet ovat yleensa olleet siella vietta

maansa elamaan tyytyvaisia. Kaikkiaan 59:sta vastaajasta 21 01 i hyvin tyytyvaisia 

ja perati 34 henkiloa melko tyytyvaisia Austral iaan. Vain kolme miespuol ista vas

taajaa oli tyytymattomia elamaansa Australiassa, mutta hyvin tyytymattomia ei 01-

lut kukaan. Luvut ovat tietysti liian pienia laajoihin johtopaatoksiin, mutta on 

i1meista, etta tyytymattomyys Australiassa ei ole ollut ratkaiseva takaisin paluun 

motiivi. Suomen vetovoima lienee ollut huomattavasti voimakkaampi tekija kuin 

Australian tyonto. Suomen vetovoima ilmenee myos tarkeimmista Suomeen paluun 

syista seuraavasti: 
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miehet naiset yht. 

suku I a i suussuhtee t 10 5 15 
koti-ikava 9 6 15 
yksinaisyys 4 2 6 
ei erityista syyta 
"aika taysi" tms. 4 2 6 
vaimo halusi palata 5 5 
tyytymaton tyooloih in 3 1 4 
lasten tulevaisuus 2 2 
vaihtelunhalu 2 2 
e i vastausta 3 1 4 
yhteensa 40 19 49 

Myos Ruotsista palaavan siirtolaisuuden osalta taloudelliset tekijat eivat 01-

leet niin ratkaisevia kuin sukulaisuus- ja ystavyYssuhteet seka sidonnaisuus koti-

. k' h 1 seutuun la otlmaa an. 

T aka is i npal uuta Suomeen hark i tessaan haastatel tu ja arvell utti vat seuraavat 

seikat (oikeanpuoleisista sarakkeista ilmenee, mitka olivat suurimmat vaikeudet 

sopeutumisessa Suomeen): 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
tyonsaanti 6 2 8 3 3 
yleinen sopeutuminen 3 3 6 3 4 7 
asunnon saanti ja kodin 

perustam i nen 2 3 5 6 5 11 
ei mikaan erityisesti 5 5 7 1 8 
ihmisten suhtautuminen 3 2 5 1 1 2 
ilmasto 4 1 5 2 2 
toimeentulo 1 2 3 1 1 
jokin muu asia 1 1 
e i vastausta 16 5 21 17 8 25 
yhteensa 40 19 59 40 19 59 

Takaisinpaluuta suunniteltaessa pelottiin eniten tyon puutetta ja yleista 

sopeutumista, mutta suurimmaksi vaikeudeksi osoittautui asunnon hankkiminen 

ja kodin perustaminen. Asuntokysymys nayttaa siis olevan avainasemassa myos 

palaavan siirtolaisuuden osalta. Takaisinpalaavien siirtolaisten asuntokysymyk

seen on mm. Siirtolaisasiain n euvottelukunta kiinnittanyt huomiota. 2 

1. Heikkinen, 1974, 40. 
2. Komiteanmietinto 1974:64, 13. 
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Mikali Australiasta palanneilla henkiloilla olisi lahtiessa ollut samat tie

dot Austral iasta kuin sielta palatessaan 59 vastaajan muuttoptititokset 01 isivat 01-

leet seuraavat: 

varmasti muuttanut 
todennakoisesti muuttanut 
todennakoisesti e i muuttanut 
varmasti ei muuttanut 
ei osaa sanoa 
yhteensa 

miehet 

20 
14 
2 
1 
3 

40 

naiset 

7 
11 

1 

19 

HEIKKISEN tutkimuksen (1974, 58) mukaan Ruotsista palanneista suomalaisis

ta pertiti 17 % ei olisi varmasti tai todennakoisesti muuttanut Ruotsiin, jos heilla 

01 is i muuttopaatosta tehdessaan 011 ut samat ti edot kui n haastattel uhetkella • 

Vastaajien tyytyvaisyys Austral ian matkaansa kohtaan 01 i seuraava: 

hyvi n tyytyva i s i a 
melko tyytyvaisia 
jokseenkin tyytymattomia 
hyvin tyytymattomia 
yhteensa 

miehet 

23 
17 

40 

naiset 

11 
8 

19 

Yleisesti ottaen Australiasta palanneet suomalaiset ovat olleet tyytyvaisia 

matkaansa - miehet ehka hieman naisia enemman. Australiassa kaynti lienee ollut 

melkoisessa maarin tavoitehakuista ja aikalailla nama tarpeet lienevat tulleet tyy

dytetyiksi . Todennakoista kuitenkin on, etta katkeroituneet Australian -kavijat -

mikali sellaisia on - eivat vaivautuneet ilmoittamaan osoitettaan, ja tasta syysta 

tulokset saattavat olla liian positiivisia Australialle. Pienenkin aineiston perusteel

la nayttaisi kuitenkin silta, etta palanneet siirtolaiset ovat - ainakin jalkikateen

tyytyvaisia jossakin elamansa vaiheessa tekemaansa Australiaan matkaan. 

Nama haas tate II ut edustavat pysyvasti Suomeen asettune ita Austral i an-s i irto

laisia ja heistakin vain pienta osaa. Ulkopuolelle jaavat henkilot, jotka ovat lah

teneet uudelleen siirtolaiseksi. Monet koti-ikavan ja muiden henkilokohtaisten 

syiden vuoksi Suomeen palanneet siirtolaiset havaitsivat pian Suomeen sopeutumi-
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sen vaikeuden ulkomailla vietettyjen vuosien jalkeen. Australiassa tapasin muuta

mia 1950-luvun lopulla siirtolaiseksi lahteneita perheita, joissa useimmiten vaimon 

koti-ikava aiheutti paluun Suomeen 1960-luvun puolivtilin tienoilla. Nama per

heet havaitsivat pian, etta Suomessa ansiot ja elintaso eivat nousseet lahellekaan 

sita elamantapaa, johon perhe oli tottunut Australiassa. 

Tapasin askettain Helsingissa henkilon, joka oli mennyt perheineen Australi

aan v. 1969 viimeisimman suuremman siirtolaisuuden edustajana. Nuori mies ker

toi osall istuneensa haastatteluun Austral iassa. Kolmen ja puolen vuoden oleskelun 

jalkeen perhe palasi Suomeen, mutta suunnitteli vuoden oleskelun jalkeen paluuta 

Australiaan lokakuussa 1974. Han kertoi lisaksi, etta htinen tuttavapiiriinsa kuuluu 

kymmenkunta myos Australiassa ollutta perhetta, ja useimmat naista suunnittelivat 

paluuta etelan tahtien aile. Nama pe'rheet tule~at todennakoisesti olemaan pysyva 

menetys Suomelle, mutta tahan ryhmaan kuuluu myos henkiloita, joiden on hyva 

olla vain matkalla. 

9. LOPPUKATSAUS 

Liikkuen tutkimattomalla alueella edella esitetty raportti on lahinna kartoit

tava yleiskatsaus, jonka tehtavana on antaa vastauksia tarkeimpiin kysymyksiin , 

seka kiinnittaa huomio eraisiin siirtolaisten kannalta keskeisiin ongelmiin. Seuraa

yassa vdiheessa tarvittaisiin naihin tiettyihin kysymyksiin keski ttyvia osa- ja mikro

tutkimuksia, joista paallimmaisena pitaisin siirtolaisten sopeutumista ja siina i1me

nevia vaikeuksia. Eras pohjoismaissa toimiva Australian siirtolaisviraston edustaja 

kertoi huvittuneena, etta heille aiheuttivat eniten huolta brittilaiset ja - suomalai

set. Meille tama ei ole kovin mairittelevaa, silla suomalaisia on vain muutamia 

tuhansia verrattuna satoihintuhansiin brittisiirtolaisiin. 

Vuoden stipendiaattina Brisbanessa ollut suomalainen laakari, dosentti Leo 

Laakso Vaasasta, kiinnitti huomiota suomalaisten vakaviin sosiaali- laaketieteelli

siin ongelmiin ja levitti Suomi-Iehden valityksella lahinna naita alueita kartoitta

van kyselylomakkeen. Tutkimuskohteen tarkeytta kuvaa mm. se, etta siirtolaisviran

omaiset Austral iassa pyysivat dos. Laaksolta ennakkotietoja suoraan lomakkeesta. 
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Taman materiaalin perusteella olemme kirjoittaneet pienen artikkelin suomalaisten 
1 

siirtolaisten sosiaali-Iaaketieteellisista ongelmista Australiassa. Kuten tastakin ar-

tikkelista ilmenee, sopeutumiseen liittyvat vaikeudet heijastuvat osaltaan suomalais

ten siirtolaisten mielenterveysongelmina. Siirtolaisasiain neuvottelukunta pitaa so

peutumisvaikeuksista johtuvaa alkoholismia ja mielenterveydellisia ongelmia vaikeim

pina juuri siita syysta, etta oikean psykiatrisen hoi don saaminen vieraissa oloissa 

on usein mahdotonta. 2 Eraan tiedon mukaan suomalaiset johtaisivat Austral ian siir-
3 

tolaiskansallisuuksien mielisairaustilastoja. Missa maar in nama vaikeudet ovat 

siirtolaisuuden aiheuttamia, on vaikeasti selvitettavissa, monet lienevat olleet 

"vaaravyohykkeessa" jo ennen Austral iaan menoa, ja vaikeudet 01 isivat mahdoll i

sesti ilmenneet ennemmin tai myohemmin myos muualla. Tama olisi erittain tarkea, 

mutta samalla myos aarimmaisen vaikea tutkimuskohde, ei ainoastaan austral iansuo

malaisten, vaan Ruotsissa ja muualla asuvien suomalaisten keskuudessa. 

Edella esitetyt tutkimukset kattavat periaatteessa kaikki australiansuomalaiset. 

Seuraavassa vaiheessa tarvittaisiin myos alueellisia erillistutkimuksia, jollaisia ai

nakin yksi on tulossa. Valt.lis. Leena Fallgren on vaitoskirjaansa varten levittanyt 

kyselylomakkeen Uuden Etela-Walesin ja erityisesti Sydneyn alueen suomalaisille. 

Hanen tarkoituksensa on selvittaa siirtolaisten vaikeuksia, lasten koulunkayntia, 

takaisinpaluuta seka suomalaisten mielipiteita Australiasta ja australialaisista 

(esim. politiikasta). Koska Sydney on uusimman siirtolaisuuden tarkein keskus, lis. 

Fallgrenin tutkimus syventanee huomattavasti tietamystamme austral iansuomalaisis-

ta. 

Jatkossa tarvittaisiin vielakin intensiivisempia tutkimuksia mikrotasolla, esim. 

jonkin Sydneyn tai Melbournen esikaupungin koko suomalaisvaestosta ja vaikkapa 

sosiologista selvitysta Mount Isan suomalaisesta kaivosyhdyskunnasta. Tuhatkunta 

suomalaista, puristettuna pienelle alueelle ymparillaan tuhannen kilometria hiek

kaeramaata joka suuntaan, tarjoaisi ainutlaatuisen tutkimuskohteen. Lisaksi eri II i

set teemat, kuten esim. siirtolaisten kasitykset oikeusturvastaan vieraissa oloissa, 

1. Siirtolaisuus - Migration 1 - 1975, 9 - 21. 
2. Komiteanmietinto 1972, B: 119, 120. 
3. Kekkonen - Paajanen 1970, 154. 
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01 isivat mielenki intoisia tutkimusaiheita. 

Suomen Austral ian-siirtolaisuus on omaleimainen ilmio, mutta samalla se on 

osa laajempaa kansainvalista muuttoliiketta. Laajentamalla tietamystamme Suomen 

kaukosiirtolaisuudesta saisimme siirtolaisilmioiden tutkimisesta ja ymmartamisesta 

lisaa syvyytta ja hyodyllista vertailuaineistoa lukumaaraisesti monin verroin tarke

ammalle lahisiirtolaisuudelle. 

Vuosien 1870 - 1970 val ista aikaa on oikeutetusti kutsuttu si irtosuomalaisten 

vuosisadaksi . Suomalaisen yhteiskunnan tehtavana on 1970-luvulla huolehtia siita, 

etta tama vuosisata on todella paattynyt. Siirtolaisuus on tyypillinen alikehitty

neiden maiden ongelma ja 1970~luvulla Suomella on kaikki edellytykset paasta 

eroon haitallisesta muuttoliikkeesta. Kun v. 1969 tyottomia oli 4.5 % koko tyo

voimasta ja tarjolla ollutta tyopaikkaa kohti oli 14 tyonhakijaa, v. 1973 tyotto

mia on ollut noin 2 % ja avointa tyopaikkaa kohti on enaa vajaat kaksi hakijaa. 

Tyottomyys ja siirtolaisuus ovat lahinna Pohjois-Suomen ja syrjaseutujen vitsauksia, 

kun taas taloudellisesti kehittyneimmilla Etela-Suomen alueilla on jo kovaakin 

puutetta tyovoimasta mm. monissa rakennus- ja teollisuusalan ammateissa, joista 

monet Austral ian-si irtolaiset 01 ivat lahtoisin. 
1 

Voidaan yhtya KORPELAISEN nakemykseen (mt.artikkeli), etta kotimaisten 

olojen kehittaminen on tehokkain keino maastamuutto-ongelman ratkaisemiseksi, 

jolloin maassa harjoi tettava talouspolitiikka on paras valine, ts. tarvitaan sel -

laista alue-, elinkeino- , kauppa-, asunto -, koulutus- ja tyovoimapolitiikkaa, 

joka turvaisi tyon ja toimeentulon kotimaassa. Avainasemassa on tehokas aluepo

litiikka, jotta Suomen jokaisessa kolkassa olisi mahdollisimman hyva asua ja elel-

10. 

Myos siirtolaisten takaisinpaluun helpottamiseksi olisi ryhdyttava entista aktii

visempiin toimenpiteisiin. Tehokkainta paluumuuton edistamista olisi suomalaisen 

yhteiskunnan elaman laadun parantaminen palkkapolitiikan, aluepolitiikan, asunto

politiikan, koulutuspolitiikan ja perhepolitiikan keinoin, jotta erot esim. Ruotsiin 

nahden eivat ainakaan suurenisi. 

Suomen Austral ian-si irtolaisuudessa on yksi vaihe kul jettu loppuun 1970-luvun 

ehtiessa puolivaliin. Taloudellinen tilanne Australiassa on kiristynyt ja viimeisimpi

en uutisten mukaan helmikuussa 1975 Australian tyottomyys oli noin kuusi prosenttia 

1. "Maastamuutto on kallista vientia", Keskipohjanmaa, 16.7. 1973. 
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tyovoimasta ja inflaation vuosivauhti noin 12 prosenttia; molemmat luvut ovat suu

rempia ku in kertaakaan toisen maailmansodan jalkeen. Tyoll isyysti Ian teen heikenty

misen seurauksena Australian hallitus paCitti 2 paivana lokakuuta 1974 rajoittaa voi

makkaasti siirtolaisten maahanpaasya. Uusia siirtolaisia hyvaksyttaessa kiinnitetaan 

entista suurempi huomio ammattitaitoon, mm. metalliteollisuuden ammattimiehista 

on jatkuvasti puute. Toiseksi annetaan etuoikeus jo Australiassa asuvien siirtolaisten 

lahisukulaisille (Iapset, vanhemmat, puoliso, morsiamet) . Kolmanneksi Australia 

pyrkii kartoittamaan laittomasti saapuneita siirtolaisia. 

Talla hetkella Suomesta menee Australiaan vuodessa vain 100 - 200 henkea , 

eika ole tietoa, kuinka kauan portit pysyvat nain ahtaina. Kasitykseni kuitenkin on, 

etta pitkalla tahtayksella, kun Australian talouselama elpyy, maa tarvitsee lisaa tyo

voimaa. Riippuen Suomen taloudellisesta kehityksesta ym. tekijoista on mahdollista, 

etta kolmas sodan jalkeinen siirtolaisaalto voisi suuntautua my os Australiaan. Koska 

edelliset huippukaudet sattuivat 1950- ja 1960-lukujen lopussa, voisi olettaa seuraa

van huipun ajoittuvan 1970-luvun lopulle. Mikali silloin joku siirtolaiseksi aikova 

tutustuttuaan tahan tutkimukseen harkitsee kaksi kertaa ennen lahtoaan, tama kirja 

on ollut kirjoittomisen arvoinen. 
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FINNISH MIGRATION TO AUSTRALIA SI NCE WORLD WAR II 

SUMMARY 

Introduction 

Since World War II 420000 Finns have emigrated; 86 % of them went to Sweden. 
Out of the 60 000 who have migrated to other countries, 15000 went to Australia, For 
this reason Australia is one of the most important countries of destination outside Sweden. 
However, apart from a few travel books Finnish migration to Australia has not been 
studied. 

This study was begun by means ofapostal interview in Australia, distributed in 
1970 by the Finnish-Australian newspaper, the Suomi, Finnish clubs and church congre
gations. Replies came from 703 Australian Finns who represent approximately 10 % of 
the total number of the Finns in Australia. They represent the settled, married popula
tion rather than those who belong to the young, often unmarried and mobile migrant 
element. 

The earliest migrant to answer the questionaire had arrived in Australia in 1911 
and the latest in 1970, the year of the interviews. Due to the long period of time in
volved, the period studied can be divided into three phases, each one defined by the 
manner in which the emigration was financed. Three groups emerge, consisting of the 
ones who migrated before 1955 (full-fare migrants), the ones who migrated between 
1955-1965 (partly-assisted migrants), the ones who migrated between 1966-1970 
(almost fully-assisted mi grants) . 

One of the aims of the study was to compare these different phases, particularly 
to find out whether migration had been of a different type at different times, whether 
it took place from different parts of Finland, what different trades were represented, 
etc. A genetic point of view is a methodological necessity in a vertical study. 

1. Finnish migration to Australia 

The first Finn to visit Australia was Mr. Herman Dietrich Sporing, a naturalist, 
who was a member of Captain James Cook's crew at the time Austral ia was offici
ally annexed in 1770. The next time Finns are mentioned was in connection with 
the Victorian gold rush in the 1850's. At the same time there were Finnish sailors 
who settled in Australia; the 1880's represent the culmination period of the so
called seaman migration. At the end of the century the state of Queensland assisted 
approximately 200 Finns to Australia. There were Matti Kurikka's supporters in this 
group who came to build their utopian settlement in a Queensland desert. 1 When 

1. Olavi Koivukangas, "An Attempted Finnish Utopian Settlement in Queensland", 
Journal of the Royal Australian Historical Society, Vol.58 Pt 1, March 1972. 
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the United States Government began to limit immigration in the 1920's, Australia, 
together with Canada, became one of the most important countries of destination . 
Since 1921, prior to which the Finns had been counted among the Russians in the 
Australian statistics of population, the number of Finns in Australia, who were 
born in Finland, has been as follows: 

year males females total 
1921 1,227 131 1,358 
1954 1,334 399 1,733 
1961 3,939 2,549 6,488 
1971 5,747 4,612 10,359 

After the World War" there have been considerably more Finns going to 
Australia than other Scandinavians; about 40 % of the total Scandinavian emigra
tion to Australia has been from Finland. Another feature is the wavelike pattern 
in migration which coincides with the division into the three phases mentioned 
previously. The first peak occurred in the 1920's as a result of the enact ing of 
fixed migration quotas in the USA. The second peak began in 1957 when the 
difficult economic situation in Finland (especially unemployment) and the partly
assisted passage scheme of the Australian Government (1/4 - 1/3 of the fare) 
created conditions fbr a migration wave to Australia. During 1960's the economic 
situation in Finland improved and migration correspondingly diminished. Following 
this period of decrease in migration an almost free passage to Austral ia was also 
extended to the Finns; they had only to contribute 25 dollars. This, together with 
the economic difficulties in Finland at the end of the 1960's resulted in the latest 
high peak of emigration. 

An interesting feature is t~e fact that some of the many Finns who migrated 
to Sweden during 1969-70 have later gone on to Australia . While, in the peak 
years in the late 1950's and 1960 's, some 2,500 Finns went to Austral ia, in the 
1970 's the number has been only a couple of hundreds a year. At the moment 
Finnish emigration to Australia is at a quiet stage as the Australian Govenrment 
has strongly limited the intake of immigrants. Nearly half the Finns who migrated 
to Austral ia before World War II left Austral ia 1 The return percentage among those 
who came to Austral ia during 1948-1968 was 37 . 1 among men and 30.5 among 
women. Due to the fact that some people return home many years after migrating y 

the percentage of those returned may go up to 40 % and even more, especially if 
the factor of a nearly-free passage is considered. Many who migrated under the 
latter conditions have remained only a short period of time. 

Finnish migrants have been of the best working-age on arrival in Australia. 
Three-fourths of them were between the ages of 20-40 years. Earl ier, for example, 
in the 1920's, people who went to Australia were generally younger than those 
who migrated after World War II. Earlier, the migrants had mostly consisted of 
unmarried men, but after World War" there has been more family migration. 
Thus in 1954, less than one-quarter of those born in Finland were women, whereas 
in 1971, they numbered as many as 44.5 %. Partly as a result of the uneven number 
of both sexes, more than 50 % of the Finnish men who migrated before World War 
II were unmarried in Australia, whereas in 1966 only as few as 36.4 %. The ave-

1. Olavi Koivukangas, Scandinavian Immigration and Settlement in Australia before 
World War II, Kokkola 1974, p. 198. 
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rage Finn (94 %) was married to a person of his own nationality: 82 % of the 
married migrants from the period before 1955 were married to Finns, 98 % of those 
who arrived during 1966-70 were married within their own nationality group. 

At the time of departure most of the emigrants intended to stay in Australia only 
for a short period of time. However, the period of residence was generally extended. 
At the time of departure merely one-fourth or so intended to stay in Australia for the 
rest of their lives, but at the time of interview the percentage had reached nearly 
60 %. Only a few had shortened their period of stay from the original plan. The 
reduction in the period of residence was most common among the newest migrants. 
Many of those among the earl ier immigrants who intergrated poorly in the new 
environment have probably returned to Finland. Since more than 50 % of the res
pondents intended to stay in Australia for the rest of their lives, Finnish migration 
to Austral ia would seem to be of a rather permanent nature. 

2. Background to migration 

To be able to understand migration and intergration one must study the back
ground of the migrants primarily from the ecological and socio-economic point of 
view. In the following sections only the most important factors are explained; 
namely the home, the level of education and training and areas of departure, with 
a special interest in the motivation-background for migrating. 

The early Finns in Australia were mostly sons and daughters of farming people; 
of the interviewed as many as 83 % of those from the period before 1955, but only 
31 % of those who left at the end of the 1960's. Accordingly, the number of those 
from industrial families has increased in the course of time. Due to the relatively 
low economic and social position of the parents the children's chances for higher 
education were poor; 57 % of the interviewed Finns in Australia had only an ele
mentary education. The level of education among the recent migrants (1966-70) 
was naturally the highest, which is largely due to the fact that the level of educa
tion in Finland has risen dramatically. 

There are considerable occupational differences among the migrants who went 
to Australia during different periods. Over 30 % of the men who arrived before 
1955 were farmers, and most of the men since the end of the 1950 's were trades
men in manufacturing and building trades. Consequently the early migration meant 
moving away from agriculture; whereas the migration after 1954 was an escape 
from manufacturing industry, construction work included. Nearly one-third of 
the women had been housewives, and the ones employed were mostly doing either 
service, office or industrial work. As a whole, it can be said that only a small 
portion of the Finns in Australia came from the higher professional and social 
classes. The majority of them had primarily belonged to the lower middle and 
working classes, being employed in farming, manufacturing, building work or service 
trades. It is interesting to note that there were relatively few who had been common 
labourers. Those belonging to the lowest professional classes were probably lacking 
both energy and economic qual ifications to go as far as Austral ia. 

In regard to the last place of recidence in Finland it appeared that those inter
viewed who had arrived before 1955 mostly came from the province of Va as a (54 %). 
In most cases this migration took place in the 1920's, when people from areas 
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especially north of Vaasa received information about the opportunities in the sugar
cane plantations in Queensland. Quite differently, during the second period in 
1955-65, people leaving for Austral ia came mainly from the southern and eastern 
parts of Finland, primarily from the triangle covering Helsinki - Tampere - Lappeen
ranta areas, which can be called industrial Finland. The most interesting feature 
in the latest emigration to Australia is the fact that most of the migrants came from 
the Uusimaa province (38 %). Every fifth Finn who went to Austral ia at the end of 
the 1960's had had his final place of residence in Helsinki. Only 40 % of them 
were born in Helsinki, which indicates the significance of the internal migration 
within the country itself before actual emigration. It is worth mentioning that 
nearly 40 % of the migrants from the end of the 1960's (who mainly went to Swe
den) came from the provinces of Oulu and Lapland (althogether only about 13 % 
of the country's population). According to this study, 10 % of those interviewed 
who went to Australia during 1966-70, came from the province of Oulu, and 
only one per cent from the province of Lapland. In other words, migration to Aust
ral ia has been emigration from southern Finland. thus differing considerably from 
the emigration that was generally characteristic of the country. 

The great number of KarelianSamong the Finns in Australia is a very interesting 
feature. Of all respondents 15.3 % said that they had come from the Karel ian area 
now part of the Soviet Union; those who had come during 1955-65 included as many 
as 19.3 %; that is, every fifth. According to the census of 1960, about 7 % of the 
Finnish population were those who had had to leave Karelia because of the war. 
For over ten years these Karelians had tried to adapt to the new environment else
where in Finland until economic and other difficulties at the end of the 1950's made 
some of them go to Austral ia. 

Particularly in a long-distance migration the importance of relatives and friends 
in the country of destination is I ikely to be great. The fact that nearly two-thirds 
of the interviewed Finns in Australia had no relatives or friends awaiting them in 
Australia in a way shows some degree of average, as well as belief in one's own 
capacities. Due to the small number of Finns in Australia, it is true, many of them 
could not possibly have had any friends in Australia, so that in this respect the 
most recent migrants were naturally in a better position. On the other hand, how
ever, it was typical of the pre-war migrants that they went directly to relatives as 
well as to jobs already arranged for them. 

The idea of going to Austral ia had a variety of origins. During earl ier times, 
the idea often came from relatives and friends abroad, but at the end of the 1950 's 
and in the 1960 's, it was mostly created by the information Austral ian migration 
officers gave to the Finnish press. The matter was discussed during work and along 
with the increasing strain in the economic difficulties "the Australian fever" began 
to expand with the result that "one just followed the crowd in 57-59", the same 
happening again at the end of the 1960's. 

However, the time Finns have used to think over the matter and make a deci
sion before migrating to Australia has been rather long, usually varying from half 
a year to two years, but often even exceeding five years. According to a study 
(TISSARI) the time for consideration among those migrating to Sweden was usually 
one to six months. In th is respect, long-distance mi gration differs consi derably 
from short-distance migration. 

The reasons for migrating are various, and we can agree with one of the 
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respondents who admitted that there are very few who would actually know the 
reason for particularly choosing Austral ia. The following were the most important 
reasons for going to Austral ia (%): 

love for adventure 
unemployment 
general economic reasons 
keeping the family together 
high taxation in Finland 
climate 
the future of the children 
political reasons 
other 
no particular reason 
total 
(n) 

males 
~ 
21.6 
21.6 
0.6 
8.1 
5.8 
3.2 
3.7 

15.3 
2.6 

100.0 
(347) 

females 
17.8 
13.1 
10.8 
17.5 
5.7 
4.1 
5.7 
2.2 

19.0 
3.8 

100.0 
(314) 

total 
l7.7 
17.5 
16.5 
8.6 
7.0 
5.0 
4.4 
3.0 

17.1 
3.2 

100.0 
(661) 

Thus, three of the most important reasons for going to Australia have been love 
of adventure, unemployment and hope for better living. Ordinarily, unemployment 
belongs together with general economic reasons, but because of its importance it 
was grouped separately. 

During the different periods, different reasons for emigration have prevailed. 
For those who went before 1955 and who mostly consisted of men, the main reason 
was to improve economic opportunities. Unemployment, or fear of it, together 
with heavy taxation, do not become apparent until the end of the 1950's and in 
the 1960's. Love of adventure as one reason also seems to become more frequent in 
our times. However, love of adventure is most common as a third reason, whereas 
unemployment and improving financial status strongly were primary motives.The three 
most important reasons for migration to Sweden also were, accoding to TISSARI, the 
bad employment situation, the low wage level in Finland and love of adventure. 
Analysing the secondary motives, "the need for new experiences", in other words, 
love of adventure was clearly dominating. 

Migration is an unnatural phenomenon, the basic reason for it being dissatis
faction with the prevailing conditions. The phenomenon has been unnatural due to 
the fact that people have felt they have had to leave for material or/and mental 
reasons. During the last decades, Finnish society has undergone severe structural 
changes, and people with minor qualifications, especially with less education, were 
the ones to suffer from the change. The fact that the number of mental reasons for 
migrating has increased is due to the fact that not everybody has been able to adapt 
to the new conditions, which again is connected with the broader question of how 
to achieve a balanced human and social development. 

1. Tissari, Jukka, Ruotsiin muuton motiivit ( Motives for emigration to Sweden), 
Migration Reports 3, Ministry of Labour, Helsinki, June 1973. 
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3. Settl ing down in Austral ia 

Finnish migrants arrived in Australia generally via Sydney and Melbourne, 
earl ier by sea, nowdays by air. Those who arrived before 1955 most commonly, 
however, settled first in Queensland. Of the ones interviewed, as many as 70 % 
of those from the period before 1955 were I iving in that state. According to the 
census of 1933, however, only about 35 % of those born in Finland were living 
in Queensland. The interview indicates a migration wave of the 1920 's to Queens
land, but a more important reason is naturally the fact that the Finnish newspaper 
used in the distribution of the questionnaire is publ ished in the state. As far as the 
number of the Finns is concerned, most of them have been living in New South 
Wales. 

The number of persons born in Finland in the Australian states in the census 
of 1971 was as follows: 

New South Wales 
Queensland 
Victoria 
Australian Capital Territory 
South Australia 
Western Austral ia 
Tasmania 
Northern Territory 
AUSTRALIA 

males 

2201 
1109 
879 
556 
530 
299 

84 
89 

5747 

females 

1738 
864 
758 
526 
422 
203 

80 
21 

4612 

total 

3939 
1973 
1637 
1082 
952 
502 
164 
110 

10359 

In Australia the Finns, like many other migrant nationalities, have preferred 
big cities to the country, mostly because of their varied employment opportunities. 
Canberra, the Federal capital where the actual Finnish settlement began at the end 
of the 1950's, together with Mount Isa, a mining town in the north and a place 
well-know to Finns ever since the 1930's, are other important Finnish centres in 
addition to the big cities. 

Keeping in mind the relatively low socio-economic status before migrating to 
Australia and the difficulties, due to the lack of language and adaptability, in get
ting a job within one's own trade, in the beginning the Finns often had to accept 
work with less money. For example, over 40 % of the men interviewed from the 
period before 1955 had been engaged in farming in Finland; over 40 % began their 
migrant lives as farm labourers and lumbermen, but before 1970, more than one
fourth had managed to achieve the position of an independent farmer. Likewise, 
many of those who had arrived after 1955 had started as common labourers, but 
later possibly worked as construction workers until they were able to enter their own 
field(craftsmen in the metal industrye.g.) Because of the language difficulties and 
strange environment, it took a long time to become familiar with the conditions 
of the country and its working procedure, so they often found it better to take it 
easy in the beginning. Partly influenced by chain migration, many Finns started 
as employees of their own countrymen; this was the case among every third of the 
early settlers, the arrivals before 1955. Frequent changing of jobs was a typical 
feature, particularly among the newcomers; some even called their stay in Austra
lia only a working holiday. 
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Construction work was the most common trade among the Finns in Austral ia. 
Only 8 % of the male respondents had been carpenters before going to Australia, 
whereas now about one third signified "carpenter" as their occupation. According 
to a Finnish industrial classification, 36.6 % of the men were working in the 
building trades; prior to Australia only 14 %. This shows that craftsmanship 
has often been obtained through practice. The Finns were attracted by construction 
work not only because they could work outdoors, but also becuuse of the fact that 
there they could manage with limited, even non-existent knowledge of English, 
since the Finns often formed their own work groups. Again, construction work 
has generally offered a chance for a good living. Mining is another well-paid 
trade suitable for Finns in Austral ia. Hardly any of them had ever been miners, 
but in Australia 5 y 5 % of the male respondents were miners. The most important 
mining centre for the Finns is Mount Isa where, together with the Germans, they 
form the two biggest non-British nationalities. 

More than half the Finnish females, unmarried respondents included, were 
housewives. Relatively the largest proportion of Finnish females served in manu
facturing and service industries. Many of the women did cleaning jobs for the very 
same reasons as the men who were construction workers. It is a well-paid indepen 
dent job where insufficient knowledge of Engl ish does not do much harm . 

In general, the Finns in Australia were satisfied with their jobs, according to 
the interviewed element. Carpenters and miners had the highest income. In 1970 
the average income of the men who had arrived before 1955 was 6150 dollars 1, 
6263 dollars among those who had come between 1955-65, and 5088 dollars among 
those who arrived in 1966-70 . Thus the newest migrants had the lowest level of in
come. As a rule the Finns in Australia lived comfortably, with plenty of room. The 
newcomers often have to be satisfied with poor accommodation, but those who have 
been in the country longer, have aimed at, and have often reached as well, the 
Australian standard of living. 

4. Integration 

In this study, integration is understood to be a process where a migrant comes 
to have a reciprocal relationship with the host community, adapting to the way of 
life in a particular geographical area in different forms and at different rates within 
the different sections of the community. Here the meaning of integration is under
stood to be so broad as to cover the pr<?cess of change from the first contact all the 
way to total assimilation within the group, althoug only a few, if any, of the first 
generation migrants ever achieve this level. 

In integration the knowledge of the language of the host country has a key 
position. The lack of English among three out of four Finns had been the greatest 
difficulty to integration, and many other difficulties were indirectly the results 
of a poor knowledge of Engl ish. Living conditions, home sickness, lack of adap
tability in general, and difficulty in finding employment were other major problems. 

1. In 1970 one Australian dollar was equal to approximately 4,7 Fmk. 
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Improving the knowledge of English would be the best help for the migrants to 
adapt to the new conditions, since over 50 % of the respondents had had no English 
before com ing to Austral ia. The earl iest settlers were the ones who had studie ,l 
English least; three out of four migrants from the period before 1955 had studied 
none. Almost 50 % had attended English classes while in Australia, and almost 
every third had taken part in a correspondence course. About 50 % always read 
in Finnish, and only a few percent entirely in English. Women more often than 
men read in Finnish. 

Nine out of ten Finns in Australia had not attained any professional training 
in Australia, partly due to a poor knowledge of English. There has probably been 
no need for further training, since work has been available. 

In order to investigate the level of the maintenance of Finnish culture, the 
migrants were asked how many Finnish books and newspapers and how many Austra
I i an ones they had acqu ired. More than 50 % of them had no papers com i ng from 
Finland (except for the ones published in Australia). Finnish magazines were more 
popular than the newspapers. Finnish papers were mostly read by the migrants who 
had been in the country for either the longest or the shortest time. About one-third 
saw no English language Australian papers regularly and almost 50 % not even irre
gularly. The length of stay in the country is crucial; only 11 % of those of the 
arrives before 1955 did not read any Austral ian papers, whereas 57 % of those 
from the late 1960's had not bothered to get Austral ian newspapers. 

Another feature revealing the degree of integration of migrants is the extent 
of communication with people from one's own nationality or others'. Of the res
pondents, 41 % had not met any close Finnish friends, and three out of four had 
not met any close Australian friends outside work during the last two weeks before 
the interview. About 44 % of the respondents had not taken part in any strictly 
Finnish formal event, and nearly one third had not participated in any informal 
event. during the three months prior to the interview. Only a very few had taken 
part in similar events organized by Australians and other nationalities. In general, 
the Finns in Austral ia '- as well as in many other countries - seem to I ive some
what isolated, due to their scant numbers and language difficulties. 

The national churches are among the strongest institutions for migrant culture, 
and depending on the degree of the integration process, the church can either help 
or slow down adaptation to the new environment. Almost four out of five among the 
respondents had belonged to the Evangelical Lutheran Church of Finland; 12 % 
had not belonged to any religious group, while were counted 4 % among the Pente
costals, and only 1 % belonged to the Greek Orthodox Church. In Australia, 38.5 % 
did not belong to any rei igious group; almost the same amount belonged to the 
Finnish Lutheran Church; 6 % to the Australian Lutheran Church, and 5 % to the 
Pentecostals. The old migrants more often than the newcomers were members of the 
church. Even though as a group the number of the actual formal members of the 
church had gone down individually the frequency of attendance in church services 
had increased considerably. The increase in the activity of the migrants 'church 
attendance is possibly also a sign of difficulties in adaptability and partly also 
shows a desire for organized activity. As many as 62 % of the respondents did not 
belong to any organization as a regular member, and over 80 % not even irregul
arly. The local Finnish society and congregation were the most common forms of 
organization. Only a small proportion were members in Austral ia or other organi
zations. 
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Reading was the most popular hobby among the Finns in Australia. After that, 
came needlework and looking after the home among the females; staying at home, 
working in the garden and looking after the house among the men. Picnics were 
the most favorite functions outside the home. The reasons for the different hobbies 
among the migrants who have come to the country during the three different periods 
are probably to be found in the age structure and the level of adaptability to Aust
ralia. The earlier migrants were more interested in reading, but on the other hand 
were more impelled toward activities outside the home than the newcomers were. 
The younger ones again were more interested in cars, sport, camping etc., but 
otherwise concentrated more on activities connected with the home. This home
centredness among the newcomers, which can also be seen clearly among the Finns 
who migrated to Sweden, has probably its origin in the fact that these migrants 
have had enough work for years in building up their homes. The insufficient know
ledge of English among the new migrants has naturally also made it more difficult 
for them to take part in the leisuretime hobbies of the Austral ians. 

About one-third of the respondents had become Australian citizens. Women 
more than men had stuck to their Finnish nationality. Important here is naturally 
the length of stay in the country. The reasons fgr natural ization have often been 
practical: work, childrens'education etc., and often the change of nationality 
was connected with a decision to stay permanently in Australia. An emotional 
attitude favoring the former home country has often been the reason for keeping 
Finnish nationality. More than 50 % of those who had still not become naturalized 
did not know whether they would apply for Australian citizenship or not. This 
uncertainty can be said to represent some kind of margin between Finland and 
Austral ia. The Finns more than other Scandinavkms have remained more firmly 
committed to their own nationality, almost to the same degree as many Southern 
European national ities in Austral ia. 

Only a small proportion of the Finns had translated their names into Australian 
ones, and those who had done so, had most commonly done it for practical reasons, 
and they had also desided to remain permanently in Austral ia. 

Two thirds of the interviewed Finns in Australia eat Finnish food always or in 
most cases. The ones who have stayed longest in the country, and men more often 
than women, have accepted Australian culinary habits. 

To sum up about integration it can be stated that the Finns in Australia have, 
due to their dil igence. adapted well to Austral ian society economically. On the 
other hand, social as well as cultural integration has been slower, the weak know
ledge of Engl ish here being the most important inhibiting factor. Viewing matters 
from this standpoint it appears that the Finns in Australia lead a somewhat isolated 
life. The Finns, like many other minority nationalities, form their own peculiar 
sub-culture in Australia. Time certainly washes away the sharpest edges, but both 
in regard to language and customs the first-generation migrants will remain more 
Finnish than Austral ians. 
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5. Satisfaction 

A migrant's integration can be graded according to the satisfaction or dissatis
faction he feels about the new conditions. The most common reasons for satisfaction 
among the Finns in Australia were the climate, good income and ease in finding 
employment. Special reasons for satisfaction were freedom and equality, friendly 
people and good possibilities for getting a loan for a house. The realization of 
material needs has been the cause of greatest satisfaction for Finns in Australia, 
which shows that the reasons for satisfaction are connected with the reasons that 
led them to migrate. 

The biggest reasons for dissatisfaction were the Austral ian health scheme and 
social security, and in some cases poor and expensive accommodation, particularly 
among the latest migrants. Additionally, impol ite treatment in offices and shops, 
dishonesty and criminality, as well as Australia's climate and nature were among the 
most common reasons for dissatisfaction. It is difficult to estimate how much the lack 
of the English language among the Finns has caused dissatisfaction, ego while visiting 
a doctor or a social security office. 

On the whole, however, more than one-third of the interviewed migrants were 
very pleased with Australia, a great number were rather pleased and only 6.5 % 
were dissatisfied. A crucial factor is the lenght of stay in the country. None of the 
respondents who had come before 1955 were dissatisfied, but over 12 % of those 
from the late 1960's were dissatisfied. Women were slightly more dissatisfied than 
men. In general, the Finns in Austral ia are people contented with their living 
conditions; the discontented ones have either become contented, returned to Fin
land or died. 

6. Contacts with Finland 

The fact that the Finns in Australia are busily writing letters monthly and even 
weekly shows warm and steady relations with the former home-country. Little money 
is sent to Finland, whereas gifts are sent more abundantly. Here have been plenty 
of friends and relatives of migrants coming to Australia as migrants in their turn. 
The share of the subsidiary migrants was approximately 50 % of the main migrants 
who answered the questionnaire thus indicating a considerable chain migration,. 
There will probably be more migrants of this kind, since Finnish migration to Aust
ralia is still young. Over 60 % of the two subsidiary migrants closes to the princi
pal migrant were I iving with or at least near-by the principal migrant. 

Nearly four out of five respondents had not been outside Australia after coming 
there. More than two thirds of those from the period before 1955 had visited Finland 
or I ived there; of the newcomers heardly any. Usually the visit was made 5 - 9 years 
after arrival, and in general they had visited Finland only once, but there were some 
who had been there six times. 

Most of the respondents were planning to visit Finland, but only 9 % intended 
to stay permanently in Finland, naturally the newcomers more often than those who 
had stayed longer in the country; nearly every fifth of those from the end of the 
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1960 's intended to return for good. The persons plann ing to return permanently, 
had more difficulties in regard to adaptability than the others, and they were 
much more dissatisfied with Austral ia than the rest of the interviewed. 

7. The second generation and their Finnish characteristics 

The second generation Finns in Australia are a heterogeneous group which is 
hard to study. Some of them were perhaps grown up when they came to the country; 
some were born in Austral ia. However, most of them were minors, and at the time 
of the interview they found themselves in the middle of an integration process, the 
consequences of which are still shroured in obscurity. However, certain courses 
of development can already be seen on the basis of the following results. 

The 399 respondent units (fa~ilies or single persons) taking part in the interview 
had 837 children of whom 70 % were born in Finland and 26 % in Austral ia. 81 % 
of the children of the parents from the period before 1955 were born after migration, 
but only 3 % among those who had arrived in 1%6-70. The time of arrival also 
influences the number of children. The average number of children was 1.66 at the 
time of arrival and 2.42 at the time of interview. 

More than 3/4 of the children were living with their parents or at least very 
close to them (the same postal code). Only 22 % of the children over 20 years of 
age had had nothing but an elementary education, and 11 % had had a university 
or college education. The relatively high level of education is probably due to 
the fact that parents with little education often tend to educate their children. 
Secondly, in many cases migrant children obviously take their studies more seriously 
than others. This relatively high level of education has been followed by social 
mobility: the vocations of the first-generation Finns were more within construction 
work, the metal and other industries:the number of second-generation Finns employ
ed in these trades was relatively much smaller. Accordingly, where there were 
only a few first-generation migrants having top jobs, in the second generation 
was a considerable number of those with a university degree or doing other white
collar jobs. Likewise y only a couple of percent of the first generation migrants 
were in the service trades: 13 % of the children belonged in this group. The 
children of old migrants (before 1955) have naturally settled best: the children 
of the newcomers have mostly entered manufacturing and service industries. 
The most important explanation for the higher socio-economic position is the 
level of education together with good knowledge of English, which most parents 
have failed to achieve. 

Due to their young age, only a small proportion of the childrerT of Finns in 
Australia were married. Of those married, a larger proportion was married to Finns 
than to Australians. To a certain degree this can be said to reflect a strong contacts 
with one's own national ity as welt as a somewhat poor social integration. 

The second-generation F inns in Austral ia are generally bil ingual; normally 
they speak Finnish with the parents but with one another and outside the home they 
speak Engl ish. The abil ity to read and write Finnish is considerable weaker than 
the ability to speak it. Over 50 % of those who had reached school age were able 
to read, and about 50 %, to write Finnish. 



193 

Only a small proportion of the chi Idren (12 % approximately) had had a chance 
to visit Finland so far. Since the children were still young and since the parents had 
not been long in Australia, either, it is natural that the children have not been to 
Finland more frequently. 

It is not easy to be an immigrant child, for he is living in the midst of two -
or more - cultures. At home there is the Finnish language and the Finnish culture, 
whereas outside home there is the Engl ish language and the Austral ian culture. Much 
more study is needed to asses the role of a second-generation . 

8 . From Australia back to Finland 

Some 40 % of the Finnish immigrants in Austral ia left the country, mainly back 
to Finland. To obtain some qualitative information about these people, I interviewed 
in 1973 59 persons, 40 males and 19 females. The earliest migrant had arrived in 
Australia in 1907 and the latest ones in 1969. Naturally the numbers are quite too 
small for any reliable information but they do give some idea of the subject. 

The main reasons for their emigration to Australia had been the expectation 
of good opportunities there and the desire for adventure. The returned persons had 
generally been in Austral ia only a few years. More than half of the returned 
(31 out of 59) gave the lack of the English language as the greatest difficulty in 
settlement in Australia . Otherwise they were content with their life in Australia 
mentioning especially kind people, good income and climate. 

The principal reasons for their re- migration were homesickness and relatives 
in Finland - in short the non-material aspects of life similarly to the Finnish re
emigration from Sweden. 

All the 59 respondents were satisfied with their stay in Australia and almost all 
would have made the trip had they known beforehand what they knew when they 
left Australia. Some of the returned migrants found it difficult to settle again in 
Finland, especially in finding jobs and housing. Consequently, some migrants I 
know personally - though not included in this study - have returned again to Aust
ral ia or left for Canada or other countries. There are always persons, whom we 
might call migratory birds, who feel happy only when travel ing. 

9. Concluding remarks 

The above report deals with an unstudied field and is primarily a pilot study, 
attempting to give answers to major questions as well as to raise new problems. In the 
next stage there would be a need for specialized partial studies; the most important 
of them I would consider to be acculturation and the intervening obstacles to it, often 
causing mental and other socio-medical problems. 1 Another type of research project 

1. See Olavi Koivukangas- Leo Laakso, "The Social - Medical Problems of Finnish 
Immigrants in Australia", Siirtolaisuus - Migration, 1 - 1975, published by the 
Institute of Migration, University of Turku. 
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I would like to mention would be intensive micro-studies of a limited area dealing, 
for example, the Finnish settlement in a Sydney or Melbourne suburb, and possibly 
also the Finnish mining community in Mount Isa, Queensland. Various separate 
themes, such as migrants, political attitudes and ideas of their legal security in a 
strange environment, would also offer interesting research topics. 

At the moment Finnish emigration to Australia is quite negligible; annualy 
only 100 - 200 emigrants. This is partly due to severe limitations of entries by the 
Australian Government because of economic difficulties (unemployment 6 % and 
inflation 12 % in February, 1975) in Australia. On the other hand, economic situa
tion in Finland is quite good, compared with the periods of heavy emigration in the 
late 1950's and 1960's. 

Altough small in numbers, the Finnish emigration to Australia has its own unique 
features. At the same time it has been part of a broader international migratory move
ment. By broadening our knowledge about Finnish long - distance migration we would 
deepen the study and undetstanding of migration phenomena as a whole, and we would 
also get useful material for comparison with short-distance migration, which in re
gard to numerical strength, is far more important. 
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Liite I: TAULUKOT 

Taulukko 1. 1. Ovatko Helsingista lahteneet myos syntyneet siella ? 

MIEHET NAISET YHTEENSA 

syntyl)'t syntynyt syntynyt 
Helsingissa muualla Helsingissa muualla Helsingissa muualla 

n % n % n % n % n % n % 

ennen 1955 menneet 1 33 2 67 2 100 1 20 4 80 
1955-65 " 4 16 21 84 7 29 17 71 11 22 38 78 
1966-70 " 12 44 15 56 9 35 17 55 17 40 32 60 

yhteensa 17 31 38 69 16 30 37~ 70 33 31 75>9 69 

Taulukko 1.2. Onko Helsingista lahtenyt asunut siella koko ikansa ? 

MIEHET NAISET YHTEENSA 

kylla ei kylla ei kylla ei 

n % n % n % n % n % n % 

ennen 1955 menneet 1 33 2 67 2 100 1 20 4 80 
1955-65 " 4 16 21 84 5 21 19 79 9 18 40 82 
1966-70 " 7 26 20 74 3 12 23 88 10 19 43 81 

yhteensa 12 22 43 78 8 15 45x ) 85 20 18 88x) 82 

Taulukko 1.3. Ovatko Uudeltamaalta lahteneet myos syntyneet siella ? 

MIEHET NAISET YHTEENSA 

kylla ei kylla ei kylla ei 

n % n % n % n % n % n % 

ennen 1955 menneet 1 33 2 67 2 100 1 20 4 80 
1955-65 " 5 14 31 86 8 22 29 78 13 18 60 82 
1966-70 " 18 34 35 36 16 31 36 69 34 32 71 68 

yhteensa 24 26 68 74 24 26 68:5<) 74 48 26 136x ) 74 

x) sisaltaa yhden henkilon, jonka tuloajasta ei ole tietoa. 
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Taulukko 1.4. Ovatko Uudeltamaalta lahteneet asuneet siella koko ikansa? 

MIEHET NAISET YHTEENSA 

kylla ei kylla ei kylla ei 

n % n % n % n % n % n % 

ennen 1955 menneet 1 33 2 67 2 100 1 20 4 80 
1955-65 II 4 11 32 89 5 13 32 87 9 12 64 87 
1966-70 8 15 45 85 4 8 48 92 12 11 93 87 

yhteensa 13 14 79 86 9 10 83x) 90 22 12 162x) 88 

x) sisaltaa yhden henkilon, jonka tuloajasta ei ole tietoa. 

Taulukko 1.5. On ko henk i 10 syn tynyt s amassa laanissa kuin on viimeksi asunut ? 

MIEHET NAISET YHTEENSA 

kylla ei kylla ei kylla ei 

n % n % n % n % n % n % 

ennen 1955menneet 35 76 11 24 23 64 13 36 58 71 24 29 
1955-65 II 64 40 97 60 68 44 88 56 132 42 185 58 
1966-70 II 63 45 78 55 58 44 73 56 121 44 151 56 

yhteensa 164 47 187 53 151 46 175 54 315 46 362 54 

Taulukko 1.6. Vuotuinen tulo 

Ennen 1955 
Vuositulo menneet 1955-65 1966-70 vastaajat 

dollaria n % n % n % n % 

0-999 r 3 1 1 2 1 
1000-1999 4 10 2 1 2 2 8" 2 
2000-3999 6 16 28 14 40 25 74 18 
4000-5999 6 16 58 29 66 41 130 32 
6000-7999 10 26 61 30 37 23 108 27 
8000-9999 5 13 32 16 10 6 47 12 

10000 ja yli 6 16 18 9 5 3 31 8 
yhteensa 38 100 200 100 160 100 400 100 
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Taulukko 1.7. Keskimaarainen vuositulo (dollaria) 

miehet naiset 

dollaria n dollaria n 

ennen 1955 menneet 6149.83 ( 30) 5624.88 ( 8) 
1955-65 II 6262 .68 (137) 6579.29 (63) 
1966-70 II 5088.47 (113) 5893.58 (47) 

ei tietoa tai ei sovellu 9999.00 ( 1) 9999.00 ( 1) 

yhteensa 5791 .74 (281 ) 6273.03 (119) 

Huom.: Miehen tulot on merkitty myos naiselle tapauksissa, joissa vaimo ei ollut 
toissa, koska pyrittiin selvittamaan lahinna perheyksikon tulotaso. Lisaksi 
australialaisten kanssa naimisissa olevat naiset nostavat ryhman tulotasoa, 
joten vain miesten osalta tuloksia voidaan pitaa luotettavina. 

Taulukko 1.8. 
2 

Asunnon keskimaarainen nel iomaara (m ) ennen Austral iaan menoa 
ja Austral iassa 

ennen-Austral i aa Australiassa 
miehet naiset yht. miehet naiset yht. 

m2 n m2 n m2 n m2 n m2 n m2 n 

ennen 1955 
menneet 83 ( 16) 86 ( 9) 84 ( 25) 110 ( 28) 116 ( 20) 112 ( 48) 

1955-65 71 (108) 69 ( 97) 70 (205) 103 ( 119) 104 ( 114) 103 (233) 
1966-70 62 (134) 64 (120) 63 (254) 71 (129) 80 ( 116) 75 (245) 

ei lietoa tai 
synt . Aust:ssa 90 1 ) 990 1) 90 ( 2) 127 ( 3) 108 ( 4) 116 ( 7) 

yhteensa 67 {259) 67 (227) 67 (486) 89 (279) 94 (254) 91 (533) 

Taulukko 1.9. Asukkaita keskimaarin asunnossa ennen Austral iaan menoa ja Austra-
liassa 

ennen Australiaa Austral iassa 

miehet n naiset n yht. n miehet n naiset n yht. n 
ennen 1955 

menneet 4.52 25 4.00 17 4.31 42 3.08 39 2.89 28 3.00 67 
1955-65 4.16 140 4 . 17 133 4.17 273 3.93 148 4.02 153 3.98 301 
1966-70 4.20 130 4.20 122 4.25 252 3.93 136 4.24 128 4.08 264 

ei tietoa tai 
synt .Austr:ssa 7.00 2 6 .00 3 6.40 5 4.50 2 3.60 5 3.86 7 
yhteensa 4 .23 297 4.24 275 4.24 572 3.83 325 4.00 314 3.92 639 



Taulukko 1.10. Englannin kielen opiskelu Australiassa: luokkaopetus 

opiskeluun ennen 1955 menneet 1955-65 

kaytetty miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
aika 

n %' n % n % n 0/0 n % n % 

ei yhtaan 40 87 26 71 66 80 76 46 74 45 150 46 
aile 1 kk 5 3 5 3 10 3 
1 kk -

aile 3 kk 1 2 1 1 13 8 8 5 21 6 
3 kk-

aile 6 kk 1 2 2 5 3 4 11 7 7 4 18 5 
6 kk-

aile 1 v. 2 5 2 2 12 7 13 8 25 8 
1 v. -

aile 3 v. 1 2 4 11 5 6 37 22 40 25 77 24 
3 v. ja yli 1 1 3 2 4 1 
ei tietoa 

ajasta 1 1 1 1 2 1 
ei sovellu 3 7 2 5 5 6 1 1 2 1 3 1 
ei tietoa 1 3 1 1 8 5 10 6 18 5 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 101 163 100 328 100 
--------- ---------- "---- '------------ ------- ----

1966-70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

59 40 63 47 122 43 
6 4 2 2 8 3 

20 14 19 14 39 14 

13 9 to 7 23 8 

15 10 15 11 30 11 

24 16' 18 13 42 15 
1 1 1 

2 1 3 2 5 2 
2 2 2 1 

6 4 3 2 9 3 

146 99 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

176 49 165 48 341 48 
11 3 7 2 18 3 

34 9 27 8 61 9 

25 7 19 6 44 6 

27 7 30 9 57 8 

63 18 63 18 126 18 
3 1 3 1 6 1 

3 1 4 1 7 1 
5 1 8 2 13 2 

14 4 16 5 30 4 

361 100 342 100 703 100 
-- ----- ----- ------- ---- -------------

-0 
co 



Taulukko 1.11. Englannin kielen opiskelumuodot Australiassa 

opiskelu- ennen 1955 menneet 1955- 65 

muoto miehet naiset vast. miehet naiset vast. 

luokkaopetus (%) 7.0 23.5 14.3 51.3 51.0 51.1 

n (43) (34) (77) (156) (151 ) (307) 

kirjekurssi (%) 11.6 20.6 15.6 30.5 33.6 32.0 

n (43) (34) (77) (154) (143) (297) 

radiokurssi (%) 2.3 2.9 2.6 5.1 5.9 5.5 

n (43) (35) (78) (158) (153) (311) 

muu opiskelu (%) 2.5 1.3 3.8 2.6 3.2 

n (40) (37) (74) (159) (154) (313) 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

57.9 51.5 54.8 

(140) (130) (270) 

31.7 39.1 36.3 

(139) (128) (267) 

3.5 3.0 3.3 

(143) (132) (275) 

7.2 6.3 6.8 

(138) (128) (266) 

vastaajat 

miehet naiset 

48.5 48.1 

(342) (318) 

28.6 34.3 

(339 ) (309) 

4.0 4.3 

(346) (323) 

5.0 4.1 

(340) (320) 

vast. 

48.3 

(660) 

31.3 

(648) 

4.2 

(669) 

4.5 

(660) 

'<l 
'<l 



Taulukko I. 12. Suomalaisten sanomalehtien hankkiminen 

nnen 1955 meeneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet naiset vast . 
saantitapa 

n % n % n % n % n 0/0 n % 

ei mitaan 23 50 21 57 44 53 115 70 116 71 231 70 
ti lattu Suomesta 4 9 4 10 8 10 6 4 7 4 13 4 
lahet. Suomesta 7 15 2 5 9 11 16 10 15 9 31 9 
ostettu Aust:sta 4 2 5 3 9 3 
lainattu yst :Ita 3 7 1 3 4 4 6 3 6 4 12 4 
usealla tavalla 5 11 7 19 12 14 17 10 13 8 30 9 
saant i tapa tunte-

maton 2 4 1 3 3 4 1 1 1 1 2 1 
ei tietoa 2 4 1 3 3 4 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

82 56 76 56 158 56 
15 10 13 10 28 10 
18 12 18 13 36 13 

1 1 1 
14 10 10 7 24 9 
16 11 16 12 32 11 

1 1 1 1 2 1 

146 100 135 100 281 100 
------ - ---- --- --- - ------- . _ .. _--- -

vastaajat 

miehet naiset 

n % n % 

223 62 217 63 
26 7 25 7 
41 11 35 10 

4 1 6 2 
23 6 17 5 
38 11 38 11 

3 1 2 1 
3 1 2 1 

361 100 342 100 

vast. 

n % 

440 62 
51 7 
76 11 
10 1 
40 6 
76 11 

5 1 
5 1 

703 100 

N o o 



Taulukko 1.13. Suomalaisten viikkolehtien hankkiminen 

ennen 1955 menneet 1955 - 66 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. 

saantitapa 
n % n % n % n % n % n % 

ei mitaan 18 39 12 32 30 36 45 27 45 28 90 27 
tilattu 

Suomesta 8 17 6 16 14 17 30 18 35 21 65 20 
lahetetty 

Suomesta 3 7 4 11 7 8 21 13 20 12 41 13 
ostettu 

Austral iasta 4 2 4 3 8 2 
lainattu 

ystavilta 6 13 4 11 10 12 14 9 15 9 29 9 
usealla tavalla 8 17 9 24 17 21 50 30 43 26 93 28 
saantitapa 

tuntematon 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 
ei tietoa 2 4 1 3 3 4 

yhteensa 46 99 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 
- --

1966 - 70 

m!ehet naiset vast. 

n % n % n % 

35 24 30 22 65 23 

20 14 19 14 39 14 

16 11 18 13 34 12 

1 1 1 

32 21 22 16 54 19 
42 29 44 33 86 31 

1 1 1 1 2 1 

146 100 135 100 281 10C 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

98 27 87 25 185 26 

60 16 62 18 122 17 

40 11 42 12 82 12 

4 1 5 2 9 1 

53 15 43 12 96 14 
101 28 99 29 200 28 

2 1 2 1 4 1 
3 1 2 1 5 1 

361 100 342 100 703 100 
--

r-..> 
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Taulukko 1.14. Suomalaisten kirjojen hankkiminen 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet naiset vast . 
saantitapa 

n % n % n % n % n % n % 

ei mitaan 26 57 18 49 44 53 81 49 83 51 164 50 
tilattu 

Suomesta 3 7 3 8 6 7 5 3 6 4 11 3 
lahetetty 

Suomesta 2 4 2 5 4 5 9 6 9 5 18 6 
ostettu 

Austral iasta 3 7 3 8 6 7 18 11 15 9 33 10 
lainattu 

ystavilta 1 2 1 3 2 2 15 9 18 11 33 10 
kahdella tai 
useammalla tav. 7 15 7 19 14 17 37 22 32 20 69 21 

saantitapa tun-
tematon 2 4 2 5 4 5 

ei tietoa 2 4 1 3 3 4 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 
- -------

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

76 52 70 52 146 52 

10 7 8 6 18 6 

10 7 13 10 23 8 

10 7 8 6 18 6 

27 18 ~4 17 51 18 

12 8 11 8 23 8 

1 1 1 1 2 1 

146 100 135 1 00 281 1 00 

vastaajat 

miehet naiset 

n % n % 

185 51 173 50 

19 5 18 5 

21 6 24 7 

31 9 28 8 

43 12 44 13 

57 15 51 15 

2 1 2 1 
3 1 2 1 

361 100 342 100 

vast. 

n % 

358 51 

37 5 

45 6 

59 8 

87 12 

108 16 

4 1 
5 1 

703 100 

N o 
N 



Taulukko 1.15. Suomalaisten ai:inilevyjen, nauhojen tms. hankkiminen 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. 

saantitapa n % n % n % n % n % n 0/0 

ei mitaan 26 57 18 49 44 53 94 57 95 58 189 58 
ti lattu 

Suomesta 4 9 4 11 8 10 8 5 9 6 17 5 
lahetetty 

Suomesta 7 15 3 8 10 12 15 9 17 10 32 10 
ostettu Aust-

ral iasta 2 4 5 13 7 8 23 14 19 12 42 13 
lainattu ys-

tavilta 3 2 5 3 8 2 
useammalla 

tavalla 4 9 5 13 9 11 22 13 18 11 40 12 
saantitapa 

tuntematon 1 2 1 3 2 2 
ei tietoa 2 4 1 3 3 4 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

84 57 74 55 158 56 

2 1 1 1 3 1 

20 14 22 16 42 15 

14 10 15 11 29 10 

6 4 6 4 12 4 

19 13 16 12 35 13 

1 1 1 1 2 1 

146 100 135 100 281100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

205 57 191 56 396 56 

14 4 14 4 28 4 

42 12 42 12 84 12 

41 11 40 12 81 12 

9 2 11 3 20 3 

46 13 41 12 87 12 

1 1 2 
3 1 2 1 5 1 

361 100 342 100 703 100 
---_ ._---- - - ~.~~ 
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Taulukko 1.16. Muun suomenkielisen materiaalin hankkiminen 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vost. miehet naiset vast. 

saantitapa n % n 0/0 n % n % n % n % 

ei mitCiCin 41 89 33 89 74 89 157 95 153 94 310 94 
ti lattu 

Suomesta 1 2 1 1 2 1 4 2 6 2 
lahetetty 

Suomesta 1 2 2 3 3 2 2 1 2 1 4 1 
ostettu 

Austral iasta 1 3 1 1 
lainattu 

ystav iI tCi 1 1 1 1 2 1 
useammalla 

tavalla 1 2 1 3 2 2 3 2 3 2 6 2 
ei tietoa 2 4 1 3 3 4 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

138 95 128 95 266 95 

2 1 2 1 4 1 

2 1 1 1 3 1 

1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 2 1 

2 1 2 1 4 1 

146 100 135100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

338 94 320 93 658 93 

5 1 6 2 11 2 

5 1 4 1 9 1 

2 1 2 1 4 1 

2 1 2 1 4 1 

4 1 4 1 8 1 
5 1 4 1 9 1 

361 100 342 100 703 100 

I'V 
o 
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Taulukko 1.17. Suomalaisia lehtia saannoll isesti saavat 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

millaisia miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
lehtia 

% 0/0 0/0 % % % n n n n n n 

ei mitatin 5 11 5 13 10 12 40 24 31 19 71 22 
vain paivalehtia 4 9 1 3 5 6 1 1 1 
vain viikkolehtia 3 7 4 11 7 8 27 16 28 17 55 17 
vain uskonnoll. 

julkaisuja 7 4 9 5 16 5 
vain muita 
vain Australian 

suomalaisia 12 26 7 19 19 23 43 26 45 28 88 27 
use amman ryhmtir 

lehtiti 20 43 19 51 39 47 47 29 50 31 97 29 
ei tietoa 2 4 1 3 3 4 

yhteensti 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n 0/0 

30 20 29 22 59 21 
7 5 6 4 13 4 

23 16 23 17 46 16 

3 2 2 1 5 2 
1 1 1 2 1 

40 27 33 24 73 26 

41 28 40 30 81 29 
1 1 1 1 2 1 

146 100 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

75 21 68 20 143 20 
12 3 7 2 19 3 
54 15 56 16 110 16 

11 3 12 4 23 3 
1 1 1 2 1 

95 26 86 25 181 26 

110 31 110 32 220 31 
3 1 2 1 5 1 

361 100 342 100 703 100 

tv 
o 
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Taulukko 1.18. Suomalaisia lehtia epasaannCSIl isesti saavat 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

millaisia miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
lehtia % % % % % % n n n n n n 

ei mitaan 27 59 23 62 50 60 98 59 98 60 196 60 
vain paivalehtia 3 6 3 4 6 4 8 5 14 4 
vain viikkoleht. 7 15 5 13 12 15 35 21 34 21 69 21 
vain uskonnoll . 

julkaisuja 1 2 1 3 2 2 4 2 4 2 8 2 
vain Austral ian 

suom .Iehtia 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 
useamman ryhman 

lehtia 5 11 6 16 11 13 21 13 18 11 39 12 
ei tietoa 3 6 1 3 4 5 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 
-- ---- - ------- -

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

70 48 62 46 132 47 
8 6 8 6 16 6 

40 27 41 30 81 29 

2 1 2 1 4 1 

1 1 1 

24 16 21 16 45 16 
1 1 1 1 2 1 

146 100 135 100 281 100 

vastaaiat I 

I 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

198 54 198 55 386 55 
18 5 17 5 35 5 
82 23 80 23 162 23 

7 2 7 2 14 2 

2 1 2 1 4 1 

50 14 46 13 96 13 
4 1 2 1 6 1 

361100 342100 703100 
~ 

N 
o 
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Taulukko 1.19. Australialaisia lehtia saannollisesti saavat 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

millaisia 
miehet naiset vast. miehet naiset vast. 

lehtia n % n % n % n % n % n % 

ei mitaan 3 7 6 16 9 11 33 20 32 20 65 20 
vain paivalehtia 19 41 12 32 31 38 77 47 78 48 155 47 
vain viikkolehtiCi 1 2 1 1 10 6 10 6 20 6 
vain uskonnolli-

sia julkaisuja 
useamman ryhman 

lehtia 18 39 17 46 35 42 42 25 41 25 83 25 
ei tietoa 5 11 2 6 7 8 3 2 2 1 5 2 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast . 

n % n % n % 

84 58 77 57 161 57 
37 25 34 25 71 25 

5 3 4 3 9 3 

1 1 1 1 2 1 

18 12 18 13 36 13 
1 1 1 1 2 1 

146 100 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n 0/0 n % 

120 33 116 34 236 34 
135 38 126 37 261 37 

16 4 15 4 31 4 

1 1 2 

80 22 78 23 158 23 
9 3 6 2 15 2 

361100 342 100 703 100 

N 
o 
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Taulukko 1.20. Austral ialaisia lehtia epasaannC511 isesti saavat 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

millaisia miehet naiset vast. miehet naiset 
lehtia % % % % % n n n n n 

ei mitaan 22 48 14 38 36 43 83 50 79 49 
vain paivalehtia 3 6 3 8 6 7 24 14 23 14 
vain viikkolehtia 10 22 7 19 17 21 38 23 41 25 
vain uskonnollisia 

julkaisuja 1 1 1 1 
vain muita 1 3 1 1 
useamman ryhman 

lehtia 5 11 9 24 14 17 16 10 17 10 
ei tietoa 6 13 3 8 9 11 3 2 2 1 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 1 00 163 100 

1966 - 70 

vast. miehet naiset vast. 

n % n % n % n % 

162 49 69 47 60 44 129 46 
47 14 27 19 27 20 54 19 
79 24 23 16 24 18 47 17 

2 1 
2 1 2 1 4 1 

33 10 24 16 -21 16 45 16 
5 2 1 1 1 1 2 1 

328100 146 100 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

177 49 15846 335 48 
55 15 53 16 108 15 
71 20 73 21 144 21 

1 1 2 
2 1 3 1 5 1 

45 12 48 14 93 13 
10 3 6 2 16 2 

361100 342 100 703 100 

N o 
ex:> 



Taulukko 1.21. Viimeisen kahden viikon aikana tavattujen suomalaisten ja australialaisten tuttavien maara 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
lukumaara 

% n % % .% % % % 0/0 0/0 % % % n n n n n n n n n n n 

Suomalaisia tuttavia: 

ei yhtaan 22 4821 57 43 52 62 38 59 36 121 37 48 33 44 33 92 33 133 37 124 36 257 37 
1 - 2 2 4 2 2 15 9 19 12 34 10 14 9 17 12 31 11 31 8 36 11 67 9 
3 - 5 3 7 4 11 7 8 20 12 20 12 40 12 19 13 14 10 33 12 43 12 39 11 82 12 
6 - 10 5 11 7 19 12 15 33 20 28 17 61 19 31 21 31 23 62 22 69 19 68 20 137 19 
11 - 6 13 3 8 9 11 26 16 28 17 54 17 29 20 23 17 52 18 61 17 54 16 115 16 
tuntematon maara 1 2 1 1 4 2 4 3 8 2 1 1 1 1 2 1 6 2 5 2 11 2 
ei sovellu 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
ei tietoa 7 15 2 5 9 11 5 3 5 3 10 3 3 2 4 3 7 2 17 5 15 4 32 5 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 100 281 100 361 100 342100 703 100 

Australialaisia tuttavia: 

ei yhtaan 22 4821 57 43 51 98 59 94 58 192 58 98 66 90 67 188 67 221 62 206 61 427 61 
1 - 2 4 9 4 11 8 10 16 10 15 9 31 10 14 10 18 13 32 11 34 9 39 11 73 10 
3 - 5 3 6 2 5 5 6 12 7 18 11 30 9 14 10 10 7 24 8 29 8 30 9 59 8 
6 - 10 5 11 3 8 8 10 16 10 14 9 30 9 9 6 7 5 16 6 30 8 24 7 54 8 
11 - 4 9 5 14 9 11 16 10 12 7 28 9 6 4 4 3 10 4 26 7 22 6 48 7 
tuntematon maara 1 2 1 1 1 1 3. 2 4 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 
ei sovellu 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
ei tietoa 7 15 2 5 9 11 6 3 7 4 13 4 3 2 4 3 7 2 17 5 16 5 33 5 
yhteensa 46 10037 100 83 100 165 100 163 100 328 10C 146 100 135 100 281 lOC 361 100 342 100 703 100 

----- -- - - -

N o 
-.0 



IV 

Taulukko 1.22. Viimeisen kahden viikon aikana tavattujen muihin kansallisuuksiin, paitsi suomalaisiin ja australialaisiin, <5 
kuuluvien laheisten ystavien ja tuttavien maara 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 
I 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
lukumaara 

% n % % % % % % % % % % 0/0 n n n n n n n n n n n 

Laheisia ystavia: 

ei yhtaan 32 7934 92 66 80 133 80 139 85 272 83 124 85 124 91 248 88 291 80 299 88 590 84 
1 - 2 2 4 2 2 16 10 9 5 25 7 11 7 4 3 15 5 29 8 13 4 42 6 
3 - 5 1 2 1 1 4 2 2 1 6 2 4 3 1 1 5 2 9 2 4 1 13 2 
6 - 10 1 2 1 1 3 2 3 2 6 2 2 1 1 1 3 1 6 2 4 1 10 1 
11 - 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 
tuntematon maara 2 4 1 3 3 4 3 2 4 3 7 2 6 2 6 2 12 2 
ei sovellu 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
ei tietoa 7 15 2 5 9 11 5 3 5 3 10 3 4 3 4 3 8 3 17 5 14 4 31 4 
yhteensa 46 9937 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 100 281 100 361100 342 100 702 100 

Tuttavia: 

ei yhtaan 31 68 30 81 61 74 128 78 127 78 255 77 114 78 109 80 223 79 275 76 268 78 543 77 
1 - 2 2 4 2 5 4 5 9 6 10 6 19 6 13 9 11 8 24 9 24 7 23 7 47 7 
3 - 5 2 4 2 2 10 6 5 3 15 5 7 4 4 3 11 4 19 5 9 3 28 4 
6 - 10 2 4 2 5 4 5 7 4 7 4 14 4 3 2 4 3 7 2 12 3 14 4 26 4 
11 - 2 1 3 2 5 2 4 3 2 2 6 2 6 2 5 2 11 2 
tuntematon maara 2 4 1 3 3 4 4 2 6 4 10 3 7 2 8 2 15 2 
ei sovellu 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
ei tietoa 7 15 2 5 9 11 5 3 5 3 10 3 4 3 4 3 8 3 17 5 14 4 31 4 
yhteensa 46 10037 100 83 100 165 100163 100 328100 146 100 135 100 281 100 361100 342 100 703 100 



I 

TalJlukko 1.23. Osallistuminen muiden kansallisuuksien, paitsi suomalaisten ja australialaisten, muodollisiin (esim.kokoukset) 
ja epavirallisiin (esim. retket) tilaisuuksiin viimeisen kolmen kuukauden aikana 

I 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 vastaajat 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
lukumaara 

% n % % % % % % % % % % % n n n n n ·n n n n n n 

Muodolliset tilaisuudet: 

ei yhtaan 35 7633 89 68 82 150 91 146 89 296 90 141 96 129 95 270 97 328 91 311 91 639 91 
1 - 2 3 7 1 3 4 5 6 4 6 4 12 4 1 1 3 2 4 1 11 3 12 3 23 3 
3-5 2 1 2 1 4 1 1 1 3 1 2 1 5 1 
6 - 10 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 4 1 
11 -
tuntematon maara 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
lei sovellu 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 
ei tietoa 8 17 3 8 11 13 4 2 5 3 9 3 2 1 2 2 4 1 15 4 12 3 27 4 
yhteensa 46 lID 37 100 83 100 165 100163 100 328 100 146 100 135 100 281 100 361 100 342 100 703 100 

paviralliset tilaisuudet: 

ei yhtaan 37 81 32 87 69 83 150 90 149 91299 91 134 92 127 94 261 93 324 90 313 91 637 90 
1 - 2 1 2 2 5 3 4 6 4 5 3 11 3 7 5 5 4 12 4 14 4 12 4 26 4 
3-5 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 4 1 

~ - 10 
11 - 1 1 1 1 1 
untematon maara 3 2 2 1 5 2 3 1 2 1 5 1 

lei sovellu 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 
lei tietoa 8 17 3 8 11 13 4 2 5 3 9 3 2 1 2 1 4 1 15 4 12 4 27 4 
vhteensa 46 10037 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 100 281 100 361 100 342 100 703 lOC 

-

N 



Taulukko 1.24. Saannc;llinen ja epasaannc;l\inen jasenyys eriloisisso yhdistyksissa 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 

miehet noiset vast. miehet noiset vast. miehet noiset vast. 
yhdistys tms. 

n % n % n 0/0 n % n % n % n 0/0 n % n % 

Saannc;llinen jasenyys: 

ei missaan 24 52 22 60 46 55 94 57 111 68 205 63 93 63 92 68 185 65 
Suomi-Seuro 8 17 6 16 14 17 38 23 31 19 69 21 27 19 29 21 56 20 
muu suomol. 4 9 6 16 10 12 9 5 7 4 16 5 13 9 12 9 25 9 
oustro Ii an en 4 9 4 5 12 7 6 4 18 5 6 4 1 1 7 3 
muu seuro toi yhd. 2 1 2 1 2 1 2 1 
suom.+ oustr. yhd. 2 4 2 5 4 5 8 5 3 2 11 3 4 3 4 1 
suom.+ muu yhd. 1 1 1 
oustr. + muu yhd. 1 2 1 2 1 1 1 1 
suom .+oustr .+muu 1 1 1 . 
ei tietoo 3 7 1 3 4 5 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 99 146 100 135 100 281 100 

Epasaannoll . jasenyys: 

ei missaan 32 70 32 86 64 78 125 75 124 76 249 76 127 86 115 85 242 86 
Suomi-seuro 5 11 4 11 9 11 21 13 27 17 48 15 16 11 14 10 30 11 
muu suomol. 2 4 2 2 3 2 4 2 7 2 1 1 3 2 4 1 
oustroltoloinen 2 4 2 2 5 3 5 3 10 3 1 1 2 2 3 1 
muu seuro toi yhd. 
suom .+ oustr . yhd. 2 4 2 2 9 6 1 1 10 3 
ei tietoo 3 7 1 3 4 5 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 1 00 135 100 281 1 00 

-

vostoojot 

miehet noiset vast. 

n % n % n % 

211 58 226 66 437 62 
74 20 68 20 142 20 
28 8 27 8 55 8 
23 6 7 2 30 4 
2 1 2 1 4 1 

14 4 5 1 19 3 
1 1 

2 1 2 
1 1 
6 2 6 2 12 2 

361 100 342100 703 100 

287 79 276 81 563 80 
43 12 45 13 88 12 
6 2 7 2 13 2 
8 2 7 2 15 2 

11 3 1 12 2 
6 2 6 2 12 2 

361 100 342 100 703 100 

N 

N 



Taulukko 1.25 . Kolme tarkeinta vapaa-ajan harrastusta 

t arkein 

miehet naiset vast . 

harrastus n % n % n % 

lukeminen 73 23 72 24 145 23 
kasityot yms 9 3 42 14 51 8 
puutarha ja talonhoito 23 7 25 8 48 8 
picknikit 21 6 23 8 44 7 
kotona oleskelu 26 8 15 5 41 7 
metsastys ja kalastus 31 10 6 2 37 6 
TV ja elokuvat 23 7 13 4 36 6 
vierailut 13 4 16 5 29 5 
urheilu ja liikunta 15 5 13 4 28 5 
au to ja autoilu 14 4 12 4 26 4 
uskonnollinen toiminta 9 3 11 4 20 3 
opiskelu 11 3 6 2 17 3 
musiikki ja laulu 8 2 6 2 14 2 
seuratoiminta "'-.. 6 2 5 2 11 2 
olutbaarit, ravintolat, juopott. 6 2 2 1 8 1 
uinti ja uimarannat '-.... 3 1 3 1 ,6 1 
tanssi 2 1 2 1 4 1 
muu harrastus 24 8 18 6 42 7 
ei mitaan harrastusta 1 1 1 
ei vapaa-aikaa 3 1 5 2 8 1 
yhteensa 321 100 296 99 617 100 

II tarkein 

miehet naiset vast. 

n % n. % n % 

36 13 48 19 84 16 
4 1 26 10 30 6 

20 7 18 7 38 7 
29 10 22 9 51 9 
7 3 7 3 14 3 

32 11 9 4 41 8 
29 10 23 9 52 10 
15 5 18 7 33 6 
13 5 9 4 22 4 
19 7 11 4 30 5 
4 1 26 2 30 2 
8 3 8 3 16 3 

13 5 5 2 18 3 
6 2 5 2 11 2 
4 1 4 1 

14 5 11 4 25 5 
2 1 3 1 5 1 

26 9 25 10 51 9 
1 1 

1 1 2 1 
282 99 254 100 536 100 

III tarke i n 

miehet naiset vast . 

n % n % n % 

29 14 27 14 56 14 
5 2 22 12 27 7 

17 8 15 8 32 8 
19 9 24 12 43 11 
2 1 3 2 5 1 

16 8 6 3 22 5 
22 10 26 14 48 12 
20 9 16 8 36 9 
12 6 6 3 18 5 
14 6 4 2 18 5 
6 3 2 1 8 2 
5 2 4 2 9 2 
5 2 6 3 11 3 
2 1 7 4 9 2 
5 2 5 1 
6 3 10 5 16 4 
9 4 5 3 14 3 

19 9 7 4 26 6 

1 1 
214 100 190 100 404 100 N 

W 



Taulukko 1.26. Ovatko suku- ja etunimet muuttuneet Australiassa 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. 

n % n % n % n % n % n % 

Sukunimen muuttuminen: 

kylla 3 7 3 8 6 7 7 4 6 4 13 4 
ei 43 93 27 73 70 84 155 94 142 87 297 90 
aviol iitto tms . 6 16 6 7 12 7 12 4 
ei tietoa 1 3 1 1 3 2 3 2 6 2 
yhteensa 46 100 37 100 83 lOe 165 100 163 100 328 100 

Etunimen muuttuminen: 

kylla 7 15 1 3 8 10 15 9 7 4 22 7 
ei 39 85 34 92 73 88 147 89 152 93 299 91 
ei tietoa 2 5 2 2 3 2 4 3 7 2 
yhteensa 46 100 37 100 83 10C 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n 0/0 n % 

1 1 1 1 2 1 
142 97 125 93 267 95 

6 4 6 2 
3 2 3 2 6 2 

146 100 135 100 281 100 

8 5 1 1 9 3 
135 93 129 95 264 94 

3 2 5 4 8 3 
146 100 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n 0/0 n % n % 

11 3 10 3 21 3 
344 95 299 88 643 91 

25 7 25 4 
6 2 8 2 14 2 

361 100 342 100 703 100 

30 8 9 3 39 5 
325 90 321 94 646 92 

6 2 12 3 18 3 
361 100 342 100 703 100 

N 

.j:>.. 



Taulukko 1.27. Nimi, jolla tyotoverit kutsuvat 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset VOl&. miehet naiset vast. 

kutsumanimi n % n % n % n % n % n % 

suomal.etunimi 14 30 13 35 27 33 45 27 75 46 120 37 
austral.etunimi 15 33 2 5 17 21 64 39 19 12 83 25 
suomal.etunimen 

muunnos 4 9 3 8 7 8 23 14 23 14 46 14 
austral. etun imen 

muunnos 3 6 3 4 5 3 1 1 6 2 
sukunimi 2 5 2 2 1 1 2 1 3 1 
sukunimen muunn. 2 5 2 2 
lempinimi 1 2 1 1 3 2 5 3 8 2 
muu 3 2 2 1 5 2 
ei tietoa 9 20 15 42 24 29 21 13 36 22 57 17 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

---- -----~-

1966 - 70 

miehet naiset v~s:· . 

n % n % n % 

40 27 60 44 100 35 
52 36 12 9 64 23 

24 16 19 14 43 15 

2 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 

25 17 41 30 66 23 
146 100 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

100 28 150 44 250 35 
133 37 34 10 167 24 

52 14 46 13 98 14 

10 3 1 11 2 
2 1 5 1 7 1 

2 1 2 
5 1 6 2 11 2 
4 1 3 1 7 1 

55 15 95 28 150 21 
361 100 342100 703 100 

N 

tJ1 



Taulukko 1.28. Kolme tarkeinta tyytyvaisyyden aihetta Australiassa 

tarkein II tarkein 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
mihin tyytyvainen ? n % n % n % n % n % n % 

hyva ilmasto 75 24 80 28 155 26 59 23 63 31 122 26 
hyvat tulot 61 20 42 15 103 17 47 19 34 16 81 17 
hyva tyonsaanti 64 20 36 13 100 17 23 9 12 6 35 8 
yleisesti tyytyv. kaikkeen 35 11 38 13 73 12 9 3 6 3 15 3 
vapaus ja tasa-arv oisuus 18 6 15 5 33 5 18 7 7 3 25 5 
ystav. ihmiset 10 3 16 6 26 4 17 7 18 9 35 8 
hyvat ja hal vat asunnot 10 3: 16 6 26 4 14 5 19 9 33 7 
pienet verot 15 5 4 1 19 3 27 11 10 5 37 8 
halpa elintaso 9 3 9 2 13 5 11 5 24 5 
ruoka ja hedelmat ? 1 8 3 9 2 2 1 10 5 12 3 
terv. hoito ja 50S. turva 2 1 3 1 5 1 2 1 2 1 4 1 
koulutus 1 3 1 4 1 6 2 7 3 13 3 
muu syy 19 6 13 4 32 5 17 7 9 4 26 6 
ei tyytyvainen ollenkaan 3 1 4 1 7 1 
yhteensa 314 100 287 100601 100 254 100 208 100 462 100 

----

III tarkein 

miehet naiset vast . 

n % n % n % 

51 27 28 20 79 24 
18 9 15 11 33 10 
14 7 8 6 22 7 
3 2 2 1 5 1 

16 8 13 9 29 9 
29 15 32 23 61 18 
6 3 5 3 11 3 

16 8 6 4 22 7 
7 4 10 7 17 5 
2 1 8 6 10 3 
2 1 2 1 
2 1 2 1 4 1 

26 14 12 9 38 11 

1 92 1 00 141 1 00 333 100 

tv 

0-



Taulukko 1.29. Kolme tarkeinta tyytymattomyyden aihetta Australiassa 

tarkein II tarkein 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
mihin tyytymaton ? 

n % n % n % n % n % n % 

terv. hoito ja sos . turva 36 17 35 16 71 16 21 14 20 15 41 15 
huonot ja kalliit asunnot 17 7 22 10 39 9 15 10 14 10 29 10 
virastojen ja liikkeiden 

tyly kohtelu 17 7 15 7 32 7 8 5 7 5 15 5 
ilmasto ja luonto 14 6 18 8 32 7 6 4 10 8 16 6 
eparehell isyys ja rikoll isuus 13 6 13 6 26 6 8 5 8 6 16 6 
likaisuus 12 5 13 6 25 6 7 5 11 8 18 6 
koulutusjarjestelma 7 3 12 6 19 4 10 7 15 11 25 9 
takapaju isuus ja vanhoill isuus 10 4 5 2 15 3 9 6 5 4 14 5 
ennakkoluulot 10 4 4 2 14 3 5 3 3 2 8 3 
huonot tulot 8 4 5 2 13 3 2 1 1 1 3 1 
tyytymattomyys aust .suomal . 5 2 5 2 10 2 1 1 1 
tulkki-ym.avun puute 6 3 4 2 10 2 1 1 1 1 2 1 
yksinaisyys ja koti- ikava 3 1 4 2 7 2 
yleisesti tyytymaton kaikkeen 3 1 3 1 6 1 
huono tyonsaanti 1 4 1 5 1 3 2 1 1 4 1 
pi tkat tyomatkat 1 3 1 4 1 6 4 4 3 10 4 
suuret verot 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 
kallis elintaso 2 1 1 1 3 1 3 2 6 5 9 3 
tyytymaton ruok i in 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 
tyytymaton austral ialaisi in 1 1 1 2 3 2 5 2 8 2 
muu syy 41 19 33 15 74 17 38 26 18 14 56 20 
ei tyytymaton ollenkaan 18 8 15 7 33 7 1 1 1 1 2 1 
yhteensa 230 100 217 100447 100 148 100 130 100 278 100 

III tarkein 

miehet naiset vastaajat 

n % n % n % 

9 8 10 11 19 9 
12 11 10 11 22 11 

5 4 5 5 10 5 
11 10 10 11 21 11 
5 4 1 1 6 3 
7 6 10 11 17 8 
1 1 2 2 3 2 
3 3 7 8 10 5 
4 4 1 1 5 2 
3 3 1 1 4 2 

3 3 2 2 5 3 
2 2 1 1 3 1 

6 5 4 4 10 5 
1 1 1 1 
6 5 5 5 11 5 

1 1 1 1 
5 4 2 2 7 3 

27 25 20 22 47 . 23 

1 1 1 1 2 1 
111 100 93 100204 100 

, 

N 

'I 



Taulukko 1.30. Kirjeenvaihto vanhempien kanssa 

ennen 1955menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
kuinka usein 

% % % % % % n n n n n n 

vanh. mahd. kuolleet 35 76 22 59 57 70 51 31 56 34 107 33 
viikottain 1 3 1 1 13 8 14 9 27 8 
kuukausittain 2 4 6 16 8 10 47 28 46 28 93 28 
nel jannesvuosittain 3 7 3 8 6 7 37 22 34 21 71 22 
harvemmin kuin 

kerran vuodessa 2 4 2 2 7 4 3 2 10 3 
ei koskaan 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 
ei sovellu 3 7 3 8 6 7 6 4 5 3 11 3 
ei tietoa 1 3 1 1 3 2 4 2 7 2 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

19 13 17 12 36 13 
34 24 36 27 70 25 
70 48 62 46 132 47 
13 9 10 7 23 8 

3 2 1 1 4 1 

2 1 1 1 3 1 
5 3 8 6 13 5 

146 100 135 100 281 100 

vastaaiat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

107 30 97 28 204 29 
47 13 51 15 98 14 

119 33 116 34 235 33 
54 15 48 14 102 15 

12 3 4 1 16 2 
2 1 2 1 4 1 

12 3 11 3 23 3 
8 2 13 4 21 3 

361100 342 100 703 100 

N 

(Xl 



Taulukko 1.31. Kirjeenvaihto Suomeen sisarusten kanssa 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast . miehet naiset vast . 
kuinka use in 

0/0 0/0 % 0/0 0/0 % n n n n n n 

mahd. ei sisaruksia 5 11 4 11 9 10 17 10 17 10 34 10 
viikottain 4 9 4 11 8 10 7 4 7 4 14 4 
kuukausittain 7 15 6 16 13 16 37 22 44 27 81 25 
nel jannesvuosittain 18 39 13 36 31 37 60 37 58 36 118 36 
harvemm i n ku i n 

kerran vuodessa 6 13 4 11 10 12 29 18 27 17 56 17 
e i koskaan 1 2 2 5 3 4 
ei sovellu 2 4 2 5 4 5 5 3 2 1 7 2 
ei tietoa 3 7 2 5 5 6 10 6 8 5 18 6 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 1 00 163 1 00 328 1 00 

1966 - 70 

miehet naiset vast . 

n % n % n % 

21 14 13 10 34 12 
12 8 14 10 26 9 
70 48 65 48 135 48 
29 20 32 24 61 22 

5 3 2 1 7 2 

1 1 1 1 2 1 
8 6 8 6 16 6 

146 100 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

44 12 35 10 79 1 1 
23 6 25 7 48 7 

115 32 117 34 232 33 
107 30 103 30 210 30 

40 11 33 10 73 10 
1 2 1 3 1 
9 3 6 2 15 2 

22 6 21 6 43 6 

361 100 342 100 703 100 

'" -0 



Taulukko 1.32. Kirjeenvaihto Suomeen muiden kuin vanhempien ja sisarusten kanssa 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. miehet naiset vast. 

kuinka usein n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

ei kirjeenvaihtoa 16 34 9 24 25 30 30 18 31 19 61 19 12 8 8 6 20 7 
viikottain 3 7 2 5 5 6 5 3 5 3 10 3 10 6 10 7 20 7 
kuukaus i tta i n 3 7 5 14 '8 10 23 14 27 17 50 15 58 40 49 36 107 38 
nel jannesvuosittain 15 32 12 33 27 33 49 30 51 31 100 30 57 39 57 42 114 41 
harvemmin kuin 

kerran vuodessa 3 7 4 11 7 8 46 28 38 23 84 26 4 3 5 4 9 3 
ei koskaan 3 7 2 5 5 6 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 
ei sovellu 4 2 3 2 7 2 
ei tietoa 3 7 3 8 6 7 7 4 6 4 13 4 4 3 5 4 9 3 

yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 146 100 135 100 281 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

58 16 48 14 106 15 
18 5 17 5 35 5 
86 24 84 24 170 24 

121 34 122 36 243 35 

53 15 47 14 100 14 
5 1 5 1 10 1 
4 1 3 1 7 1 

16 4 16 5 32 5 

361 100 342 100 703 100 
-

IV 
IV o 



Taulukko 1.33. Rohan ja lahjojen lahettaminen Suomeen 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. rniehet naiset vast. 

n % n % n % n % n % n % 

~ahan lahettaminen: 
~aannoll isesti 1 3 1 2 5 4 3 2 8 3 
illoin talloin 10 29 7 24 17 27 34 25 28 22 62 23 

harvoin 13 39 12 41 25 39 45 33 46 35 91 34 
ei koskaan 12 29 8 35 20 32 52 38 54 41 106 40 
yhteensa 34 100 . 29 100 63 100 136 100 131 100 267 100 

Lahjojen lahettam inen: 

kylla 29 88 25 96 54 92 123 87 118 86 241 86 
ei 4 12 1 4 5 8 18 13 20 14 38 14 

yhteensa 33 100 26 100 59 100 141 100 138 100 279 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

5 4 4 3 9 4 
19 15 22 19 41 16 
47 36 42 35 89 36 
59 45 51 43 110 44 

130 100 119 100 249 100 

115 84 109 87 224 86 
22 16 16 13 38 14 

137 100 125 100 262 100 

vastaaiat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

11 4 7 2 18 3 
63 20 57 20 120 20 

105 35 100 35 205 35 
124 41 119 43 243 42 
303 100283 100 286 100 

271 86 256 87 527 86 
44 14 38 13 82 14 

315 100 294 100 609 100 

I 
! 

'" '" 



Taulukko 1.34. Kuinka pian sivusiirtolaiset saapuivat paasiirtolaisen jalkeen 

kuinka pian ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 
paasi irtolai-

laheisin II laheisin laheisin II laheisin laheisin II lahei sin 
sen jalkeen 

n % n % n % n 0/0 n % n % 

o - 4 v. 6 43 3 60 26 47 6 30 34 100 15 100 
5 - 9 v. 1 7 26 47 12 60 

10 - 14 v. 1 7 3 6 2 10 
15-19v. 3 21 1 20 
20 v. ja yli 3 21 1 20 
yhteensa 14 100 5 100 55 100 20 100 34 100 15 100 
-~ 

_____ . ____ L ____ 

Taulukko 1.35. Kahden laheisimman sivusiirtolaisen ja paasiirtolaisen asuinpaikkojen vertailu 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 
laheisin II laheisin laheisin II laheisin laheisin II laheisin 

asuin- IX) IIY) I II I II I II I II I II 

vastaajat 

laheisin II laheisin 

n % n % 

66 64 24 60 
27 26 12 30 

4 4 2 5 
3 3 1 3 
3 3 1 3 

103 100 40 100 

vastaajat 
laheisin II laheisin 
I II I II 

IV 
IV 
IV 

• paikka 1) n % n % n % n % n % n 0/0 n % n % n % n % n % n % n % n % n 0/0 n % 

soma kuin 
paasiirtol. 
nyk . asu i .1p 8 38 3 14 327 9 18 4467 3756 1973 1350 2261 21 58 11 69 637 7661 61 49 3362 21 40 
eri kuin 
paasi irto I . 
nyk .asuinp 1362 1886 873 282 2233 2944 727 1350 1439 1542 531 1063 4939 6451 2038 3260 
yhteensa 21 100 21 100 1 1 100 11 10C 66100 66100 26100 26100 36100 36100 16100 16100 125100 125100 53 100 53 100 

~ ~ 

1) tarkoittaa laajempia alueita, esim. Sydney tai New South Wales -maaseutu . 
x) 1= sivusiirtolaisen ensimmainen asuinpaikka . 
y) II = sivusiirtolaisen asuinpaikka haastatteluhetkella. 



Taulukko 1.36. Onko vieraillut tai asunut Austral ian ulkopuolella 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

missa vieraillut miehet naiset yht. miehet naiset yht. 
tai asunut ? 

0/0 % % % % % n n n n n n 

ei missaan 11 24 14 38 25 31 122 74 126 77 248 76 
vierai lIut Suomessa 26 57 20 54 46 56 30 18 27 16 57 17 
asunut Suomessa 5 11 2 5 7 8 9 5 6 3 15 5 
asunut jsskin muussa 

maassa 2 4 2 2 
vier. ja asunut 

Suomessa 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
vier. Suomessa ja 

asunut muualla 2 1 1 1 3 1 
asunut Suomessa ja 

muualla 1 1 1 1 2 1 
vier. ja asunut Suo-

messa ja muualla 1 1 1 
ei tietoa 1 2 1 3 2 2 
yhteensa 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

--- .. -~ ----

1966 - 70 

miehet naiset yht. 

n % n % n % 

144 99 131 97 275 98 

1 1 1 

2 1 3 2 5 2 
146 100 135 100 281 100 

vastaajat I 

miehet naiset yht. 
I 

n % n % n % 

278 77 274 80 552 79 
59 16 49 14 108 16 
14 3 9 3 23 3 

2 1 2 

2 1 2 1 4 1 

2 1 3 

1 1 2 

1 1 
3 1 5 2 8 1 

361 100 342 100 703 lOe 

N 
N 
W 



Taulukko 1.37. Milloin ensimmaisen kerran vieraillut Suomessa ? 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset yht. miehet naiset yht. 

kuinka pian? n % n % n % n % n % n % 

aile 2 v. kuluesso 1 3 1 1 
2 - 4 v. 6 19 3 14 9 17 16 37 9 24 25 31 
5 - 9 v. 5 15 4 18 9 17 23 53 20 54 43 54 

10-19v. 7 22 5 23 12 22 4 10 7 19 11 14 
20 v. ja yli 14 44 10 45 24 44 

ei tietoa (Australi-
aan tulosta) 

yhteensa 32 100 22 100 54 100 43 100 37 100 80 100 
- _.-

1966 - 70 

miehet naiset yht. 

n % n % n % 

1 100 1 100 

1 100 1 100 

vastaajat 

miehet naiset 

n % n % 

1 2 
22 28 13 21 
28 36 24 38 
1 1 14 12 19 
14 18 10 15 

3 4 3 5 

78 100 63 100 

yht. 

n % 

1 1 
35 25 
52 37 
23 16 
24 17 

6 4 

141 100 

'" '" ~ 



Taulukko 1.38. Kuinka monesti ktiynyt Suomessa ? 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
ktiynti en mtitirti 

n % n % n % n % n % n % 

ei kertaakaan 15 33 17 46 32 39 123 74 129 79 252 77 
kerran 19 42 16 43 35 42 34 20 30 18 64 20 
2 kertaa 8 17 3 8 11 13 3 2 4 3 7 2 
3 kertaa 2 4 1 3 3 1 1 1 
4 kertaa 2 1 2 1 
6 kertaa 1 2 1 1 1 1 1 1 
ei tietoa 1 2 1 1 1 1 1 1 

yhteensti 46 100 37 100 83 100 165 100 163 100 328 100 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

147100 133 98 279 99 

1 1 
1 1 

146100 135 1 00 281 100 

vastaajat 

miehet naiset 

n % n % 

285 79 282 83 
56 15 49 14 
11 3 8 2 
3 1 1 
2 1 
2 1 1 
2 1 1 

361 100 342 100 

vast. 

n % 

567 81 
105 15 

19 3 
4 1 
2 
3 
3 

703 100 

N 
N 
U1 



Taulukko 1.39. Suomessa vierailu ym. tulevaisuuden suunnitelmat 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet nai set V6lst . 
aikomus 

% % % % % n n oj,. n n n n 
I 

vierailla Suomessa 22 52 17 53 39 53 89 58 90 58 179 58 
ei koskaan vierail-

la Suomessa 2 5 1 3 3 4 2 1 2 1 
menna Suomeen py-

syvasti 2 6 2 3 4 3 6 4 10 3 
olla pysyvasti 

Austra I i assa 10 24 6 19 16 21 18 12 14 9 32 10 
menna jonnekin 

muualle 2 1 1 1 3 1 
ei tieda viela 8 19 6 19 14 19 39 25 44 28 83 27 

yhteensa 42 100 32 100 74 100 1 54 100 1 55 1 00 309 1 00 

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

43 31 43 34 86 33 

24 17 22 18 46 17 . 
3 2 3 2 6 2 

4 3 1 1 5 2 
66 47 57 45 123 46 

140 100 126 100 266100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

157 47 154 48 311 47 

4 1 1 5 1 

28 8 30 9 58 9 

32 9 24 8 56 8 

6 2 2 1 8 1 
113 33 108 34 221 34 

340 100 319 100 659 100 

I'V 
I'V 
0-



Taulukko 1.40. Kuinka pian henkilo aikoo vierailla Suomessa ? 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet naiset vast. 
ajankohta 

n % n % n % n % n % n % 

vuoden sisalla 4 17 3 17 7 17 6 7 8 9 14 8 
1 - 4 v. kuluessa 4 17 2 11 6 14 20 21 20 22 40 22 
5 - 9 v. kuluessQ 1 4 1 2 7 8 5 5 12 6 

10 v. ja yli kuluessa 2 2 1 1 3 2 
ei tieda aikaa 115 62 13 72 28 67 58 62 58 63 116 62 

yhteensa 124 10~ 18 100 42 100 93 100 92 100 185 100 

1966 - 70 

miehet nai set v vast. 

n % n % n % 

9 16 10 19 19 18 
11 20 6 11 17 16 
5 9 6 11 11 10 
4 7 4 8 8 7 

27 48 26 51 53 49 

56 100 52 100 108 100 

vastaajat 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

19 11 21 13 40 12 
35 20 29 17 64 19 
13 7 11 7 24 7 
6 3 5 3 11 3 

102 59 99 60 201 59 

175 100 165100 340 100 
----_ .. _- -- ----

N 
N 
'-I 



Taulukko 1.41. Kuinka pian henkilo aikoo tulia pysyvasti Suomeen ? 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 

miehet naiset vast. miehet naiset vast . 
• 

ajankohta n 0/0 n % n % n % n % n 0/0 

vuoden sisalla 1 17 2 25 3 21 
1 - 4 v. kuluessa 1 33 1 20 1 17 1 12 2 14 
5 - 9 v. kuluessa 
ei tieda aikaa 2 100 2 67 4 80 4 66 5 63 9 65 

yhteensa 2 100 3 100 5 100 6 100 8 100 14 100 
- - - -- --~---- -

1966 - 70 

miehet naiset vast. 

n % n % n % 

4 18 3 15 7 17 
4 18 4 20 8 19 
1 5 1 5 2 5 

13 59. 12 60 25 59 

22 100 20 100 42 100 
- - ----

vastaajat 

miehet naiset 

n 0/0 n 0/0 

5 17 5 16 
5 17 6 19 
1 3 1 3 

19 63 19 62 

30 100 31 100 

vast . 

n % 

10 16 
11 18 
2 3 

38 63 

61 100 

tv 
tv 
co 



Taulukko I. 42. Pysyvasti Suomeen aikovien tyytyvaisyys-tyytymattomyys -aste 

ennen 1955 menneet 1955 - 65 1966 - 70 

tyytyvai syyden miehet naiset vast. miehet naiset vast. miehet naiset vast. 

aste n % n % n % n 0/0 n % n % n % n % n % 

hyvin tyytyvainen 1 33 1 20 1 12 1 7 2 9 1 5 3 7 
melko tyytyvainen 2 100 2 67 4 80 5 83 3 38 8 57 14 63 14 70 28 67 
tyytymaton 2 25 2 14 4 18 3 15 7 17 
hyvin tyytymaton 1 12 1 7 1 5 2 10 3 7 
ei tietoa 1 17 1 12 2 15 1 5 1 2 

yhteensa 2 100 3 100 5 100 6 100 8 100 14 100 22 100 20 100 42 100 

vastaajat 

miehet naiset 

n % n % 

2 7 3 10 
21 70 19 61 

4 13 5 16 
1 3 3 10 
2 7 1 3 

30 100 31 100 

vast. 

n % 

5 8 
40 66 

9 15 
4 7 
3 4 

61 100 

kaikki 

vast. 

n % 

236 34 
396 56 

39 5 
7 1 

25 4 

703 100 

N 
N 
-0 
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11.1. SUHTAUTUMINEN AUSTRALIANSUOMALAISliN 

a) Van hat siirtolaiset auttavat alkuun 

Saapuessaan vieraaseen maahan siirtolaisen lahin sosiaalinen ymparisto muodos

tuu yleensa samaan kansallisuuteen kuuluvista ihmisista. Yksistaan kielitaidottomuu

den vuoksi maanmiesten neuvot ja apu ovat alkuvaikeuksissa korvaamattomia. 

"Australian suomalaiset ovat yleensa erittain auttavaisia ja vieraanvarai
sia, uudet siirtolaiset ovatkin useimmiten aluksi aivan heista riippuvai
sia." (281) 

"Australian suomalaiset ... ottamalla heti ystavikseen, neuvomalla, 
opastamalla ja auttamalla epavarmaa ja tietamatonta tulokasta, tekivat 
Australian meille suurelta osin niin myonteiseksi, mita se on. Kun ysta
vat ja ystavyys ovat ihmisille kullan arvoista kotimaassakin, niin taalla 
ne ovat sita kaksin verroin ... saimme tilaisuuden ruveta maksamaan 
toto Australian suomalaisten omistamaa taloa omaksemme, kasirahatta 
ja pienella korolla (siina myoskin esimerkki hyvantahtoisuudesta) . "(329) 

Yleisesti ottaen suomalaiset ovat suhtautuneet positiivisesti uusiin tulokkaisiin; 

naista ja naiden kaytoksesta riippuu suuresti vastaanoton lampo. Useissa vastauksis

sa korostettiin, etta austral iansuomalaiset ovat kuin sukulaisia keskenaan. (esim. 

037 ja 307) Vain yhdessa tapauksessa henkilo ei ollut saanut maanmiehiltaan apua 

ensimmaisella viikolla, vaan austral ialaiset auttoivat hanet alkuun. (355) Tosto ei 

kuitenkaan kay selvasti ilmi, oliko ko. henkilo todella pyytanyt apua maanmiehil

taan vai ainoastaan odottanut tulevansa autetuksi . 

b) Mielipiteita australiansuomalaisista 

" Austral ian suomalaiset tekevattyota kovasti, kayttavat alkohol ia 
runsaasti huvittelevat reippaasti ja nauttivat alamasta ."(338) 

" . .. hyvinvointi on saavutettu vain lujalla tyolla joka kysyy my os 
hyvaa fyysista kuntoa. Ylitoita tehdaan aivan loputtomasti, loma ajak
si siirrytaan toisen firman hommiin ja sitten kehutaan etta kyliCi taalla 
parjaa." (166) 

"Luulisin, etta jos uskoo itseensa ja yhteiskuntaan niin Australiassa ku
ka suomalainen hyvansa saa vuosien mittaan helpon , riittavan ja turval
lisen toimeentulon. - Vaarana liikalihominen ja laiskistuminen."(224) 
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" Suomalaiset ovat rehtia reilua porukkaa . Kysyttyja tyomarkkinoilla. Kui
tenkin meillakin on oma vikamme . Luulen etta meidan suomalaisten peri
synti on kateus, tosin muutamat muutkin maalaiset vaittavat sita heidankin 
kansansa paheeksi . " (262) 

" Australian suomal. ovat samanlaisia kuin Suomenkin, mutta taalla harvem
paan asutuilla paikoilla ollaan rehellisempia toinen toisillemme." (251) 

"Suurin osa australian suomalaisia on kovasti yrittavaa joukkoa joka on usein 
suurienkin vaikeuksien kautta saavuttanut hyvan toimeentulon taalla ."(242) 

" Austral iansuomalaisista sanoisin etta he ovat suurimmaksi osaksi hyvin ahke
ria ja eteenpain pyrkivia ihmisia. Hyvin ahneita rahan perassa menemaan 
ja tekemaan sen eteen tyota jota Suomessa ei kaikilla yllin kyllin ollut. 
On Walla sitten pieni ryhma seikkailijoitakin mutta meitahan on niin mo
nenlaisia. Kielivaikeudet meille suomalaisille on alussa pahimpana estee
na eteenpain menolle. Tyonantajat karttavat taalla kiel itaidotonta . Omaan 
tyohoni en ole viela tyytyvainen olen ollut taalla niin vahan aikaa (1/2 v.) 
etta en ole viela paassyt taalla tyohoni 'sisalle ' . Se johtuu kielitaidot
tomuudesta." (319) 

" Austral ian Suomalaiset on yleensa seurall isempia kun itse Suomessa, ja 
taalla on 'paljon keskeista toimintaa, mutta uskoisin enemman saatavan ai
kaan, ellei oltas liian kateellisia toisillemme, keskenain nayttamisen ha
lu ja kilpajuoksu ajaa kavereita tekeen yha enemman ylitoiW ja viikonlo
put kuluu tyon merkeissa nain yhteinen seuraelama karsii, ja itse seuro
jen valiset riidat ovat ikavia ja osoittaa kuinka eripuraisia me Suomalai
set olemme, heti Australiaan tullessani kiinnitin tahan seikkaan huomiota, 
luulisin nain isoon maahan mahtuvan nain pienen porukan kun meita taal
la on. Omaan tyohon en ole taysin tyytyvainen koska en pida vuorotyos
ta. Asumisen alkuun olemme paasseet kivasti." (038) 

"Tapaamamme vaikeuksiensa keskella kallistuvat helposti lahkolaisuuteen 
tai alkoholismiin. Kateus kukoistaa." (334) 

"Australian suomalaisilta puuttuu suureksi osaksi jonkinlainen yhteistyo ja yh
teisymmarrys jonka tulos on jakautuminen moneen ryhmaan aivan samalla 
tavoin kuin Suomessa." (014) 

"a) Kaikki paheet mita yleensa suomalaisilla on niin ne ilmenevCit taallakin 
ehka viela voimakkaampina. b) Me olemme erittain riitaisia ja kateell i
sia. c) Keskimaarin erittain yrittel iaita . d) erittain huonoja oppimaan kie
len." (146) 

" Suomalaiset ovat ahkeria ihmisia, varsinkin suomalaiset naiset, aivan ver
rattomia, mutta suomalaisella miehella ei ole ensinkaan juomakulttuuria. 
Jo kotimaasta tanne saavuttua ovat muutamat suomalaiset miehet aivan 
humalaisia." (042) 

Eras rouva kirjoitti: 
"Tama tapahtui minulle monta vuotta sitten, kun olin junassa. Siella oli 
pari kolme naishenkiloa ja yksi mies. He juttelivat keskenaan ja ensin en 
tajunnut etta he puhuivat suomea. Sitten tajusin ja oli todella ihanaa kuul-
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la omaa kielta puhuttavan. Taisin tuijottaa heita ihmeissani, mutta sitten 
herasin todell isuuteen, kun yksi heista sanoi: 'm i tahan tuokin lehma tuos
sa tuijottaa ?' Se 01 i kamalaa. En tietenkaan antanut heidan tietaa, etta 
olin suomalainen . " (387) 

"Suomesta tulleista siirtolaisista pistaa erikoisesti silmaan mieleton alkoho
lin kaytto. Kun paastaan suomalaisista 'Korttiviinoista'tanne, niin silloin 
'jumalauta nyt naytetaan Aussille, etta perkele harmasta ollaan saatana.' 
Ryypataan rahat, tyopaikat ja asunnot, sen jalkeen kirotaan siirtolaisvi
ranomaiset alimpaan helvettiin. Omasta tonttuilusta sita vastoin ei loyde
to vikaa epaonnistumisiin vaan ollaan viattomia kuin pulmuset vaikka on
kin omat handyt paskassa." (092) 

" Suomalaiset kompastuvat taallakin samaan asiaan kuin Ruotsissakin, ja se 
on kateus ja juoruilu toisista suomalaisista . " (109) 

" Australian suomalaiset ovat yleensa liian kiinnostuneita toistensa henki
lokohtaisista asioista. Se tuo liian paljon harmia yhteiseen elamaamme. 
Olemme monta kertaa kuin baby holhoojia toinen toisillemme, jota kukaan 
terve ihminen ei mielellaan hyvaksy. Syy tahan lienee, etta olemme liika 
suppeasti ajattelevia, ja kielitaidon puuttuminen on eras osa syy siihen 
myoskin." (209) 

" A. Vaikea sopeutumaan austr. el inymparistoon. B. Erittain laiska opiske
lem. englantia. C. Oman yrityshalun puute, turv . help. toisen apuun. 
D. Pelkaa tulia havaistyksi lausuessaan englantia vaarin. F. Pyrkii lii-
aksi perustamaan suomal: kuppikuntia' joka vaikeuttaa kontaktin saa-
mista paikal. vaestoon ja kielen oppimista. G. Liian kateellinen. H. Juo 
helposti liikaa. I. Alistuu liian helposti sorrettavaksi tyopaikalla. (Pel
kaa menettavansa tyopaikan) J. (vanhat suomal.) vaipuneet henkiseen 
tyhjyyteen." (371) 

"Me suomalaiset emme ole oppineet viella taalla siirtolaisuudessakaan 
ystavall isyyden ja auttavaisuuden suutta merkitysta. Myoskin olemme 
hieman kateellisia toisillemme. Emme osaa, taikka halua puhaltaa yh
teen hiileen. Siina asiassa saisimme ottaa oppia Italialaisilta." (051) 

" Amerikkalainen tutkija on todennut suomalaiset sisimmassaan aggressiivi
siksi, kaunaisiksi ja paheellisimmiksi ihmisiksi maailmassa. Hakellyttava 
mutta hyvin todentuntuinen 'analyysi meista siirtolaisuomalaisistakin. Noin 
yle isesti, poikkeamat poislukien." (096) 

"Olemme joutuneet useissa eri yhteyksissa karsimaan n.s. vanhojen suoma
laisten (eli noin 10 vuotta tai enmman siirtolaisena olleiden) terroria. He 
luulevat uusien siirtolaisten asioita omikseen, ja ehka hyvaa tarkoittaen 
maaraavCit koko elamisen ." (391 ) 

" ... paras juosta kovaa karkuun kun kuulee aidinkiel taan jossakin. Hoi
tavat ikavissaan ja harrastusten puutteessa liian hyvin toistensa asioi-
ta - Siksi tulee ERAKKOJA pal jon pieneen siirtolaisryhmaamme." 
(193) 
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"Suomalaisia tunnen hyvin vahan, koska jopa ensimmaisella viikolla 
ei heilta apua saanut vaikka 01 in kiel itaidoton. Austral ialaiset aut
toivat minut alkuun taalla. Harvoin kayn edes suomalaisissa tansseis
sa, koska pojat ovat liian kovasti humalassa." (355) 

"Suomalaiset voisivat alkaa ymmartamaan ettei heista pideta sen en em
paa siksi, etta ovat suomalaisia. Ahkeruus ja ammattitaito on ainoat 
joista tykataan ei kansallisuudesta." (180) 

" Olen huomannut etta kun menin naimisiin australialaisen kanssa suo
malaiset karttavat meita koska mieheni ei puhu suomea." (382) 

c. "Uusien ja vanhojen" siirtolaisten valinen jannitys 

Lahtomaan olojen, siirtolaisuusprosessin ja sopeutumisen eriasteisuuden takia 

siirtolaistutkimuksessa on tarkeata erottaa eri ajanjaksoina menneet ihmiset, kuten 

tassakin tutkimuksessa on tehty. Kaytannon elamassa ja keskustelussa jako seuraa 

lahinna "uusiin ja vanhoihin" siirtolaisiin. Tama kerrostuneisuus on sita selvempaa, 

mita enemman siirtolaisuus on tapahtunut aaltomaisena liikkeena, kuten on asian

laita Austral ian-si irtolaisuudessa. 

Kuten aikaisemmin todettiin (s. 227), varhaisemmat siirtolaiset suhtautuvat 

yleensa myotamielisesti vastatulleisiin, mutta jonkinlaista "jannitysta" on havait

tavissa naiden kahden ryhman val ilia. Tama on tietysti osaksi sukupolvien iasta 

johtuvaa nakemysten erilaisuutta, kuten seuraavassa lainauksessa korostetaan: 

"Uusien, ja taalla jo kauan olleiden suomalaisten valisesta kitkasta 
puhutaan pal jon . Sita mielestani on paljonkin. Johtuen ehka my os 
osaltaam ika luokka erosta. Nuorempi polvi ei halua tyytya siihen 
mita vanhemmat aikoinaan pitivat etta se on alright. Myoskin tan
ne saa lipun nyt jokseenkin ilmaiseksi." (139) 

Lainauksen viimeista nakokohtaa, nykyaan lahes ilmaista amatkaa, arveltiin 

useassa vastauksessa kitkan syyksi, kun matkal ippu maksoi "meidankin tulon aika

na pienen talon hinnan." (113) Toinen taas arveli vanhempien katkeruuden uusia 

kohtaan johtuvan si ita, etta "val tio maksaa matka-avustusta, on vastaanotto

leireja, kiel ikursseja, ja yleensa heita arvostetaan enempi kuin heita aikoinaan . " 

(167) 

Siirtolaisten auttamisesta alkuvaikeuksissa ja yleisesti yhteiskunnan kehittymi-
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sesta johtuen taman paivan siirtolaisen on helpompi paasta alkuun esim. asunnon 

hankkimisessa kuin 1920-luvulla tai viela 1950-luvulla tulleitten siirtolaisten. 

"Ja 'vanhat' suomalaiset sitten ... on heissa hyvia ja tosi auttavaisia 
kuten meilla oli onni tutustua juuri tall. oikeisiin ihmisiin ja heidan 
ansiostaan saimme itsellemme kodin el i oman talon. - Mutta '" on 
my as valitettavan pal jon sel. jotka kadehtivat meita vastatulleita jos 
paasemme hyvin alkuun ja siita saa my os kuulla •.. esim. etta: Tois
ta se oli kun he tulivat tanne kielitaidottomina, ei ollut ketaan joka 
olisi auttanut, itse sai yrittaa jne. '" " (340) 

" Nama vanhat Australian suomalaiset ovat kateellisia uusille tulokkail
Ie koska nama uudet uskaltavat heti ottaa velkaa. Aina ne vetoaa, 
etta ei sita ennen saanut, heti autoa ja taloa. Kun ei uskaltanut ottaa. 
Tata kuulee aina. En oikein pida naista vanhoista suomalaisista." 
(197) 

Toiselta puolen taas 

" sellaiset, jotka itse kovan tyon, mutta myoskin hyvtin onnen ansiosta 
ovat paasseet 'vihrealle oksalle; moittivat nuorempia saamattomiksi 
ja laiskoiksi, kun he eivtit muutamassa vuodessa paase sama()n, mihin 
he itse ovat paasseet 20-30 vuodessa." (167) 

Kauan maassa olleen siirtolaisen ansiotaso on yleensa huomattavasti parempi 

kuin vastatulleen, ja tama saattaa aiheuttaa kitkaa. 

"Keskustelu palkoista'uuden ja vanhan' suomalaisen kanssa on paha 
asia. Vanha suomalainen kertoo, etta han saa esim. pitkalti yli sata 
dollaria viikossa. Mitenkas sitten kaykaan, kun toinen vastatullut 
saa aile $ 50. - Tuntuu, ettei sellaista tyopaikkaa kannata ottaa 
lainkaan vastaan." (227) 

Edella on muutamalla esimerkilla valotettu uusien ja vanhojen siirtolaisten 

valista tilannetta. Tama kitka ei ole niinkaan kahden viimeksi tulleen ryhman 

valilla. Vanhimmat siirtolaiset ovot jo ikansakin puolesta ja taloudellisen ase

mansa perusteella hieman eri tasolla; sen sijaan jonkinlainen kilpailutilanne 

vallitsee lahinna v. 1955 - 65 ja 1966 - 70 tulleiden valilla, kuten seuraavis

ta lausunnoista ilmenee: 

" Aikaisemmin (n. 10 v. sitten) tulleet suhtautuvat joskus 'yrmeasti 
He ovat uusiin siirtolaisiin nahden eri 'tasolla '. Tuntuu oudolta 
eristaytymishalu - naissa olosuhteissa." (168) 

Mitalin toista puolta kuvaa seuraava lainaus: 
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" Aikaisemmin tulleet ovat suurin osa O.K. Viimeisen kahden vuoden 
aikana tulleissa on pal jon epamiellyttavia tyyppeja." (170) 

Siirtolaisuuden aaltomaisuuden vuoksi australiansuomalaisessa siirtolaisainek-

sessa on havaittavissa tuloaikoihin perustuvaa ryhmittymista. Tama ilmenee siten, 

etta samoihin aikoihin tulleet, ilmeisesti lahinna yhteisen kokemustaustansa pe

rusteella, tuntevat suurinta vetovoimaa toisiinsa, esim: 

" ... mieheni kanssa me seurustellaan tai ollaan ystavia uusien tulok
kaitten kanssa ja niitten jotka ovat samoihin aikoihin tulleet."(197) 

Siirtolaisvaeston kerrostuneisuus tuloaikojen perusteella on osoittautunut tassa 

tutkimuksessa hyvin keskeiseksi piirteeksi, ja siksi jakoa kolmeen ryhmaan tuloai-

kojen mukaan voidaan pitaa onnistuneena. Tama alue tarjoaisi mahdollisuuk-

sia teoreettiseenkin tarkasteluun. esim. kehittamalla typologioita erilaisin pe

rustein. Tali'o.in on kuitenkin muistettava, etta vaikka siirtolaisuus on useimmi

ten joukkoliiketta, perustana ovat kuitenkin yksityiset ihmiset ja heidan suuret

kin erilaisuutensa ja yksilolliset erot esim. sopeutumisen nopeudessa . 

II. 2. MIELIPITEITA AUSTRALIAN SIIRTOLAISVIRANOMAISISTA 

"Toivottavaa olisi, etta siirtolaisviranomaiset antaisivat tarkemmat tie
dot kyseisen siirtolaiseksi aikovan henkilon ammattiasioista, kerta tie
doss a on paikkakin, minne siirtolaiset kotinsa haluaisivat pystyttaa. 
Omakohtainen esim. vaimon i ammatista (kampaaja 6 v. alalia) kysyim
me, onko taalla tyota tarjolla kyseiseen ammattiin. Vastaus oli myon
teinen ja niinhan asia onkin, mutta oli ilmeisesti omaa ajattelematto
muutta, ettemme kysyneet lisenssiasioita. Suomessahan kampaaja ei 
tarvitse I isenssia, joten moinen kysymys ei mieleen juolahtanutkaan. 
Lopputuloksena on, etta vaimoni istuu kotona, paksun englanninkielisen 
ammattikirjan parissa ja panttaa huonolla kielitaidolla ammattisanas
toa paahan, vaikka hiukset ja aineet ovat samanlaisia ja samoja kuin 
Suomessa. Olemme use in miettineet, etta siirtolaisviranomainen 01 isi 
voinut mainita lisenssista, eika luvata heti toita. Pieni ehdotus siirto
laisviranomaisille, tehkaa joku pieni kirjanen maan saannoista eri kie
lilla minka voitte antaa siirtolaiselle kateen han en maahan tullessaan. 
Toinen kirjanen paikkakunnan harrastus- urheilu- ja kerhotoiminnasta 
osoitteineen, mihin siirtolainenkin voi liittya. Voi olla, etta kyseisia 
kirjasia on, mufta missa?" (362) 

"Mielipiteita Australiasta: 1) siirtolaisvalityksessa (varvayksessa) 
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a) Liian positiivinen kuva maasta b) puolinaista totuutta (varjopuolet 
siirtolaisten kannalta mainitsematta) c) ei tarpeeksi informaatiota tyohon
sijoittumismahdollisuuksista varsinkin pitemmalle koulutetun tyovoiman 
kohdalla. 
3) Siirtolaisille tarkeiden asioiden informointi heikkoa ja puutteellista 
a) kielen opiskelu b) kotimaassa suoritettujen tutkintojen hyvaksytyksi 
saaminen (tama hyvin vaikeaa) c) jatko-opintomahdollisuudet d) muu 
i nformaat i 0 ." (279) 
"Myos siirtolaisviranomaisten toiminta on jattanyt tilaa monille kysy
myksille ja parannuksille. Siirtolaispolitiikan ei tule yksin palvella 
Australian hallitusta vaan myos siirtolaisia itseaan sen suuren erilaisuu
den pohjalta, mika johtuu heidan niin kirjavasta alkuperastaan - suoma
laiset mukaanluettuina." (304) 
"Sanon, ettei kenenkaan jolla on jonkinlainen olotila Suomessa kanna-
ta tulia Australian valkoisille orjamarkkinoille humaaniseksi ihmismas
saksi ja ainoastaan numeroksi siirtolaistilastoon, josta ainoastaan tyon
antajat (isoiset) ja siirtolais ministeri nauttivat. Saada massat astumaan 
sisaan Austral iaan ja sen jalkeen unohtaa heidat taydell isesti ." (283) 
"Suomessa toimivat Austraalian siirtolaisviranomaiset antavat kovin paljon 
virheellisia ja valheellisia tietoja Australian oloista, esimerkiksi: " Tyo
olosuhteista ja tyopaikansaanti mahdollisuuksia kehuttiin valtavasti, to
siasiassa ne eivat ole kovin kehuttavat, kielitaidottomalle ne ovat useim
miten kurjat. Nimenomaan Adelaiden ilmastoa kehuttiin niin ihanan 
lampimaksi etta shortsit ovat sopivin puku ympari vuoden, niinpa mina 
lahjoitin pois kaikki kerrastot ja talvivaatteet, nyt huomaan etta se 
aiheutti minulle melkoisen taloudell isen tappion. Minua ei ole ikina 
edes 400 C pakkasessakaan paleltanut niin pal jon kuin taalla ."(281) 

"Yksi tyonvalitysvirkamies kerran Sydneyssa mainitsi ettei Australia 
meita halua vaan meidan lapsia. Voi olla totta, mutta vaimoni ja mun 
kohdalla ei pida paikkaansa. Siis: 'Herra anna heille anteeksi 'jne." 
(224) 

II. 3. MIELIPITEITA AUSTRALIALAISISTA 

"Yleensa ottaen Australialaiset ovat sydamellisia ja miellyttavia tosin 
hieman huolimattomia vaatetukseltaan ... " (340) 

"Austral ialaiset ovat hyvia ihmisia ja hyvia auttamaan." (307) 

"Australian mies on aina antanut minulle katensa silloin kun olen ollut 
vaikeuksissa." (315) 

"Australialaiset ovat yleensa 'Iapsellisia '." (251) 

"Australialainen ihminen mita mina olen oppinut tuntemaan naapurina 
ja tyotoverina, on hyvin utelias. Han kyselee kaikki perhe ja raha 
asiat, Suomen olot, mutta kun tulee minun vuoro han vastaa hyvin vai-
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keasti tai ei ollenkaan. Ja sitten mita tykkaat Austral iasta ja minun re
hellinen vastaus, niin siihen se ystavyys loppuu." (226) 

"Yleisesti Australialaiset on ystavallisia ihmisia, aivan erilaisia kuin 
suomalaiset." (284) 

"Australialaiset ovat yleensa ystavallisia, valittomia ihmisia, heidan kans
saan tulee hyvin toimeen seurustelussa ym. s. (209) 

"Hyvin Iyhyesti sanottuna mielipide australialaisista; enimmakseen ysta
vallisia erinomaisia ihmisia, ehka vahan laiskahkoja halla valia tyyppe
ja." (174) 

" Australialaiset ovat mielestaan hyvin paljon samanlaisia, kuin ihmiset 
kaikkialla. Luokkaerottelu ehka ei ole aivan yhta suuri Australiassa. 
Mista erikoisesti tiedan on, jos hakee johonkin tavalliseen tyohon ei 
tarvitse kirjoittaa koko joukon papereita vaan menna suoraan keskuste
lemaan asiasta. Mielestan i austral ialai set eivat ole (virall isesti) aivan 
n i in p ikkutarkeita kuten Suomessa. T oiseksi he tuppaavat ottaan asiat 
Iii ank i n vapaasti ." (040) 

"En koskaan australialaisten taholta. Monet siirtolaiset hyvin kateellisia 
toisilleen eteenkin suomalaiset." (091) 

" Australialaisista, kokemukset ovat miltei yksinomaan myonteisia." 
(329) 

"Ensimmaiset 3 vuotta Wollongongassa saimme kokea paljon epaystavalli
syytta Austral ialaisten tahol ta." (271) 

"Always Aussie not accept any body over own fence." (= austral ialainen 
ei hyvaksy ketaan oman aitansa ulkopuolella olevaa - 283) 

"Tyossani on australialainen pomo (pesula) han on hyvin ilkea. Kaikki 
tyossa sattunut virhe tai saannoista poikkeava tullaan huomauttamaan suo
malaisille tekijoille." (226) 

" Ne ei pida meista siirtolaisista." (223) 
" .,. Australialainen ei mene ' harmaan kiven lapi' hetkessa. He jokot
tavat paikallaan koko elamansa. Suomalainen nousee heidan taloudell isel-
Ie tasolle jo muutamassa vuodessa." (106) 

" Australialaiset ovat vahan typeracl porukkaa silla he eivat halua tehda 
mitaan oman itsensa hyvaksi muuta kun juoda kaljaa. Tama ei tietysti tar
koita kaikkia mutta 85 %" (399) 

"Australia pitaa siirtolaisista, australialaiset eivat." (341) 

" Suomalaiset ovat epaluuloisia ja kyyrailevia heita kohtaan aluksi. Sii
ta monet vaarat luulot ja vaikeudet aluksi ." (093) 

" Australialaiset ovat olleet, ainakin henkilokohtainen kokemukseni on, 
hyvin auttavaisia ja ystavallisia. On suuri ero ruotsalaisten suhtautumises
sa siirtolaisiin ja varsinkin suomalaisiin." (355) 
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"Australia laiset vaikuttavat isoilta lapsilta." (139) 

" ... kaikkein ystavallisimmat ihmiset tapasimme Tasmaniassa." (334) 

"Jos taalla parjaisi omalla aidinkielella tama olisi oikein hyva maa mi
nun mielestani. Useimmat australialaiset ovat ystavallista ja kohteliasta 
vakea ja yrittavat auttaa jos mahdoll ista. He ymmartavi:it aika huonoa eng
lannin kiel to." (366) 

"Monet australialaiset suhtautuvat siirtolaisuuteen kielteisesti. Siita johtuen 
ehka jotkut kohtelevat siirtolaisia hieman yliolkaisesti. Toisaalta esim. tyo
tovereiden taholta useimmiten erittain suurta ystavllisyytta ja auttamishalua." 
(203) 

"Australialaiset on opetettu sietamaan siirtolaisia, koska maata on asutetta
va valko- ihoisilla heidan kasityksensa mukaan. Useimmat heista on erittain 
ystavallisia ja valmiita auttamaan niin kauan,kuin Sino hyvaksyt heidan 
elintapansa ja ajatuskantansa." (311) 

"Australialaiset ovat ylpeiti:i ja siirtolaisista erillaan pysyttelevia, ja epa
rehellisia ja epaluotettavia." (124) 

"Miel ipiteena austral ialaisista voin sanoa, etta he pitavat itseaan parem
pana kuin siirtolainen, mutta toisaalta tyonantajat auttavat kiitettavasti 
uusia siirtolaisia." (341) 

"Australialaiset, syntyperaiset sellaiset panisimme kernaasti fair dinkun -
luokkaan. Minulla on ollut tyotoverina aussia ja voin sanoa, etta parempaa 
ystavaa en ole koskaan tavannut. Han on rehti, avul ias, humoristinen ja -
harras katolilainen, joka kay saannollisesti messuissa ja myos kapakassa vaik
kei humaltuakseen. Han osasi pisti:ii:i Suomenkin oikealle paikalle maailman 
kartassa. Nama kokemukset voimme soveltaa my os lahinaapur iperheeseen, 
austral ialaiseen ." (096) 

"Australialaiset ovat ystavallisia - haukkuvatkin kohteliaasti. Auttavaisia 
ja ottavat osaa suruun pahoitellen kovin, ja kaikki on heista kaunista, jos 
uskoo heihin. Valoisin puoli - he osaavat ELAA, vapaasti ? ja luonnolli
sesti ja antavat jokaisen tehda samoin . " (193) 

"Australialainen: yleensa ystavallinen ja auttavainen kun ottaa huomioon 
etta harva (ei ainakaan suomalainen) pitaisi siita etta muunmaalaiset mie
hittavat han en synnyinmaansa." (303) 

"Australialainen~ - Ystavallinen ja auttavainen niin kauan kun olet huo
nommassa asemassa. Kateellisuus hyvin ilmeista jos ohitat vara~lisuudessa:" 
(348) 

"Australialaiset tassa ymparilla ovat oikein miellyttavia joiden kanssa oli
si kiva tehda lahempaakin tuttavuutta mutta ujous ja huono kielitaito tah
too olla esteena. Tuttavuus jaa aidan yli haasteluksi." (298) 

"Meilla on vain myonteisia kokemuksia australialaisista. Meilla on heidan 
. joukossaan enemman hyvia ystavia kuin omissa maanmiehissamme." (391) 
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"Australialainen on ystavallinen jos itse olet sita samaa ja auttavainen 
ainakin meidan tonne tultua meille olivat erikoisen avuliaita jotka viela
kin on hyvia tuttaviamme." (377) 

"Australia on hyva maa varsinkin nuorisolle joka haluaa yrittaa elamaan
so eteenpain , heilla on mahdollisuuksia ja nuoria autetaan eteenpain . 
Kaikki taman maan ihmiset on ystavallisia ja avuliaita jos heille suo 
edes pienen hymyn vaikka ei osais puhua." (093) 

"Austral ialaisista en voi sanoa mitaan erikoista . He joita olen tavannut , 
oval olleet ystavallisia. Ainahan loytyy niitakin jotka eivat siirtolaisis
ta pida, mutta asia olisi sama jos Suomeen tulisi jatkuvasti uutta vakea 
kaikista mahdollisista maista." (045) 

"Mita minulla on kokemusta australialaisista, niin voin sanoa, etta he 
ovat hyvia siirtolaisille tyon ulkopuolella, jos vain itsekin on heille ysta
vallinen ja kohtelias, mutta tyossa he ovat kateellisia ja ovat keskenaan 
yksimielisia." (100) 

"Mina tunnen paljonkin austraalialaisia mutta harvasta olen saanut ysta
vaa. Silla he ovat kylla ystavallisia mutta ovat erilaisia tavoiltaan ja sii
no kait on syy etta he eivat jaksa olla kauvan kiinnostuneita. "(109) 

"Mielipiteitani australialaisista: 28 vuotta Suomessa. Laivamatka ja noin 
34 kansallisuutta Australiassa joita olen tavannut: Australialaiset ovat 
ystavallisinta kansaa koko joukosta, en tieda johtuuko, kun olen suoma
lainen, koska pohjoismaalaiset ovat tavallaan suosiossa taalla." (111) 

"Australialaisista on suurin osa ystavallisia ja hyvia ihmisia, riippuu kai 
omasta itsesta tuleeko heidan kanssaan toimeen milia tavalla." (113) 

"Olemme asuneet talla samalla kadulla viis itoista vuotta . Muut asukkaat 
ovat austral i.alaisia. Koko talla ajalla ei kukaan heista ole pyytanyt mei
to esim . kastelemaan heidan puutarhaansa, kun he menevat lomalle. Ai
na pyytavat oman maalaisiclOn. Tama on vain yksi esimerkki." (387) 

"Australialaiset ovat kotonaan, me olemme vieraita." (180) 

11.4. SUHTAUTUMINEN MUIHIN SIIRTOLAISIIN, ERITYISESTI ETELAEUROOPPA
LAISIIN 

Syntyperaisten austral ialaisten ja suomalaisten I isaksi kolmannen sosiaal isen ryh

man muodostavat muita kansallisuuksia olevat siirtolaiset. Varsinaiset australialaiset 

ovat tottuneet siirtolaisiin ja suhtautuvat heihin useimmiten ymmartamyksella. Sen 

sijaan useilla suomalaisilla on ollut vaikeuksia erityisesti etela-eurooppalaisten 

siirtolaisten kanssa. Muutamille vastaajille etelaeurooppalaiset, joita suomalaiset 
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kutsuvat joskus "mustiksi", olivat tarkein tyytymattomyyden syy. 

"Yksi 'musto' jugoslavialainen rupesi kukkoilemaan ja maarailemaan 
minulle liikaa. Niin mina haukuin vahan sita." (007) 

" Wiuhkut (ital. jukosl. kreikkal.) rosvoja kaikki." (293) 

Australiassa on satojatuhansia Etela-Euroopasta tulleita siirtolaisia, ja he 

pvat usein keskittyneet tietyille alueille. Muuan suomalainen perhe kertoi kokeneen

so vihamielisyytta italialaisten ja jugoslaavien taholta ja aikovansa siksi myyda 

asuntonsa ja ostaa uuden seudulta, jossa heita on vahan. 

"Olemme ainut Skandinaaviasta kotoisin oleva perhe koko kylassa, useim
mat perheet ovat kotoisi'n Ital iasta tai Jugoslaaviasta, ja nama 'armaat 
naapurit ' sanovat meidan olevan liian vaaleita (minulla ja lapsillani 
aivan vaaleat hiukset) ja liian erilaisia - olemme kuin saksalaiset. huu
tavat he." (193) 

Toinen perhe kertoi kokeneensa rotuvihaa Valimeren siirtolaisten taholta: 

" Italialainen opettaja kieltaytyi opettamasta englantia lapsilleni ."(294) 

Eraan naisen ensimmaisessa tyopaikassa jugoslaavit olivat niin epaystavallisia, 

kun han joutui joko hyvaksymaan tai hylkaamaan heidan tyonsa, etta han katsoi 

paremmaksi etsia toisen paikan. Han oli myos joutunut kokemaan ennakkoluuloja 

jugoslaavien taholta. 

"Heidan kasityksensa on vaara suomalaisista naisista, moraalin ja va
pauden kys. ollessa." (355) 

Suhtautumisessa etelaeurooppalaisiin on my os vikaa suomalaisissa, joilla 

eraan kirjoittajan mukaan on 

"se suuri vika etta he luulevat, etta he ovat jotain erikoista kansaa 
ja halveksivat erikoisesti etela eurooppalaisia." 

Vaikeudet muide~ siirtolaisryhmien kanssa johtuvat lahinna kilpailusta tyopaikois

to, toista ja palkoista. "Uus austral ialaiset usein vihamiel isia tyon -tahtiin ja tyon 

laatuun" (336), totesi si ivoustyota tekeva suomalainen nainen. E telaeurooppalai-

set kilpailevat suomalaisten kanssC! esim . rakennusaloilla ja naiset siivous- ym. 

palvelustoista. Nama taos ovat ammatteja, joihin syntyperaiset australialaiset 

eivat tunne kovin suurta vetovoimaa. Se, etta suomalaisten ja varsinaisten aust

ralialaisten val ilia ei ole voimakasta konfliktia, johtuu siita, etta kilpailutilantei-

to ei ole kovin runsaastij sen sijaan taloudellisesti ja sosiaalisesti enemman somalia 
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tasolla olevien ryhmien valilla esiintyy kilpailua ja negatiivisia piirteita. 

II. 5. ENNAKKOLUULOT JA VIHAMIELlSYYS 

Erillisessa kysymyksessa tiedusteltiin, olivatko siirtolaiset joutuneet kokemaan 

ennakkoluuloja ja vihamielisyytta australialaisten tai muiden taholta. Lisaksi pyy

dettiin selittamaan tapahtumaa lahemmin ja mahdollisia syita siihen. 

Yleisimmin konfliktitilanne on johtunut kilpailusta tyopaikoista ja tyopaikoil-

la. Varsinkin ennen sotaa menneet siirtolaiset - ainakin omien ilmoitustensa mukaan -

saivat kokea taman selvasti jopa ammattiliittojen johtohenkiloiden taholta, jotka 

antoivat huomata, etteivCit he pida siirtolaisista ja jasenkortin saaminen oli usein 

vaikeaa. (379) 

"Tyopaikalla vallank in, kun on tyottomyytta olemassa, koetetaan vastus
taa ulkomaalaisten tyohon paasya unioiden ja toisten tyolaisten taholta, 
mutta kai se on sama joka maassa." (347) 

On ymmarrettavaa, etta pula-aikana 1929-34 ulkomaalaisia katsottiin karsaasti 

esim. Mount Isassa, mutta ehkapa syyta 01 i molemmin puol in - suomalaiset 01 ivat 

yleensa parhaissa toissa ja siita johtui kateus. (086) Saman ilmion ovat siirtolai

set havainneet myos myohempina aikoina. 

"Finni pakana saa parhaat tyot ja palkat. Kateus." (238) 
"Jos huomataan etta siirtolaisella on hyva ammatti ja ahkera tyossa ja 
tienaa hyvin, niin australialainen tekee troubled, eika anneta tyota 
tarpeeksi ja nain ollen saa vahempi palkkaa." (100) 

"Australialainen: - ystavallinen ja auttavainen niin kauan kun olet 
huonommassa asemassa. Kateellisuus hyvin ilmeista jos ohitat varalli
suudessa ." (348) 

"Taalla Echucassa on tyopaikkoja jossa ei ole paikkaa emigrantille. 
Siirtolainen on siirtolainen, ammattitaidosta huolimatta." (082) 

"Siirtolainen ei ole ihminen, vaan orja." (227) 

Viimeista edellisen lainauksen nakokohta, suomalaisen ammattipatevyyden 

tunnustaminen, ilmenee tyonsaannin vaikeutena; ammattipapereita (ompelija) ei 

oteta mitaan huomioon. (094) Talloin asiaan ovat saattaneet vaikuttaa muutkin 

syyt esim. kielitaidon puute, mika ilmenee monista vastauksista. 
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"Minun mielestani taalla on yleinen kasitys jos olet kielitaidoton olet 
tyhma . " (038) 

"Yleinen olettamus, jos ei puhu englantia, ajatellaan ja pidetaan ih
mista holmona, taman on itse tyollansa naytettava ettei ole taysi 'aa
si '." (284) 

"Siirtolaista pidetaan tyhmana joka ei osaa eika tieda mitaan ja jota 
ei tarvitse ottaa vakavasti . Ainoastaan jos olet australialainen tai eng
lantilainen sina olet jotain (kieli)." (227) 

"Taalla usein toi vihamielisyys nakyy, jos ei ymmarra kun kay mioilla, 
esim. maksamassa sahkolaskua. Siella huomaa. Lasku heitetaan tiskille." 
(197) 

"Ei tarvitse olla muuta syyta kuin foreign accent (vieras korostus) niin 
-nenk i ' muuttuu vars i nk i n opp i mattoman a i neksen keskuudessa." (358) 

"Muutamat yksilot luulevat etta englantia oppii tai pitaisi oppia muuta
massa kuukaudessa, eivatka ole halukkaita kuuntelemaan huonoa englan
tia." (133) 

Hyvin pal jon on myos vastakkaisia mielipiteita ja kokemuksia: 

"Esimiehet ja tyokaverit ovat suhtautuneet hienosti 'kielettomaan ' ka
veriinsa ja ovat olleet hyvia opettajia kielen oppimisessa." (329) 

"Huonon kielitaidon vuoksi emme ole paljoa pystyneet Austr. kanssa seu
rustelemaan mutta yleensa on kasityksemme heista myonteinen." (166) 

Huippua edustanee kuitenkin muuan vastaajaperhe, joka ei ollut kokenut ennakko

luuloja ollenkaan, koska "ei ymmarra englantia", vaikka oli ollut yli 10 vuotta 

Australiassa. (170) Kapakoissa saatettiin joskus huomauttaa - jopa haastaa riitaa

kun suomalaiset puhuivat omaa kielta keskenaan. (364 ja 076) 

Erikoistapauksia vihamiel isyydesta ovat seuraavat kokemukset: 

" Joskus sotavuosina joutui kokemaan suoraa vihamielisyytta syysta, 
etta satuttiin olemaan viholl ismaan kansalaisia." (278) 

"Meita on sanottu Vena jan vakoilijoiksi. Syy tuntematon." (359) 

Mielenkiintoinen piirre on, etta monet vastaajat olivat sita mielta, etta siir

tolaisen oikeusturva 01 i huonompi kuin syntyperaisen kansalaisen. Eraan vastaajan 

mukaan oikeuslaitoksessa, mikali kyseessa on rajatapaus, ulkomaalainen joutuu 

melko varmasti haviolle. (345) Oikeusturvan puute koetaan erityisesti esim. auto

onnettomuuksien jalkiselvittelyssa, mihin seikkaan kiinnitin huomiota tutustuessa

ni Suomen suurlahetyston arkistoon Canberrassa. Haastatteluaineistosta ei ilmene 
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suoranaisia esimerkkeja. Tahan liittyvat kuitenkin eraan vastaajan kokemukset: 

"Eras a-Iainen mies teki torkean liikennerikkomuksen, ollen viela 
humalassa . Kun huomautin hanta, han hyppasi autostaan, tul i juos-
ten ja loi minua kasvoihin istuessani autossa. Muutenkin humalassa 
ajo liikenteessa saa aivan barbaarisia piirteita vastuun lahimmaista 
kohtaan kadotessa taysin. Poliisi vain kohauttaa olkapaitaan sanoen 
olevansa voimaton. Ajaahan han itsekin - kal joissa - vapaa-aikanaan . " 
(304) 

Eras vastaaja kertoi joutuneensa pol iisin pahoinpitelemaksi pol iisiasemalla Mel

bournessa. "5yy - pol. vaara vallank. ja viham. erit. si i rt 01. kohtaan." (371) 

Ja muuan vuokraisanta oli Iyonyt pois lahtevaa suomalaista vuokralaistaan hu

malassa, vaikka aikaisemmin ei ollut mitCian riitaa. (172) 

Nama esimerk it perustuvat yksipuol iseen informaatioon: tasapuol isen kuvan 

saamiseksi olisi ehdottomasti sovellettava audiatur altera pars -periaatetta . Kui

tenkin on ilmeista~ etta ennakkoluuloihin on jonkin verran syyta suomalaisissa 

i tsessaan. Eras henk ilo 01 i syyskuussa 1969 saanut kahdessa tarjoll a olevassa vuok

ra-asunnossa vastauksen: "Ei suomalaisia." Peruste: "edelliset suomalaiset vuok-

ralaiset olivat tilipaivasta, torstaista, maanantai-iltaan saakka olleet laulu- ja 

tappelutuulella" (092) Nayttaa silta, etta australiansuomalaiset, varsinkin kie

litaidottomat tai huonosti kielta hallitsevat, kokevat vieraissa oloissa oikeusturvan

sa puutteelliseksi, ja tama alue, erityisesti australiansuomalaisiin verrattuna luku

maaraltCian moninkertaisen Ru~tsissa asuvan suomalaisvaeston keskuudessa, kaipai

si lisatutkimuksia; on han se perustavaa laatua oleva edellytys sopeutumiselle 

ja viihtyvyydelle. 
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LIITE (II: 

KYSEL YLOMAKE SUOMALAISILLE AUSTRALIASSA 1970 
lOHDANTO 

Osana laajasta siirtolaistutkimuksesta De
partment of Demography Australian National 
University'ssa Canberrassa keraa talla kysely
lomakkeella tietoja sllomalaisista siirtolai$ista 
Australiassa. Suomala isia Uudessa Seelannissa 
ja koko Australasiassa seka niita, jotka ovat 
matkusrnneet tak2isin Suomeen tai muualle, 
pyvdetaan myes vastaamaan. Kaikki tiedot 
pidetaan ehdottomasti luottamul\selli;ina ja 
ilman viitta usta nimiin kd ytetaa n vain tieteel
lisiin tarkoituksiin. ./Os olette a viomies ta i 
yksinainen henkile (mies tai nainen), ta yttakaa 
"itse" sarake. Vaimo, vaikka naimisissa ulko
maalaisen kanssa, tayttaa "vaimo" sarakkeen. 

Olen Suomi-Iehden tilaaja v.1970 D 
En ole Suomi-Iehden tilaaja v.1970 D 

OSA I. HENKIW- lA TAUSTATIETOIA 

1. Taydellinen osoite 
(myes osavaltio) 

2. Syntymaaika itse 

3. Syntymapaikka itse 

Kumpaakin aviopuolisoa pyydetaan esittamaan 
itsenaisesti mielipiteensa. lI1ikali vastauksenne 
vaatii enemman tilaa, ka yttakaa lomakkeen 
loppupuolella olevaa varanlaa tai tarvittaessa 
voitte kirjoittaa erilliselle paperi!le. Eliette 
muista jotakin asiaa tarkasti, kirjoittakaa 
esimerkiksi nc\in: noin v.1926. Lomake p),fde
taan laheWimaan osoitteella: 

Olavi KOivukangas 
Department of Demography 
Australian National University 
PO Box 4 
CANBERRA 2600 ACT 
Australia 

vaimo ___________________ _ 

vaimo __________________ _ 

4. Siviilisaaty Yksinainen o mies 0 nainen 0 
Kihloissa 

Naimisissa 

5. a. Avioliiton solmimisaika 

b. Avioliiton solmimispaikka 

o 
D Eronnut tai 

erossa asuva o Leski 0 

6. Oletteko naimisissa suomalaissyntyfsen kanssa? Kylla D 
los "KyUa" vastatkaa onko 
a. puoJiso syntynyt Suomessa 0 
u. jv~sdhii1 rnuu;;sa H1(l(t:);)C:1 Ailiiialian ulkopuolella 0 (l'vlissa) ___________ .. __________ _ 

c. Australiassa; isa suomalainen 0 aiti suomalainen 0 
7. los ette ole naimisissa suomalaisen kanssa, vastatkaa onko: 

a. puoliso syntynyt A ustraliassa 0 
b. jossakin muussa maassa Australian ulkopuolella D (Missa) ----------------------

Aviopuoliso on kansallisuudeltaan: _________________________ - _ - ____ - ____ - --- - - ---



8. !san tai huoltajan ammatti? itse: _________________________________________________ _ 

vaimo: _____________________________________________ __ _ 

9. Elavatko vanhempanne? 
{

ISa 0 
itse .. 

Aiti 0 
{

!sa 0 
vaimo .0 • • 0 

Ani 

10. Monesko ikajarjestyksessa olette sisaruksistanne? Ta yttakaa niin monta nelidt,fkuin tarpeen 
alkaen vanhimmasta veljesta tai sisaresta. (V)=veli, (S)rsisar, (O)=oma sijainti 

itse: 0000000000 
vaimo: 0 0 0 0 000000 

jos tarpeen, tehkaa jatkoksi lisaa nelioita . 

11. Mita kouluja ja kuinka monta vuotta olene kayneet Suomessa jaltai muualla paitsi Aust
raliassa. Merkitkaa kouluvuosien lukumaara nelion sisaan 

Kansakoulua itse 0 vuotta vaimo 0 vuotta 

Oppikoulua itse 0 vuotta vaimo 0 vuotta 

Yliopistoa tai korkeakoulua itse 0 vuotta vaimo 0 vuotta 

Muita kouluja (Mita?) itse 0 vuotta vaimo 0 vuotta 

________________________ hse 0 vuotta vaimo 0 vuotta 

-----------------------------------------------------------

12. Mita kouluja tai kursseja (paitsi Iyhyita kielikurssejR) te jaltai vaimonne olette kayneet 
Australiassa? Koskee myos Australiassa syntyneita. 

vuotta vuotta 
Koulu tai kurssi itse tai kk vaimo tai kk 

0 ----------- 0 -----------

0 ----------- 0 -----------

0 -------- - -- 0 -----------

0 ----------- 0 -----------

13. Oletteko te tai vaimonne joskus asuneet Ruotsissa taj jossakin muussa maassa Suomen u!ko
puolella ennen kuin saavuitte ensi kerran A ustralasi<lan ? 

itse: Kylla 0 Ei 0 vaimo: Kylla 0 Ei 0 
Jos "Kyll:j"', vastatkaa: 

Kuinka monta 
itse vairno fTla3 Milloin? vuotta tai kuukat:tta? 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
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14. Mitka olivat kolme viimeista a~uinpaikkaanne (kaupunki tai pitaja) ennen kuin emi kerran 
saavuitte Australaasiaan? No 1 = viimeisin. 

Kuinka monta 
Asuinpaikka Milloin vuotta tai kuukautta? 

itse: 1. ---------------------- -----------------------

2. - --------- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .. -- - -- - - -- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- --

3. ---------------------- ----------------------- ----------------------

vairno: 1. ---------------------- ----------------------- ----------------------

2. ---------------------- -----------------------

3. ---------------------- -----------------------

15. Oletteko te jaltai vaimonne Karjalan sotapakolaisia? 

itse: KyWi 0 
vairno: Kylla 0 

OSA II • SIIRTOLAISEKSI LAHTO 

16. Kuinka saitte ajatuksen lahtea siirtolaiseksi? 

itse: ___ _______ ______ ___ ___ _____ _________ vairno: 

17. Oliko teilla jaftai vairnolJanne sukulaisia tai ystavia Australiassa ennen tanne saapurnis
tanne? los useampia. merkitkaa neli(jbn lukumaara. 

itse vaimo itse vaimo 

Ei ketaan 0 0 Siskoja 0 0 
lsa 0 0 Muita sukulaisia 0 0 
Aiti 0 0 Laheisia ystavia 0 0 
Ve)jia 0 0 Tuttavia 0 0 

18. Kuinka kauan harkitsitte siirtolaiseksi lahtoa? 

itse: ___________ ____ _ _ _ _ __ _ _ ___ ___ _ ___ vaimo: 

19. Mi.tka olivat tarkeimmat syyt siirtolaiseksi lahtbbnne? Laittakaa syyt tiirkeysjarjestykseen. 

itse: 1. __________________________________ vaimo 1. 

2. ____________________ _________ ____ _ 2. _______________________________ _ 

3. ______________ ___________________ _ 3. _______________________________ _ 

Muita huomautuksia lahdbn syina _______________________________________________ _ 



20. Kuinka rahoititte matkanne? 

maksoitte itse lainaamatta 

lainasitte osan matkarahoista 

itse vaimo 

o 
o 

lainasitte kokonaan 

o 
o 
o o Kenelta lainasitte? ---------------- _____ . 

Aikaisemmin saapuneet sukulaiset 0 
ja ystavat auttoivat rahoituksessa 

Australian valtio avusti osittain 0 
Valtio avusti melkein kokonaan 0 

o 
o 
o 

Sukulaisuussuhde. avustuksen m!iara ja laatu? 

Kuinka paljon? _________________________ _ 

Paljonko maksoitte ltse? ________________ _ 

21. Kuinka kauan oli alkuperainen tarkoituksenne ol1a Australiassa ja mika on nykyinen tar
koitus? Jos teilla on tarkat vuodet merkitkaa nelion sisiian. 

A Iku]2. tarkoitus i::l0.\Y.inen tarkoitus 
itse vaimo itse vaimo 

vahan aikaa tai pakollinen2 vuotta 0 0 0 0 
2 - 5 vuotta 0 0 0 0 
5-10 vuotta 0 0 0 0 
yli 10 vuotta. mutta ei pysyvasti 0 0 0 D 
lopun elamaa 0 0 D D 

22. los alkuperaisen suunnitelmanne mukainen oleskeluaikanne Australiassa on muuttunut, 
mainitkaa tarkeimmat syyt muutokseen. 

OSA III • ASETTUMINEN AUSTRALIAAN 

23. a. Milloin saavuitte ensi 
kerran siirtolaiseksi ., 

b. Saapumispaikkakunta 

c. Ensimmainen asuinpaikkakunta 

itse vaimo 

24. Miti<a olivat tai ovat suurimmat vaikeudet asettumisess3 Allstraliaan? 
l! ll ~ ei ttaka a va ike "sja r jestyksessa. 

vaimo: 1. _____ ___________ . ____ __ _______ _ 

2. ______________________ ___ • ____ _ 2 . _________ ________________ __ ___ _ 

~ . -- ------------------ - ----------
3 ______________________________ _ 

~5. l\lika eli p:iaasiallinen ammattinne (yli 50'7" ruloista) ennen Australiaan saa])umistanne? 

il-~e: ______________ ________ _ __________ v3imo~ __ _____ _____ . _________ . __ . ______ _ 
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26 . Mika on nykyinen paaammattinne (yli 500/0 tuloista)? 

itse: _________________________________________________________________________ _ 

vaimo: __________________________________________________________ ___ _________ _ 

27. Millaisissa toissa olette olleet saapumisestanne lahtien? 

TyOl1 laatu Tyonantaja Paikkakunta Milloin? 

vaimo (mikali ollut toissa): 

28. Jos olette oHeet tyottomana Australiassa, mainitkaa milloin, kuinka kauan ja paikkakunnat 

29. Mihin tuloryhmaan kuulutte seuraavissa taulukoissa (ennen vahennyksia)? 

a. $ viikkopalkka b. koko vuotuinen tulo (itse ja vaimo) 
itse vaimo itse va:imo 

- 20 0 0 70 - 80 0 0 0 - 999 0 
20 - 30 0 D 80 -100 D D 1000 - 1999 0 
30 - 40 D D 100 -120 D D 2000 - 3999 D 
40 - 50 D 0 120 -140 D D 4000 - 5999 D 
50 - 60 D D 140 + D 0 6000 - 7999 D 
60 - 70 0 0 8000 - 9999 D 

10000 + 0 



30. Millainen oli viimeinen asuntonne ennen Australiaan muuttoanne ja millainenon nykyinen 
asuntonne? 
a. Suomessa tai muualla itse vaimo 

omakotitalo 0 0 
maalaistalo 0 0 Oliko huoneisto itse vaimo 

rivitalo 0 0 oma 0 0 
kerrostalo 0 0 vuokrattu 0 0 
huone 0 0 tybsuhteen perust. 0 0 
muu: --------------------- 0 0 ml,lU: --------------------- D D 
Asunnossa huoneita: ________ Nelibmetreja noin: ________ Asukkaita kaikkiaan: ______ _ 

b. Australiassa talo 0 0 OIetteko omistaja (maksettu) 
osatalo (home unit) 0 omistaja - maksaja 0 
huoneisto 0 0 vuokralainen 
huone 0 0 alivuokralainen 
hostelli 0 perheen jasenenl! oleva 0 ta ysihoitola 0 til yshoitolainen 

muu: --------------- 0 muu: _______________ D 
Asunnossa huoneita: Nelibmetreja noin: ________ Asukkaita kaikkiaan: ______ _ 

31. Oletteko koskaan omistanut Aust-
Suomessa tai muualla itse vaimo raliassa 

sauna DOD 
kesamokki 0 0 0 
yksityisauto 0 0 0 
2 tai useampia autoja 0 0 0 

OSA IV • SOPEUTUMINEN 

Aust
Suomessa tai muualla itse vaimo raliassa 

astiainpesukoneen 0 0 0 
televisiovastaanott. 0 0 0 
puhelin 0 0 0 

32. Opiskelitteko englanninkielta koulussa tai yksityisesti ennen siirtolaiseksi lahttianne ? 

Mainitkaa kuinka monta vuotta tai kk. itse: _________________ vaimo: _____________ _ 

33. Oletteko Australiassa osallistuneet englanninkursse111e? 

ei yhtaan 

I uokkaopetukseen 

kir jekursse ja 

rad iok ursse ja 

itse - Kuinka kauan ? vaimo - Kuinka kauan? 

o o 
0---- -- -- -- -- -- -- -- -- --. 0 ---- -- -- -- -- ---- -- -----
0----------------------- 0 -----------------------
0- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 ---- -- -- -- ---- ---------

muuta:_ - - - -- -- - -- -- -- -- 0 ______________ ________ _ 0 ______________________ _ 
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34. Luetteko vapaa-aikananne 

aina suome"nkielella 

itse vaimo 

DO 
DO 
DO 

itse vaimo 

enimmakseen englanniksi 0 0 
enimmakseen suomeksi aina englanninkielella 0 0 
puolet suomeksi muu kieli (Mika?L ____________ 0 D 

35. Tuleeko teille mitaan seuraavista tavaroista: Tilattu Whetetty Ostettu Lainattll 
Suomesta Suomesta A ustraliassa ysta vilti 

sanomalehtia D 0 0 0 
viikkolehtia 0 0 D 0 
kirjoja D D D D 
aanilevyja tai -nauhoja D D D D 
muuta: --------" -------------------.------0 D 0 0 

36. Minka nimisia suomalaisia sanoma- ja viikkolehtia oaatte: 

a. saannollisesti: ______________________________________________________________ _ 

b. silloin talli1in: ______________________________________________________________ _ 

37. Minka nimisia australialaisia sanoma- ja viikkolehtia saatte: 

38. 

39. 

40 . 

a. saannollisesti : _____________________________ _________________________________ _ 

b. siIloin tallain: _____________________________________________________________ _ 

Kuinka monta ystavaa olette tyanne ulkopuolella tavannut viimeisen kahden viilwn aikana? 
Kirjoittakaa lukumaara nelia(in _ 

L;iheisia !JyvUi 
ystavia tuttavia 
itse vaimo itse vainJO 

muu kansaltisuus 

Laheisia 
ystayiii 
itse vaimo itse VaiITIO 

suomalaisia 00 DO Mika?_ -- - - - - -- - -- -- - - -- D D D[] 
australialaisia 0 0 0 0 ----------------------- 00 00 
Kuinka monessa yhteistilaisuudessa olette olleet iasna viimeksi kuluneena kolll1ena 
k uuka utena ? 

a. Muodollis et 
(kokouk~~ 
juhlat jne) 

h. £p-avi ralliset 
(esim . 
picnic) 
itse vaimo 

muu kansallisuus 

a . Muodolliset 
(kokoukse t, 
juhlat jne) 
itse vaimo 

b. ~ihl..viralill£.\ 
(esirn. 
picnic) 
itse vaimo itse vainlO 

suomalaisten 0 0 DO 
DO 

Mika? ____________ O D DO 
00 australialaisten D 0 ------------- ---- D 0 

:>.1ainitkaa kaikki seurat ja yhdistykset joiden jasencna olett~ taa Iii hetl<elJa. Ilmoittakaa 
my0; kuulutteko jchlOelirniin ja osallistutteko toimintaan saannollisesti vai sat unllaises ti . 
it·se saan- sa- vaiino ... saan- sa-
Yhdistys Asema noll. tunn . Yhdistys Asema nill!. tUIll], 

--------- 0 0 --------- 0 D 
------ --~O 0 -- -- --- -- D D 
---------0 0 -- ------- 0 0 
---------0 0 --------- 0 0 



41. Kuuluitteko ennen Australiaan tuloanne mihinkaan kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisiiiin? 

its e va imo 

los "Kylla ", 
main itkaa 
kuul uitteko: 

KyIlaO EiO KyllaD EiO 

lohonkin muuhun 
kirkkoon tai uskon
nolliseen yhteisiiiin. 
Mainitkaa: 

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon 0 
Kreikkalais-katoliseen kirkkoon D 
Helluntaiseurakuntaan D 
------------------------------------ D 

D 
o 
o 
o 

42. Kuulutteko talla hetkella jasenena mihinkaan kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisiiiin? 

its e va imo 

los "Kylla ", 
mainitkaa 
kuulutteko: 

KyllaD EiO KyllaO EiO 

lohonkin muuhun 
kirkkoon tai uskon
nolliseen yhteisiiiin. 
Mainitkaa: 

Suomalais-luterilaiseen seurakuntaan 0 
Australialais-Iuterilaiseen seurakuntaan 0 
Kreikkalais- katoliseen kirkkoon 0 
Englannin kirkkoon (Church of E.) 0 
Helluntaiseurakuntaan 0 
------------------------------------ 0 

43. Ka yttekii jumalanpalveluksissa tai vastaavissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ? 
a. Suomessa tai muualla 

itse valmo 
Melkein aina (vahintaan kolme kertaa kuukaudessa) DO 
Usein (vahintaan kerran kuussa, harvemmin kuin 3 kertaa kk:ssa) 0 0 
Silloin talliiin (harvemmi\1 kuin kerr an kk:ssa, muna useammin 0 0 
kuin 2 kertaa vuodessa) 

Harvoin (kerran tai kahdesti vuodessa) 

Tuskin koskaan (harvemmin kuin kerran vuodessa) 

Ei koskaan 

DO 
DO 
DO 

D 
o 
o 
o 
o 
D 

b. A ustraliassa 
ase vaimo 

DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 

44. Kuinka vietatte vapaa-aikanne? Kirjoittakaa vapaa-ajan harrastuksenne tarkeysjarjestykseen. 

itse: 1. _________________________________ vaimo: 1. _______________________________ _ 

2. ________________________________ _ 2: _______________________________ _ 
3. ________________________________ _ 3. _______________________________ _ 

4. ________________________________ . 4. _______________________________ _ 

5. _________ ___ ___________ _________ _ 5. _______________________________ _ 

45. Oletteko hankkineet Australian kansalaispaperit? 

. {KYllaD Minavuonna? _______ _ 
ase: 

Ei 0 
. {KYllaD v.almo: 

Ei 0 
Mina vuonna? _______ _ 
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46. Jos olette hankkineet Austraiian kansalaisuuden, voitteko mainita syit1i tOimenpiteeseen? 

47 . Ellette ole kansalaistettu, vaikka olisitte oikeutettu, voitteko kertoa , miksi ette ole 
hankkineet Australian kansalaispapereita ? 

48 . Ellette ole kansalaistettu, aiotteko hankkia kansalaisuuspaperit? 
itse vaimo itse vaimo 

Hihitulevaisuudessa (5 vuoden sisaWi) 0 0 
kaukaisessa tulevaisuudessa D D 

ei koskaan 0 D 
ei tieda viela 0 0 

49. a . Onkosukunimenne muuttunut Australiassa? Milla tavoin? _____________ _______ ___ _ 

b. Ovatko etunimenne muuttuneet Australiassa? Milla tavoin? ______________________ _ 

c . Milla nimella australialaiset tyotoverinne ja ystavanne kutsuvat Teita 
Teha: ____ __ ___ ______ _____ __ ___ ____ _ 

50. Syotteko kotona aina suomalaista ruokaa 0 
enimmakseen suomalaista ruokaa D 
puoleksi suomalaista o 

OSA V. TYYTYVAISYYS 

Vaimoanne: ______________ __________ _ 

enimmakseen australialaista ruokaa 0 
aina australialaista ruokaa D 
muunlaista ruokaa D 
Millaista? ___________ ____ __ __ -- -- __ 

51. a. Luetelkaa tarkeysjarjestyksessa sellaiset asiat , joihin olette tyytyvaisia A ustraliassa. 

itse: 1. 

2. 

3. 

vaimo: 1. 

2. 

3. 
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b. Luetelkaa tarkeysjarjestyksessa myos asiat, joihin olette tyytymattomia Australiassa? 

itse: 1. 
2. _______________________ ________ ___ ___________________ _________________ __ _ 

3. ________________________________________________________________________ _ 

vaimo: 1. 
2. ________________________________________________________________________ _ 

3. ________________________________________________________________________ _ 

52. Voitteko sanoa, etta olette yleensa eUimaanne Australiassa 

itse vaimo 

hyvin tyytyvainen 0 0 
melko tyytyvainen D D 

itse vaimo 

tyytymaron 0 0 
hyvin tyytymaron D D 

53. Jos olette joskus joutuneet kokemaan ennakkoluuloja tai vihamielisyytta australialaisten 
tai muiden taholta, selittakaa tapahtumaa ja mahdollisia syiUi siihen. 

------------------------------------------------------ -------------------~--~-

OSA VI • YHTEYDET SUOMEEN 

54. Olette talla hetkeWi Suomcssa olevien sukulaisten ja ystavien kanssa kirjeenvaihdossa 

vanhempien sisarusten muiden 
kanssa kanssa kanssa 

viikottain D D D 
kuukausittain 0 D D 
neljann<'svuosittain D D D 
harvemmin kuin kerran vuodessa 0 D D 
ei kosl<aan D D D 

55. a. Uihet:itteko rahaa Suomeen 

saannollisesti 0 sillain tj l loin D harvain 0 ei koskaan 0 
b. lahetattekb lahjoja Suameen? J..:ylla 0 Ei 0 

56. Onko sukulaisianne ja yst:iviannc tullut teidan jalkeenne Australiaan mahdallises ti osittain 
kirjeenvaihdon ja suositustenne sellfauksena? los useampia. kirjoittal{aa lukumiiarii nelioiin. 

itse vaimo itse vaimo itse vaimo 

F.:i ketJall D 0 ii.i ti D 0 Muita sukulaisia D 0 
Omia lapsia 0 D VeljUi D D LaheisUi ystavia D D 
Isa D D Sisaria D D Tuttavia D 0 
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57. Antakaa edellisen kysymyRsen kolmesta laheisimmasta henkilosta seuraavat tiedot: 

a. Viimeisin asuinpaikka b. Milloin saapui Australiaan? 

1. __________________________________ 1. _______________________ ________ _ 

2. _____ ___ ____________________ ______ 2. _______________________________ _ 

3. __________________________________ 3. _________________________ ______ _ 

c. Ensimmainen asuinpaikka d. Nykyinen asuinpaikka 

1. _____________________ ___________ __ 1. _______________________________ _ 

2. __________________________________ 2. _______________________________ _ 

3. __________________________________ 3. _______________________________ _ 

58. Oletteko taloudellisesti tai muulla tavoin avustaneet edellisissa kysymyksissa mainittujen 
henkiloiden saapumista ja asettumista Australia·an? Kertokaa milia tavoin: 

59. Kun saavuitte ensi kerran Australiaan. oletteko senjalkeen 
itse Milloin? 

a. vierailleet Suomessa 

b. asuneet Suomessa 

c. asuneet jossakin muussa maassa 

Missa ? _____________ - ______ - -

o 
o 
o 

itse 

60. a. Aiotteko vierailla Suomessa D 
b. Ei koskaan kayda Suomessa 0 
c. Menna takaisin Suomeen pysyvasti 0 
d. Olla pysyvasti Australiassa 0 
e. Ei vie1a tieda 0 
f. Aiotteko menna johonkin 0 

muuhun maahan ? 

Minne? ______________________ _ 

Milloin? 

vaimo Milloin? 

o 
o 
o 

vaimo 

o 
o 
o 
D 
D 
D 

Milloin? 



OSA VII • TIETOJA LAPSIS1'A 
1 : fl 1 a ps i 2 :nlapsi 

poikantylt° l poika n tytto r 
61. Etuflimet 

62. Symyma vuosi 

63. Symymapaikka 

64. Mita kouluja kaY flyt tai ka y ? 

65." Ammatti (ellei koulussa) 

.66. Nykyiflefl asuiflpaikka 

67. Aviopuolisofl kaflsallisuus 
a. suomalaiflefl 0 0 symYflyt Suomessa tai 

Australiafl ulkopuole lla 
b. australialaissymyiflefl R R c. muu kaflsallisuus 

68. Lapset puhuvat Keske vaflh. Keske vaflh. 
flaafl kaflssa flaafl kaflssa 

aifla suomea 

~ ~ ~ ~ 
eflimmakseefl suomea 
puoleksi suomea 
eflimmakseefl eflglamia 
aifla eflglamia 
jotakin muuta kie lta 
Mita? 

69. a . Osaako lapsi lukea suomea? Kylla U Ei L KyllaU EiL 
b.- Osaako lapsi kirjoittaa suomea Kylla n Ei I Kyllan Eir-

70. Onko Iapsi kaynyt Suomessa? Kylla U ElL KyllaU EiL 
Milloin, ja kuinka kauan? 

71. Omistaako lapsi saunan ? KyllaU Ei L Kylla U EiL 
Jos ei, onko haneWi 

Kyllan Ei t Kylla n Eir-tap ana kayda saunassa 

3: s 1 a ps i 4:s lapsi 

poika n tyttol poikan tyttol 

0 0 

R R 
Keske vaflh. keske- vaflh. 
flaafl kaflssa flaafl kaflssa 

~ ~ ~ ~ 
Kylla U EiL Kylla U Ei L 

Kylla n Eir- Kylla n Eir-

Kylla U EiL Kylla U EiL 

Kylla U EiL KyllaU EiL 

Kyllan Eir KylHin Ei t 

5: s la ps i 

poikan tyttor 

0 

R 
keske- vaflh. 
flaafl kaflssa 

~ ~ 
Kylla U EiL 

Kylla n DC 
KyllaU EiL 

Kylla U EiL 
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GSA YIII • HUOMAUTUKSIA lA LISATIETOJA 

esimerkiksi tekijOista. jotka vaikuttivat siirtolaiseksi lahtoonne. mielipiteita australialaisista. 
Australian suomalaisista. omasta tyostanne. asumisestanne jne. Myos huomautuksia tasta kyse
lylomakkeesta: 



VARATILA 

Mikllli kysymyksissll ei ole jlItetty tarpeeksi tilu vastaustanne vaneD, voitte kJI yuill tlltll 
varatilaa merkiuemlllllll:ysymyksen numero alkuun. 
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TIEDATTEKO VANHOISTA ASIAKIRJQISTA TAl JULKAISUISTA. 

jotka tavalla tai toise 11a iiittyvat siinolaisiin (suomeksi tai muulla kielella)? 
Onko hallussanne tai tie~litteko jossakin olevan: 

van'nja peytllltirjoja tms papereita 

v:mhoja sanomalehtia tai leikkeleitll 

lentolehtisia 

vanhoja siirtolaisten paivakirjoja 

vanhoja kirjeitii 

vanhoja kirjoja 

vanhoja valokuvia tai muita kuvia 

siinolaisla uluja 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

inuuta (Mitll?) -------- --------------------- 0 
'

Lyhyt kuvaus aineistosta ja sen mahdollisesta arvosta historiantutkimukseIle: 

Voitteko Iahjoittaa tlIllaista aineistoa Turun Yliopiston Siinolaisarkistoon? 0 
Lainata valokopioitavaksi Canberrassa 0 

Printed by 
Suomi-Paper 
47 Ducie Street 
Dana 4076 Qld 
Australia 

Vastaajan nimi: _____________________________________________ _ 

HUOMIO: 
Lomake pyydetllan palauuamaan siinllkin tapauksessa. 
ettei kaikkiin kysymyksiin voida vastata. 
KIITOKSIA : 
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